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JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
RUY GALVÃO DE CARVALHO
1.º CENTENÁRIO DO NASCIMENTO

PROÉMIO

do primeiro centenáA rioevocação
do nascimento dos Drs. João
Bernardo de Oliveira Rodrigues e
Ruy Galvão de Carvalho nas páginas
deste número da Insulana não cumpre apenas a mera formalidade duma
efeméride, mas pretende ser, acima
de tudo, o reconhecimento da estreita
ligação que ambos tiveram quer ao
Instituto Cultural de Ponta Delgada,
de que foram membros muito activos, quer à vida social e cultural da
cidade, na formação de várias gerações e no estudo da história e da cultura dos Açores.
Estes traços foram, aliás, bem sublinhados no elogio académico que o Professor Doutor Gustavo de Fraga pronunciou na sessão solene, realizada na
Universidade dos Açores, a 26 de Julho de 1981, em que o Presidente da
República impôs aos dois ilustres açorianos as insígnias da Comenda da OrInsulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 1-3

dem de Santiago da Espada. Recordando o magistério destes seus antigos
professores do então Liceu Nacional
de Antero de Quental, Gustavo de Fraga lembrava a surpreendente capacidade do Dr. João Bernardo para
prender a atenção dos alunos, nas
«mais cativantes exposições históricas» que ouvira em toda a sua vida, e
enaltece o seu valioso contributo para
o desenvolvimento dos estudos nas
áreas da música, da genealogia e da
história dos Açores. Na mesma ocasião, sublinhou no Dr. Ruy Galvão o seu
contagiante «entusiasmo ardente por
Antero de Quental, pelo anterianismo,
pelas grandes ideias ético-metafísicas
que guiam a sociedade e os indivíduos». Para além da diferença das duas personalidades e da linha de rumo
das suas investigações e interesses intelectuais, a vida de ambos, afirmava
em jeito de síntese, inscreve-se «sob o
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traço comum do amor à terra e da dedicação à vida do espírito».
O presente volume, parcialmente
dedicado a estes dois vultos da cultura açoriana, insere estudos que poderão trazer um importante contributo
para o conhecimento da vida e da
obra dos dois autores. Alguns deles
constituem mesmo um testemunho
na primeira pessoa de quem, de perto, com eles conviveu e por isso pôde
transmitir-nos uma visão familiar do
mestre, do colega, do amigo, do homem, do cidadão e também do investigador. É assim o depoimento do
Professor Doutor José de Almeida
Pavão, Jr., dos últimos trabalhos que
escreveu pouco tempo antes de nos
deixar, em que apresenta a memória
viva do Dr. João Bernardo, em traços
que desenham a personalidade rica e
fascinante, empreendedora e comunicativa do companheiro e animador
de viagens, concertos musicais, conferências, que, com naturalidade,
prendia, com o seu verbo fluente e
pleno de sonoridade, os que o ouviam com prazer e proveito. Também o
Mestre Nestor de Sousa se associa a
esta homenagem, com um texto bem
ao seu timbre, em que a erudição se
deixa conduzir por uma estética e um
estilo próprios: a biografia do Dr. João Bernardo é exemplarmente filtrada pelas “lembranças do meu sentir”,
que o Professor deixou no seu antigo
aluno, articulando-se com a história
da cidade de Ponta Delgada e a sua
vida cultural nas centúrias de Oitocentos e Novecentos. Seguem esta
mesma linha os trabalhos da Profes-

sora Doutora Sacuntala de Miranda e
da Dr.ª Clotilde Cymbron, em que a
visão do Dr. João Bernardo deve
muito à memória de quem com ele
conviveu com grande proximidade.
Do Professor Doutor Artur Teodoro
de Matos, colhemos a faceta da erudição do historiador e da importante
obra a que o seu nome ficou indelevelmente ligado, a edição das Saudades da Terra do Doutor Gaspar
Frutuoso. Encerra esta série de contribuições o estudo da Professora
Doutora Margarida Vaz do Rego Machado sobre o papel dinamizador do
Dr. João Bernardo à frente do Conservatório Musical de Ponta Delgada, numa investigação histórica em
que o seu nome se mostra indissociável desta importante instituição da
cidade de Ponta Delgada. Igualmente, sobre o Dr. Ruy Galvão de Carvalho, professor, poeta, açorianista e
estudioso de Antero, incluímos dois
expressivos artigos, um do Dr. Fernando Aires, que nos recorda a camaradagem estimulante do professor,
para além do espaço das aulas, na intimidade de sua casa, e outro da Professora Doutora Maria do Céu Fraga,
sobre a sua obra poética, em que
apresenta uma feliz analítica existencial do tema da inquietude, que atravessa a poesia e a leitura que Ruy
Galvão fez da obra de Antero.
Para além da temática principal, o
volume inclui ainda dois importantes
estudos de investigação documental,
um sobre a assistência hospitalar em
Ponta Delgada, desde a que foi desenvolvida, nos começos do século
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XVI, pela Santa Casa da Misericórdia, até à que nos dias de hoje tem lugar no Hospital do Divino Espírito
Santo, da autoria do Dr. Henrique de
Aguiar. O outro trabalho, da autoria
do Doutor Ricardo Madruga da Costa,
contextualiza e submete a rigorosa
análise os projectos reformistas relativos à Ilha de S. Miguel, produzidos
no início do século XIX pelo capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva.

Incluímos ainda a publicação do
Inventário do "Espólio Sena Freitas",
adquirido pela Biblioteca Pública e
Arquivo Regional de Ponta Delgada
aos herdeiros do Conde de Almarjão.
Finalmente, damos continuidade à
edição dos assentos paroquiais, importante contributo para a memória
genealógica local, publicando nova
contribuição do professor Miguel
Soares Silva.

Os Coordenadores
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DR. JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

Uma personalidade a perpetuar
José de Almeida Pavão Jr.

meu conhecimento do Dr. João
O Bernardo
de Oliveira Rodrigues data do tempo em que fui seu aluno no então Liceu de Antero de Quental e
continuou já como colega na mesma
Instituição e ainda como Amigo, a quem
votei sempre a maior estima e igual admiração.
Como discípulo, remonta ao ano de
1933, nas disciplinas de Português e de
Geografia e História. A partir do ano seguinte, o seu magistério continuou apenas na segunda das disciplinas referidas,
até ao fim do Curso Geral, terminando
somente com Geografia no chamado
Curso Complementar.
Em 1943, estando eu já colocado definitivamente como docente, foi-me dada a oportunidade de privar com ele
mais de perto.
Era uma personalidade invulgar dotada de uma inteligência brilhante e de
uma memória que se tornou “proverbial“, abarcando uma soma de conhecimentos que ultrapassavam em muito as
matérias da sua especialidade. Espírito
plurifacetado, manifesto na multiplicidade de conhecimentos, desde a literatura
às artes plásticas, e com especial pendor
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 5-7

para a música, que se constituía sempre
como uma faceta notável no decurso da
sua existência.
Como professor, o entusiasmo e o estilo de linguagem que imprimia às suas
lições sobrepunham-se a todas as teorias
e métodos pedagógicos, ante o interesse
suscitado entre os discípulos. Fora das
aulas convencionais, o seu talento de
conversador exímio prendia a atenção
dos que o escutavam, transformando o
assunto dum simples colóquio numa
verdadeira lição, sem qualquer propósito
de exibicionismo.
Durante toda a minha actividade docente no ensino secundário, encontrei
sempre nele um excelente colaborador e,
mais do que isso, um conselheiro prudente e sensato. Mereci sempre a sua incondicional confiança, facto que nos levou a
uma cooperação continuada, juntando a
companhia do Prof. Lúcio de Miranda
nas chamadas actividades circum-escolares, nomeadamente nas récitas dos alunos, em que se exibiram obras de autores
consagrados, nacionais e estrangeiros,
acrescentando ao nosso entusiasmo a colaboração imprescindível e verdadeiramente notável do seu irmão, António
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Roberto de Oliveira Rodrigues, Mestre
de teatro que estimula a descoberta de
autênticas vocações e, durante dez anos,
fez escola no então nosso primeiro estabelecimento de ensino. Tudo isto sem o
objectivo de qualquer lucro que não fosse
o interesse artístico e cultural.
Uma faceta paralela à do ensino oficial da História da Geografia foi a da
cultura musical, que nele ultrapassou as
fronteiras dum vulgar amadorismo. Refiro-me à Academia Musical de Ponta
Delgada, convertida depois em Conservatório Regional, hoje instituição oficializada, graças à soma de esforços
despendidos durante longos anos, movido pela esperança, sem desfalecimentos,
de que um dia veria conseguido o seu
desígnio. Não foi ele o seu fundador. A
Academia nasceu em 1922, por mercê
do esforço dum grupo de entusiastas, entre os quais se contava seu pai, o notável
estudioso, músico e investigador Rodrigo Rodrigues. Infelizmente, com vida
efémera nos primeiros tempos do seu
funcionamento, ressurgiu muitos anos
depois (1946) com um novo grupo de
interessados, a que mais tarde me associei (1949). Sem desprimor para os primeiros instituidores, é fora de dúvida
que ao Dr. João Bernardo se ficaram a
dever os fundamentos sólidos em que
assentaria a Instituição, com os progressos daí advenientes. Por esse motivo,
por mais de uma vez advoguei publicamente que o Conservatório Regional de
Ponta Delgada adoptasse o seu nome como o de seu patrono. Seria uma justiça a
fazer à sua memória.
Todavia, as actividades de João Bernardo de Oliveira Rodrigues não se que-

dariam por aqui, porquanto, por entre a
multiplicidade de preocupações, entre as
quais se incluía uma vida social muito
intensa, ainda dispôs de tempo para
completar as genealogias sobre S. Miguel e Santa Maria, deixadas por seu
pai, imprimindo-lhes uma forma narrativa que as tornava mais acessíveis à compreensão do público interessado.
A ele se deve ainda a publicação definitiva e completa da restante obra do
cronista quinhentista Gaspar Fructuoso,
recheada de elucidativos prefácios e notas, para o que lhe foi concedida, durante um ano, pelo Ministério da Educação
Nacional e por incumbência cometidada
pelo Instituto Cultural de Ponta Delgada
(a cuja Direcção presidiu mais tarde), a
equivalência a bolseiro.
As palestras e conferências sobre os
mais variados assuntos de que dispunha
a sua bagagem cultural dariam um grosso volume para publicação. É pesar,
pois, que todo aquele saber acumulado
não encontrasse uma expressão escrita
mais completa, de acordo com aquele
adágio latino, segundo o qual verba volant, scripta manent.
Há quem diga – e nisso estamos de
acordo, por experiência própria – que
uma viagem pode constituir-se num teste para aferir a verdadeira amizade. Na
verdade, por mais de uma vez a minha
mulher e a mim foi proporcionado o sumo prazer de termos como companhia o
Dr. João Bernardo em viagens feitas ao
estrangeiro. De entre as mais gratas recordações que delas guardamos, contam-se o agrado e o proveito cultural
experimentados nas nossas visitas às localidades e monumentos mais importan-
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tes – e muitos foram – onde nos foi oferecida a oportunidade de apreciarmos o
seu saber seguro, que, dentro de certas
áreas, se sobrepunha frequentemente ao
manifesto pelos guias especializados,
que nos acompanhavam e lhe não poupavam louvores e admiração. Para além
disso, os seus conselhos e pareceres sobre o que, nas aludidas visitas, merecia
maior relevo, eram bem demonstrativos
do seu gosto requintado e do seu senso
artístico insuperável. Isto na consideração dos monumentos, como nos espectáculos de teatro, de ópera e de bailado,
dentro de um espírito de unanimidade
em que todos participávamos.

*
Já dissemos do nosso pesar por tão
ilustre e rica personalidade não nos ter
deixado uma obra escrita que demonstrasse todos os seus predicados intelectuais e artísticos. Que, ao menos, este
breve apontamento sirva de estímulo para que alguém, mais capacitado do que
nós, lhe preste a grande homenagem que
se impõe para a sua consagração.
Ponta Delgada, Junho de 2003
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JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES
E AS SAUDADES DA TERRA DE GASPAR FRUTUOSO

Artur Teodoro de Matos
João Bernardo de Oliveira
R ecordar
Rodrigues no centenário do seu nascimento é, para nós, forçoso ligá-lo a
Gaspar Frutuoso e às suas Saudades da
Terra. Conhecemo-lo pessoalmente e pela primeira vez, só em Setembro de 1976,
quando ingressámos no então Instituto
Universitário dos Açores. Não tivemos o
privilégio de ser seu aluno, nem sequer
de privar muito de perto com ele. Francisco Carreiro da Costa – então professor
de História dos Açores no Instituto Universitário – encarregou-se de nos apresentar. Sempre que nos encontrávamos
falávamos, com mais ou menos demora,
trocávamos publicações e, já em Lisboa,
chegámos a correspondermo-nos.
Presença assídua nas iniciativas culturais e actos oficiais e académicos da Universidade, tinha sempre um gesto de
apreço e estímulo para com os organizadores e para quem aí usasse da palavra.
Todavia, ao longo dos vários anos, pela,
leituras dos seus escritos e até pelos muitos diálogos que estabelecemos, pudemo-nos aperceber da sua vasta cultura e,
muito particularmente, do profundo co-

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 9-16

nhecimento da história açoriana e das suas fontes. Mas não só. Íntegro de carácter, tolerante mas firme nas suas
convicções, generoso, fazia do dever,
mas também da amizade, códigos de vida. Modesto, ao ponto de assumir para si
tarefas secundárias e menos apetecidas,
sacrificava-se, se necessário, para servir
os outros. E, tudo isto, com a simplicidade e a alegria que todos lhe conhecemos.
Ao saber adquirido e ao gosto pela
música, juntou a arte de saber comunicar,
pela escrita e pela oralidade. Julgamos,
porém, que o sentimento de gratidão, dos
açorianos sobretudo, vai ainda mais longe: é que o seu espírito empreendedor, o
saber e a simplicidade evidenciados nas
suas várias décadas de vida, a sua juventude, o rigor e a tolerância, a circunstância e o companheirismo constituem exemplo de vida que, decerto, muitos de nós
gostaríamos de assumir.
João Bernardo de Oliveira Rodrigues
foi bem o exemplo do Mestre, do Investigador, do Obreiro, do Colega e do Amigo. Este o nosso testemunho e homenagem, no centenário do seu nascimento.
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*
Mas, para nós, evocar a obra de João
Bernardo de Oliveira Rodrigues é, em
primeiro lugar, recordar e enaltecer o valiosíssimo contributo que deu à divulgação de Saudades da Terra de Gaspar
Frutuoso, «monumento imperecível que
ergueu à história dos arquipélagos do
Atlântico Norte», como as denominou
em conferência proferida no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Ponta Delgada,
por altura do aniversário dos 450 anos do
seu nascimento1. Mas também pelos inovadores e esclarecidos estudos que fez
preceder cada um dos Livros em que está
dividida a obra. Estes, bem como as anotações, muito contribuíram para um melhor conhecimento do seu autor e para
uma mais perfeita intelecção de vários
dos assuntos nela desenvolvidos.
Também nesses escritos teve ensejo
de justificar as suas opções a nível de
transcrição. E não se julgue fácil a tarefa,
não só porque João Bernardo Rodrigues
teve o privilégio de poder utilizar o original, como, sobretudo, por se tratar de
uma obra que conheceu várias caligrafias. O próprio Gaspar Frutuoso ora escreveu texto corrido, ora intercalou em cópia de outrem, embora da sua autoria.
Comecemos, então, pelo tipo de edição.
Recorde-se que o Instituto Cultural
de Ponta Delgada, ao assumir a responsabilidade de editar toda a obra de Gaspar Frutuoso, agora com transcrição

1

pelo original, depositado na Biblioteca
Pública desde 1950, começou pela publicação do Livro V, com um valioso estudo de Almeida Pavão – colega amigo
que nos deixou há pouco e cuja memória
aqui recordo com muita admiração e saudade – e pelo VI, ambos considerados
inéditos ou quase2.
Escrevia João Bernardo Oliveira Rodrigues, nas «Palavras Prévias» ao Livro VI:
«Parecerá estranho que ao publicar-se
uma crónica do século XVI se não respeite o texto tal como saiu das mãos do cronista, no que se prende com a ortografia e
a pontuação, em obediência à rigorosa observância dos cânones que a ciência diplomática impõe». Mas a direcção do
Instituto Cultural assim o determinara,
«por se tratar de uma obra que não interessa só a eruditos, porquanto em vários sectores da população destas ilhas é inequívoco o gosto que hoje despertam os assuntos históricos». Daí ter optado por uma
edição, que denomina «de cultura acessível e convidativa, embora estritamente
respeitadora do texto no que se refere a
vocabulário e a síntese»3. Não foi tarefa
fácil, como se queixa João Bernardo Rodrigues. E «utilizando a ortografia oficial,
e modificando a pontuação sempre que
disso não resultasse deturpamento da ideia
(…) adoptou-se o critério de reproduzir os
vocábulos nas formas e variantes com que
são enunciados» E, concluía o autor: «diligenciei proceder com aquele escrúpulo e
rigor que nunca são demais em historio-

João Bernardo de Oliveira Rodrigues, No 450ºAniversário do nascimento de Gaspar Frutuoso, Ponta Delgada, Câmara

Municipal, 1974, p.16.
2

G. Frutuoso, Saudades da Terra, L. VI, edição de João Bernardo de Oliveira Rodrigues, P. Delgada, I. Cultural, 1963, p.v.
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grafia e devem ser timbre de quem se propõe pôr em letra de forma os escritos de
outrem»4. Não teria sido essa a nossa opção, por se tratar da primeira transcrição
feita pelo original. O próprio Dr. João
Bernardo Rodrigues confessar-nos-ia,
mais tarde, o seu arrependimento por esta
escolha, aquando da edição do Espelho
Cristalino em Jardim de Várias Flores, de
Frei Diogo da Chagas, mas acrescentando
que já não se sentia com forças para empreender uma edição diplomática. E ninguém melhor do que ele a poderia ter
feito. Diga-se, porém, que a edição com
texto actualizado que empreendeu é, a todos os títulos, notável. E não cremos que a
pretendida abrangência da população interessada na sua leitura o justificasse. É que
teria ficado transcrito para sempre o manuscrito de Gaspar Frutuoso. A partir da
edição diplomática outras, de ortografia
mais ou menos actualizada, poderiam seguir-se-lhe. E se é muito louvável a recente reedição desta obra empreendida por
iniciativa do Instituto Cultural de Ponta
Delgada – e que tive a honra e o gosto de
apresentar nos Paços do Concelho da Ribeira Grande – continua a faltar uma edição diplomática feita de acordo com as
modernas normas de transcrição que, respeitando o texto, não se limite a transpor
para letra de imprensa a manuscrita, numa
subjugação quase ridícula e que, por isso,
não beneficia historiadores nem linguistas.
Repare-se, contudo, que até para essa
edição diplomática João Bernardo Rodri-

gues deixou preciosas achegas, na medida
em que – e pela primeira vez, assinale-se
– conseguiu identificar a autoria das diversas caligrafias existentes no original, acabando, uma vez por todas, com as infundadas suspeitas levantadas pelo Morgado
João d’Arruda e depois corroboradas por
João de Simas de que o «autógrafo do
Doutor Gaspar Frutuoso está muito viciado por aditamentos, entrelinhas e adulterações feitas por mão estranha»5. Ernesto do
Canto já o havia tentado fazer, identificando os «entrelinhados de Frutuoso socorrendo-se dos “Apontamentos para as
Saudades do Céu”, que desapareceriam e
de que apenas restam, e em letra muito
apagada, apenas doze folhas»6.
João Bernardo de Oliveira Rodrigues
pôde identificar algumas caligrafias, pelo
cotejo das do autógrafo de Frutuoso, com
os termos do registo paroquial da Matriz
da Ribeira Grande, lavrados pela sua mão
e pela de outros padres, quando vigário
dessa paróquia durante mais de um quarto
de século. Aí, escreve o nosso homenageado: «figura frequentes vezes o seu inconfundível cursivo, traçado despreocupadamente e sem qualquer intenção de fazer caligrafia esmerada, em tudo extremamente semelhante ao que usou em todos
os livros da sua obra, para lançamento das
referidas corrigendas e aditamentos»7.
Também através do confronto de caligrafias nas citadas fontes, Oliveira Rodrigues conseguiu reconhecer o copista
que escreveu todo o Livro VI, como os

4

Id., ibid., L. VI, p. X.

5

Ernesto do Canto, cit por J. B de Oliveira Rodrigues in Id., ibid., L. VI, p. XVI.

6

J. B. O. Rodrigues, ob. cit. p. XVII.

7

J. B. O. Rodrigues, ob. cit., p. XVIII.
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capítulos referentes a Tristão Vaz da Veiga e o que, com numeração de XXX, se
intitula “Dos filhos e filhas que teve o
primeiro Capitão do Funchal, João Gonçalves Zarco», constantes do Livro II.
Trata-se do Padre Simão Tavares, beneficiado da Matriz da Ribeira Grande,
que, a partir de 1587, lavrou numerosos
termos do respectivo registo paroquial.
O convencimento da autenticidade do
autógrafo que transcreveu foi ao ponto de
proceder à análise das marcas de água e
filigranas do papel utilizado por este copista, verificando serem diferentes. Conclui ainda Oliveira Rodrigues tratar-se de
cadernos de formato desigual que na obra
foram introduzidos, «com o manifesto
propósito de substituir outros, que convinha passar a limpo, o que, provavelmente, o cronista já não pôde fazer com a sua
própria mão», devido à sua avançada idade. E continua Oliveira Rodrigues: «seríamos levados a admitir a tentativa de
fraude ou intencional atentado à autenticidade do texto, se a provar o contrário lá
não estivessem as numerosas correcções
e aditamentos com que Frutuoso pelo seu
punho, procurou até ao fim da vida limar
esta obra, numa constante preocupação
de aperfeiçoamento, quer corrigindo-a na
forma, quer rectificando ou actualizando
a informação»8.
Ainda sobre as folhas em falta no manuscrito e objecto de conclusões precipitadas e inadequadas, Oliveira Rodrigues,
com a ponderação, argúcia e sabedoria
8

Id., ibid., p. XV.

9
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que se lhe reconhece, esclarece – ao que
supomos, em definitivo – o assunto: «as
folhas que se perderam teriam sido arrancadas por ele mesmo [Gaspar Frutuoso],
com o fim de as substituir, como o fez
em tantas partes da obra, e a doença e a
morte, sobrevindo-lhe inesperadas, não
permitiram reparar a falha»9. Em abono
da sua opinião, lembra o falecimento
quase repentino de Frutuoso, já que no
dia da morte celebrou missa, como atestam Agostinho de Montalverne e António
Cordeiro e se intui pelo termo de óbito,
onde se declara não ter feito testamento
«por Nosso Senhor o chamar depressa e
não ter tempo»10. Aliás, como refere, o
seu precário estado de saúde, atestado
por António Cordeiro, pode tê-lo «inibido de proceder à substituição daquelas
folhas desaparecidas, as quais, separadas
no manuscrito, facilmente se extraviaram
por incúria dos que tiveram o encargo de
dar destino aos seus papéis»11. Já quanto
à parte final do Livro VI e que corresponde também ao termo do códice, que se
encontra deteriorado em certos pontos,
impossibilitando a reconstituição do texto, a situação será diferente. Aí – e acertadamente – esclarece Oliveira Rodrigues
que «houve destruição causada pelo tempo e pela falta de cautela em preservar
convenientemente as últimas folhas do
manuscrito, que, segundo consta, foi manuseado por curiosos de genealogia, enquanto esteve na posse dos jesuítas»12.
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*
João Bernardo de Oliveira Rodrigues
é, sem dúvida, o historiador que mais
profundamente se pronunciou sobre a
obra de Gaspar Frutuoso e que a ela legou riquíssimos contributos. Se a sua biografia havia já sido elaborada por
Rodrigo Rodrigues, em estudo ainda hoje
muito válido, a ele se deve a análise histórica e até literária de toda a obra frutuosiana. Mas é também nesta análise
histórico-literária que Oliveira Rodrigues
se revela, para além do paleógrafo exímio, o historiador objectivo, rigoroso,
perspicaz e bem fundamentado, a par de
uma escrita elegante e bem talhada, capaz de motivar o leitor para a prosa de
Frutuoso, senão mesmo introduzi-lo nela.
Não a resumindo ou sequer sumariando,
louva-lhe a prosa, enaltece-lhe os seus
predicados de historiador e até de naturalista e de etnógrafo13.
Ao descrever o Livro VI – respeitante
às “Ilhas de Baixo” (o termo é de Frutuoso e somos insuspeitos por pertencermos
a uma delas) escreve Oliveira Rodrigues:
«nele [Livro VI] Frutuoso põe à prova as
suas notáveis qualidades literárias, bem
patentes – exemplifica – por exemplo, no
capítulo que trata da cidade de Angra, de
um colorido e pitoresco fora do vulgar,
que o colocam, sem favor, ao lado dos
bons escritores do seu tempo».
E continua: «O mesmo se poderá
afirmar do que escreve sobre os “alevan-

tamentos” de D. António, Prior do Crato, e a estadia deste infeliz monarca na
Terceira, páginas que se lêem num crescendo constante de curiosidade, com tal
vigor através delas se sente o entusiasmo patriótico dos seus habitantes e se
vive o entrechoque de sentimentos e paixões que agitaram a Ilha heróica nessa
época lamentavelmente acabrunhante
para a nossa História»14.
Para além de enaltecer os dotes literários de Frutuoso, soube também descobrir nele «um autêntico homem do
Renascimento, no enciclopedismo da
sua cultura», espelhada p. e. «nas descrições topográficas das diferentes ilhas,
tão cheias de pormenor», ou na sua postura de cronista «meticuloso e observador atento dos fenómenos da
natureza»15. Oliveira Rodrigues classifica-o mesmo como «índice concludente
…de homem do Renascimento», já que
«a variedade dos assuntos» tratados e a
«observação dos fenómenos da natureza
constituíam um testemunho irrecusável
das múltiplas tendências do seu espírito
e da cultura que o informava»16.
Aliás, realça com base, sobretudo, no
Livro V, tão bem estudado por Almeida
Pavão, a «modernidade do seu espírito,
familiarizado com as correntes literárias
que, então revolucionavam a Península
Ibérica, integrando-a no grande movimento humanístico da Renascença»17.
Também não deixou despercebido o
reconhecimento que Frutuoso fez do gé-
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nio de Camões, a quem chama de «engenhosíssimo» e «gravíssimo» poeta, homenageando-o até com um soneto que compôs para o capítulo XXV da «História
dos dois Amigos» e que, segundo João de
Simas, constitui uma das raríssimas provas de admiração dos contemporâneos
pelo cantos de Os Lusíadas18.
Quanto à fidelidade dos seus relatos,
apontada elogiosamente pelos biógrafos
frutuosianos, Oliveira Rodrigues, não se
escorando apenas neles, comparou a informação que Frutuoso transmite sobre os
jesuítas na Terceira, com a «valiosíssima
documentação reunida pelo Padre Francisco Rodrigues na sua monumental História da Companhia de Jesus na
Assistência de Portugal. A igual conclusão chegou ao notar o estreito paralelismo
entre a descrição da conquista do arquipélago pelo marquês de Santa Cruz com as
que Ernesto do Canto publicou no Arquivo dos Açores. E verificou serem tão semelhantes que quase se convence «de que
Frutuoso as aproveitou tal como vieram
da mão da testemunha que as redigiu»19.
Outro tema a que João Bernardo Oliveira Rodrigues não quis furtar-se na
introdução que fez ao Livro VI das
Saudades da Terra foi a do por vezes
apregoado afecto de Gaspar Frutuoso ao
«filipismo». E escreve: «é inegável que
ao lermos com ânimo desprevenido as
Saudades da Terra, nos deixamos facilmente impressionar pela complacência

com que o cronista parece ter aceitado o
usurpador, por cuja realeza não apresenta
a menor sombra de antipatia ou má vontade (…) chegando mesmo a considerá-lo
como legitimista»20.
Para Oliveira Rodrigues, Frutuoso revela-se «o historiador imparcial e justo
e, ao mesmo tempo, avisado e cauteloso», qualidades já expressas por Rodrigo
Rodrigues na «Notícia Biográfica» que
acompanhou a edição centenária das
Saudades da Terra21. Com invulgar discernimento, perspicácia e ajustada metodologia, o autor reúne para depois desmontar toda a prosa frutuosiana sobre
esta melindrosa questão. «Porque, testemunha ocular de muitos [dos acontecimentos] que decerto feriram a sua
sensibilidade de patriota – escreve – diligencia relatá-los imparcialmente: mantendo sempre respeitoso acatamento da
ordem estabelecida por Filipe II». Mas,
acrescenta: «jamais se deixa arrastar por
diatribes ou palavras acerbas e acrimoniosas contra a facção contrária»22.
Sustenta-se na leitura dos passos onde
Gaspar Frutuoso alude «amarguradamente às infelicidades que desabaram sobre o
país em 1580», ficando-se com a impressão – aliás justificada – que «o seu «filipismo», mais aparente do que real, não
significou indiferença pelos destinos da
pátria, que quereria ver livre e independente, como até aí, se razões de ordem
ponderosa para a sua qualidade de padre
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o não forçassem a uma tal atitude»23.
Como bem notou o nosso homenageado, o assunto reveste-se de «especial melindre», até porque, como assinala: ao
«fazer história sem documentos, é fácil
resvalar para o campo da ficção ou da
fantasia». E aponta a maior dificuldade:
«Penetrar no fundo da consciência de um
homem, que só conhecemos através da
obra que escreveu e nela não se deixou
revelar inteiramente, descobrir-lhe o segredo que, com prudência, procurou ocultar sobre matéria de tamanha gravidade,
como era o pleito que dividia os portugueses, constitui operação de extrema delicadeza, que apenas consente presunções,
mais ou menos verosímeis, e estas, mesmo uma vez aceites, só depuradas pelo rigor da crítica»24. Mas João Bernardo de
Oliveira Rodrigues vislumbra no retrato
que Frutuoso faz de D. António «pinceladas de simpatia», as quais tão naturalmente lhe brotam da pena que, sem
dificuldade – assevera – reconhece serem
sinceras25. E em iguais cores pinta alguns
dos seus partidários, sobretudo D. Violante do Canto, «a celebrada dama terceirense», como a denomina. Se, na chegada de
D. António à Terceira e a recepção que
lhe fizeram os habitantes, anotou Oliveira
Rodrigues a «singeleza peculiar» de Frutuoso, prescrutou-lhe também uma «mal
velada vibração patriótica», reparando
que o vigário ribeiragrandense jamais fez
eco das calúnias com que os inimigos do

23

Ibid., p. XXVIII.

24

Ibid., p. XXVIII.

25

Ibid., p. XXIX.

26

Ibid., pp.XXIX-XXX.

27

Ibid., pp. XXIX-XXX.

pretendente «mordiam na reputação dos
seus adeptos, às quais nem sequer escaparam as freiras do mosteiro da Esperança
da cidade de Angra, cuja devoção pelos
reis não conhecia limites»26.
Escalpelizando a narrativa de Frutuoso
sobre este tema, Oliveira Rodrigues reconhece-lhe, muito justamente, «invulgar
isenção», não lhe descortinando «qualquer
sintoma de mal contida hostilidade contra
os patriotas que, com indomável bravura,
fizeram da ilha Terceira o último reduto da
independência nacional»27.
Mas o problema da pretensa «afeição
filipina» não se queda por aqui. Os seus
defensores invocam o facto de, no Livro
II, Frutuoso exaltar Tristão Vaz da Veiga,
«o famigerado defensor da fortaleza de
S. Julião da Barra que, com armas e bagagens, intempestivamente e com a maior facilidade se passou para o campo
inimigo» vindo a ser recompensado com
o governo militar da Madeira e a capitania de Machico. Mas tais capítulos, como
explica, não fizeram parte do corpo primitivo da obra, mas foram incluídos já
depois de o livro estar escrito e ordenado,
como se prova pelo papel, que é de marca diferente do usado pelo cronista, pela
letra, que não é a deste e por outros evidentes vestígios, como rasuras e emendas
na numeração dos capítulos, substituição
dos cadernos arrancados, cópia das páginas visivelmente destruídas e evidente
desacordo nas datas que lá vêm mencionadas, algumas delas corrigidas com o
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manifesto intuito de iludir o leitor. Para
João Bernardo Rodrigues, «tudo isto parece demonstrativo de que após a conclusão do livro houve, embora com consentimento do autor, o claro propósito de nele introduzir à força, o panegírico de um
homem que, por sentir a «consciência
molestada» viu a possibilidade de, nas
Saudades da Terra, se engrandecer e apagar o seu mau procedimento. E até porque Frutuoso ao tratar dos capitães de
Machico – parte que é do seu punho –
nem sequer lhe referir o nome, quando
em 1582 já ele sucedera ao conde de Vimioso, atrás referido na capitania da
ilha28.
Todavia, importa também ter presente
as alianças que D. António fez na Europa
com coroas onde o protestantismo estava
triunfante e que em nada se coadunavam
com os interesses da Igreja Católica de
que Filipe II era, ao tempo, o mais «ardoso paladino». Certamente, como comenta
Oliveira Rodrigues, não foram do desconhecimento de Frutuoso «os manejos políticos de D. António, os quais consideraria defensáveis dentro do campo da
independência nacional, mas susceptíveis
de discussão – senão de discordância,
acrescentaríamos – quando entrevistos
através do prisma da segurança do catolicismo29. Lembremos, como o fez o nosso
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homenageado, que figuras insuspeitas da
Companhia de Jesus ou prelados como
D. Frei Bartolomeu dos Mártires e D. Jerónimo Osório se colocaram ao lado do
rei espanhol.
*
E concluímos:
As introduções que João Bernardo de
Oliveira Rodrigues elaborou para cada
um dos livros de Saudades da Terra,
mais do que introduzir o leitor na leitura
do texto de Frutuoso, constituem estudos de aprofundado rigor histórico e sobretudo de crítica interna e externa. Mas
o autor vai ainda mais longe, enriquecendo a prosa frutuosiana com problemáticas ora levantadas por autores anteriores, ora por ele próprio, discutindo-os com profundidade e rigor, quase à
exaustão.
João Bernardo de Oliveira Rodrigues, além do mérito de ter divulgado a
obra de Frutuoso, deixou-a profundamente mais rica. Só por isso – se mais
não houvesse, e há – era merecedor da
nossa gratidão e do nosso profundo respeito e admiração. É que quem quiser
estudar Frutuoso, não poderá deixar de
estudar João Bernardo de Oliveira Rodrigues.

JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES E A MÚSICA
Elementos para o estudo da história das instituições musicais
em Ponta Delgada nos anos de 1922 a 1980*
Margarida Vaz do Rego Machado
«Bravo! Bravo!»
urante a minha infância e juventude
ouvi muitas vezes estas palavras
proferidas pelo Dr. João Bernardo de
Oliveira Rodrigues, após a audição de
um bom concerto. Hoje, faço minhas as
suas palavras, mas dirigindo-as ao próprio Dr. João Bernardo.
Após ter sido contactada pelo Instituto Cultural de Ponta Delgada, para colaborar neste número comemorativo e,
tentando manter uma imparcialidade
própria da minha formação académica
(o que poderia ser um tanto difícil, visto
que convivi de perto com o Dr. João
Bernardo, como aluna do Conservatório,
para não falar da grande amizade que a
família de minha mãe tinha por Ele), iniciei uma investigação documental1 sobre
as actividades musicais realizadas em
Ponta Delgada, durante pouco mais de

D

50 anos do século XX (1922 a 1980) e, a
conclusão a que cheguei, foi de que a
maior parte delas, tiveram a iniciativa ou
passaram pela acção do Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues.
Falar da relação do nosso homenageado com a música é falar da Academia
Musical de Ponta Delgada, da sua actividade, da sua passagem a Conservatório
de Ponta Delgada e finalmente do actual
Conservatório. Todos estes passos e por
conseguinte a maioria das manifestações
musicais efectuadas entre 1940 e 1992
deveram-se ao entusiasmo e dedicação
do Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues e, evidentemente, a um grupo de
melómanos micaelenses, que deram o
seu melhor em prol da difusão e educação do gosto musical na nossa Ilha.
Como aprendiz de historiadora que
sou, que melhor contributo poderia eu

* Gostaria de expressar os meus agradecimentos aos apoios dados pela Professora S. D. Maria Teresa de Oliveira
Rodrigues, à funcionária do Conservatório Maria Helena Cosme Cardoso da Silva e ao Conselho Executivo do
Conservatório de Ponta Delgada, todas as facilidades que me deram nas consultas dos Livros de Actas da antiga Academia
Musical e Conservatório Regional de Ponta Delgada.
1
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Delgada, da Direcção da Academia Musical e do Conselho Administrativo do Conservatório Regional de Ponta Delgada.
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 17-32
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dar senão escrever a história destas instituições e suas actividades? É o que passarei a fazer.
A fundação da Academia Musical de
Ponta Delgada remonta ao dia 25 de Outubro de 1922, quando um grupo de amigos da música se reuniu para aprovarem
os estatutos da futura associação2. A abertura foi feita pelo presidente da Assembleia-geral, Dr. Humberto de Medeiros e
Câmara, sendo a direcção da Academia
Musical composta pelos seguintes elementos: Aníbal Bettencourt Barbosa (presidente), Rodrigo Rodrigues, Dr. António
de Medeiros Franco, Padre Luís Augusto
Pacheco e Theotónio da Silveira Moniz.
Nos estatutos aprovados e logo no
seu Artigo II, ficava bem explicito os
objectivos da associação:
1- Instituir e manter cursos de funcionamento regular em que seja
ministrado gratuitamente ou mediante ínfimo preço de matrícula o
ensino musical, tanto em classe de
canto como na execução de instrumentos de arte.
2- Divulgar por todos os meios o
gosto e o culto da música na ilha
de S. Miguel (...), em todas as camadas sociais, especialmente pela
organização de certames e concertos ou pela promoção de conferências sobre assuntos de
interesse musical.3
2

Foram, estas, as grandes linhas de rumo da Academia Musical, seguidas e
apoiadas por todas as direcções que dirigiram a associação. Daí que, na primeira
sessão, reunida na primeira rua de S. Catarina em Ponta Delgada, se tenha discutido e aprovado o início, em Janeiro de
1923, dos cursos de solfejo, canto coral,
piano, violino e violoncelo. Como a
Academia não tinha local próprio para
leccionar as suas aulas, a Escola Primária Superior, alojada no Convento da
Graça, cedia-lhe uma das suas salas4.
Cumprindo os seus estatutos de apoiar neste ensino os mais desfavorecidos,
decidiram, também, que se concederia a
matrícula gratuita a 12 alunos (6 de cada
sexo), fixando-se em 50$00 o montante
da propina anual para os filhos dos sócios e 100$00 para os outros. A idade mínima de ingresso foi marcada para os 10
anos, salientando-se a necessidade dos
alunos mostrarem, durante o ano lectivo,
um bom aproveitamento e boa conduta,
para serem readmitidos no ano seguinte.
Aos professores, Etelvina Morais Pereira; Sara Afonso; João Baptista Rodrigues; Padre Luís Augusto Pacheco,
foram confiados os primeiros cursos de
piano, violino, violoncelo, solfejo e canto Coral respectivamente.
O êxito destes primeiros cursos (73
alunos em Janeiro de 1923) foi tal que,
no ano lectivo seguinte, se desdobraram

Segundo Almeida Pavão a data da aprovação dos Estatutos seria a acima referida, in, “Comemorando os 25 anos do

Conservatório Regional de Ponta Delgada”, in Revista Insulana, Ponta Delgada, 1989, vol. XLV, p.112.Todavia, a primeira
Acta da Direcção, onde foram lidos e aprovados os estatutos, realizou-se em 2 de Dezembro de 1922, in ª Livro de Actas da
Direcção da Academia Musical, fol.1.
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as aulas de piano e violino, entrando para a equipa dos professores a Sr.ª D. Maria Meunier da Silva.
As actividades da Academia prosseguiram a bom ritmo e, em Julho de 1925,
foi realizada a primeira audição de alunos no Teatro Micaelense, sendo esta
muito aplaudida. O dinamismo da professora Sara Afonso fez-se sentir na organização de uma orquestra juvenil chefiada
pelo Dr. Lúcio de Miranda e acompanhada ao piano pelo Dr. João Bernardo que
assim iniciava a sua acção na Academia
Musical5. Em todos os concertos efectuados na Biblioteca do Liceu, o Dr. João
Bernardo intervinha, quer na organização, quer escrevendo textos.
Todos estes cursos e actividades, que
eram custeados pelas cotas dos sócios
(15$00 anuais), pelas matrículas e por
pequenos subsídios não fixos da Junta
Geral do Distrito de Ponta Delgada, Câmara Municipal de Ponta Delgada, Banco Micaelense e Caixa de Grémio
Micaelense, foram mantidos sem interrupção até 1928.
Todavia, a Academia debatia-se com
um problema, que foi constante em toda
a sua existência - a falta de um espaço
próprio para dar aulas - o que levou, em
1928, ao encerramento de seus cursos.
Mas o gosto dos seus associados pela
música e sua divulgação levou a que, em
1931, novamente numa sala emprestada,
agora pela Santa Casa da Misericórdia de
Ponta Delgada, se reunisse a Assembleia-Geral, sob a presidência de Humberto

Bettencourt de Medeiros e Câmara, para
deliberar sobre a reabertura das aulas da
Academia Musical. A reorganização dos
cursos, sob proposta apresentada pelo
professor António Raposo, que se comprometia a assumir gratuitamente o ensino do solfejo e violino, foi aprovada, mas
apenas conseguiu manter-se por dezoito
meses consecutivos, tendo terminado no
final de 1933.
Seguiu-se um longo interregno, durante o qual a Academia não teve qualquer
manifestação de vida a não ser a reunião
das suas assembleias-gerais para aprovarem as contas e elegerem os corpos dirigentes6. Foi precisamente numa destas
assembleias, em 21 de Junho de 1941, que
encontramos o Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues nomeado pela primeira
vez para a direcção da Assembleia-geral7.
Quatro anos depois, face à renúncia de
três membros da direcção da Academia,
foi nomeado e aceite para este cargo directivo o Dr. João Bernardo, coadjuvado pelo
Dr. Lúcio de Miranda (secretário), José
Soares de Albergaria (tesoureiro), Licínio
Costa e o Tenente José Dias como vogais.
Foi o início de uma nova fase da
Academia, cheia de grande dinamismo,
onde esteve bem patente o entusiasmo, a
dedicação e o grande labor do Dr. João
Bernardo, que irá permanecer na direcção das actividades musicais micaelenses durante 35 anos, ou seja, até à data
da oficialização do actual Conservatório.
Reabriram-se a leccionação dos vários
cursos, organizaram-se serões musicais,
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concertos, conferências, representações
teatrais, sessões de arte no Ateneu Comercial e no Sindicato dos empregados
do Comércio, numa luta contínua contra
a apatia cultural que reinava no público
micaelense e onde se sentia o cunho bem
presente do presidente da Academia.
É desta altura, mais precisamente em
Abril de 1949, que chegou à Academia
Musical uma proposta, entregue por intermédio do Bureau de Turismo, do actor
João Villaret para realizar dois recitais de
poesia. A direcção pôs mãos à obra e juntamente com o Instituto Cultural de Ponta Delgada conseguiu que os recitais se
realizassem em Outubro deste mesmo
ano. No ano seguinte novo recital de poesia desta vez por Carlos Wallenstein.
Tinham-se incendiado o velho teatro
e o salão Ideal, tornando-se o ginásio do
Liceu a sala cultural por excelência, assim como o Emissor Regional, que também passou a ser um órgão de difusão
da música feita pela Academia Musical,
sendo programados concertos e palestras
radiofónicas pelos seus professores e
dirigentes (nomeadamente palestras proferidas pelo Dr. João Bernardo).
Faltava verba para as várias actividades? Angariavam-se novos sócios e pedia-se um subsídio à Junta Geral que, na
presidência do Sr. Eng. Pedro Cymbron,
passou a ser regular assim como se
juntaria mais tarde um subsídio da Fundação Gulbenkian (1965 a 1977), destinado tanto ao ensino como à realização
de concertos.

8

Faltava dinheiro para pagar um novo
piano? Procedia-se a uma subscrição entre os sócios 8.
Faltavam professores? Recrutavam-se novos professores idóneos e de reconhecido mérito. Foi neste sentido que
em 1948 se convidou a pianista Margarida Magalhães de Sousa para vir leccionar na Academia, integrando-se os seus
alunos nesta instituição.
Sentia-se que a direcção precisava de
mais elementos para um melhor funcionamento? Convocou-se uma Assembleia-Geral extraordinária onde foi proposta a
alteração do Artigo 15º dos Estatutos.
Aprovada a alteração, a Direcção seria
agora composta por sete elementos: um
presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e três vogais. E para
não perder tempo, nesta mesma reunião
foram eleitos para ocuparem os dois novos lugares o Dr. José de Almeida Pavão,
Júnior e o Srº António Roberto de Oliveira Rodrigues9, ficando a direcção composta pelos seguintes elementos: Dr. João
Bernardo de Oliveira Rodrigues (presidente), Dr. Lúcio de Miranda (vice-presidente), Dr. José de Almeida Pavão
(secretário), José Soares de Albergaria
(tesoureiro), Licínio Costa, Tenente Francisco José Dias e António Oliveira Rodrigues (vogais), sendo eleitos suplentes os
Senhores: Eng. Luís de Athaíde Motta,
Teotónio da Silveira Moniz, Dr. António
Augusto Riley da Mota, José Machado
Raposo de Medeiros e Teófilo da Costa
Benevides.

Em 1949, faltava pagar 1200$00 para acabar de pagar o novo piano que tinha custado 42500$00, Livro de Actas da

Assembleia-Geral, Acta de23 de Janeiro de 1949, fol.9 /2v.
9

Livro 2ª de Actas da Assembleia-Geral, Acta de 23 de Janeiro de 1949, fols. 8/2v e 9.
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Mas o problema crónico – a falta de
sala de aulas próprias – continuava. Foi
pedido à Junta Geral uma ou mais salas
do Museu, sediado no velho convento de
Santo André, mas foram algumas salas
do Liceu de Ponta Delgada, que resolveram o problema até 1954, altura em que
foi possível arrendar um imóvel na rua da
Misericórdia e onde a Academia se instalou até ser convertida em Conservatório.
A falta de professores preocupava a
Direcção e várias diligências foram feitas
através do Emissor Nacional; pelo debutado Eng. Pedro Cymbron Borges de
Sousa, que em Lisboa, contactou o director do Conservatório Nacional Dr. Ivo
Cruz e pelo Tenente José Dias que, na capital, tratou pessoalmente do assunto10.
Após várias indicações, nomeadamente
de dois professores de Viena, que não vieram por falta de verbas, chegaram a S.
Miguel os professores Joaquim Bernardo
do Nascimento (violoncelista) e Eduardo
Mendes (violinista).
A acção destes professores foi vasta
pois, para além de leccionarem na Academia Musical, comprometiam-se a formar
um Trio com o Professor Licínio Costa,
substituído depois pela pianista Margarida Magalhães de Sousa, afim de efectuarem concertos e audições radiofónicas.
Na verdade, a Academia acordara com o
Emissor Regional a realização de 4 audições mensais de 30 minutos ou 3 de 40
minutos, contra o pagamento de um subsídio 300$00 por sessão11. Foi o início de
uma vasta e longa colaboração entre os

10

professores da Academia e o Emissor Regional, não podendo deixar de fazer referência especial à professora Margarida
Magalhães de Sousa, que sempre se mostrou disposta a levar aos ouvintes a sua
arte musical.
A acção educativa e cultural da Academia, incentivada pelo seu presidente,
continuava e as manifestações artísticas
faziam-se sentir com vários concertos
onde músicos profissionais se juntavam
a amadores para darem maior brilho aos
saraus quase mensais da Academia. Criaram-se o Grupo Coral da Academia assim como a sua Orquestra e fundou-se o
Grupo Dramático, sendo convidado o Sr.
António Roberto de Oliveira Rodrigues
para a sua direcção .
Em 1948, perdeu-se a colaboração do
professor Eduardo Mendes, que retomara
o seu lugar na Orquestra Sinfónica do
Emissor Nacional, mas ganhou-se a colaboração da recém-diplomada do Conservatório Nacional, a pianista Margarida
Magalhães de Sousa, que viria a tornar-se
um dos elementos mais importantes da
Academia e mais tarde do Conservatório
Regional de Ponta Delgada, como docente e concertista.
Para substituir Eduardo Mendes chegou a S. Miguel o violinista espanhol
Emílio Perez, seguido de mais dois professores italianos Cério de Luisi, violoncelista, e Tito Ricardi, violinista.
O dinamismo da direcção, nomeadamente do seu presidente, ultrapassava o
meio cultural micaelense e, em Junho de

Livro de Actas da Direcção da Academia Musical de Ponta Delgada, Actas de Março de 1946, fol 21; de 15 de

Novembro de 1946, fol.21/2v; de 27 de Fevereiro de 1947
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Livro de Actas da Direcção da Academia Musical de Ponta Delgada, Acta de 2 de Maio de 1947, fol.23.
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1947, chegou, através do Dr. Augusto
Arruda, uma proposta do Círculo de
Cultura Musical com sede em Lisboa,
para que a Academia se constituísse em
delegação daquela associação, de modo
a que fosse mais fácil contratar artistas
nacionais e estrangeiros para virem dar
concertos aos sócios em Ponta Delgada.
A ideia era bem vinda, até porque a
Direcção apercebia-se da necessidade de
variar os programas dos seus saraus musicais e principalmente de seus concertos. Todavia a situação financeira da
Academia e a falta de um bom piano de
cauda fez adiar a decisão para uma época mais oportuna12.
O interesse do Círculo de Cultura
Musical era grande, o que mostra a qualidade dos dirigentes da Academia e, em
Outubro do mesmo ano, esta associação
escrevia propondo à direcção da Academia a compra de um piano Bechstein,
pelo preço de 40000$00. Após avaliação
da proposta e depois de ter a certeza de
que a Junta Geral do Distrito subsidiaria
com 20000$00, a direcção deliberou a
compra do piano, responsabilizando-se
os seus membros pelo levantamento
bancário dos restantes 20000$00.
Face à insistência do Círculo de Cultura Musical em abrir uma delegação em
S. Miguel, a direcção foi ainda de parecer
para que se criasse a referida delegação,
mas autónoma da Academia. Esta teria
uma relação privilegiada com o Círculo e
de imediato indicou-se o Dr. Riley da
Motta como futuro presidente. Foi ainda
durante estas conversações, que se organizou a vinda da cantora Leonor Viana da
12

Mota acompanhada pelo violinista António David e pela pianista Catarina Heins
(1950), da cantora Margarida Abreu Sotto-Maior (1951), sendo da responsabilidade da Academia o pagamento da
passagem e a organização dos concertos,
ficando a hospedagem sob responsabilidade da Sociedade Terra Nostra.
A programação dos concertos tornara-se febril, mas as dificuldades financeiras da Academia rumavam em sentido
inverso. Era preciso arranjar mais dinheiro e o Dr. João Bernardo, com o apoio
dos outros membros da direcção, fez uma
exposição ao Presidente da Junta Geral
do Distrito, tentando sensibilizar este organismo no sentido de aumentar o montante do seu já tradicional subsídio.
Na verdade a direcção via no círculo
Cultural de Música uma maneira de dinamizar e melhorar os níveis dos seus
concertos, mas isto acarretava encargos
não compatíveis com a sua situação financeira. Recusando-se a aumentar as
cotas, pois assim violaria um dos principais objectivos da Academia - divulgar por todas as classes sociais o gosto
pela música, o seu Presidente equacionava três hipóteses:
Manter o status quo no que diz respeito ao ensino e corpo docente, criando simultaneamente a delegação do
Círculo Musical
Reduzir o corpo docente ficando apenas com os professores de solfejo e piano (as disciplinas com mais alunos),
criando a delegação do círculo.
Suspender até melhores dias as actividades docentes e circunscrever a acção

Livro de Actas da Direcção da Academia Musical, Acta de 6 de Junho de 1947, fol.24
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da Academia aos aspectos exclusivamente culturais como delegação do Círculo, limitando-se a organizar concertos.
Segundo o Dr. João Bernardo era fundamental que a primeira hipótese vingasse, pois a educação artística não podia
limitar-se a uma cultura passiva, mas só
seria exequível se a Junta Geral aumentasse o seu subsídio para 80000$0013. Após
várias conversações, o Presidente daquela
Instituição comunicou, que no orçamento
desta Instituição para o ano de 1952, tinha
sido incluído um subsídio à Academia de
100 contos. Animados por esta decisão a
direcção mandou um dos seus membros, o
Sr. António Roberto de Oliveira Rodrigues, a Lisboa para entabular conversações com o Círculo de Cultural Musical,
tendo ficado marcada a inauguração da
futura delegação, em Janeiro de 1952,
com dois concertos de Câmara realizados
no Teatro Micaelense, concertos estes
abertos ao público em geral e com uma redução de 50% no preço dos bilhetes para
os sócios da Academia.14.
Ainda nesta década de cinquenta, uma
outra associação musical nacional, manifestou desejo de se juntar à Academia para alargar a sua acção cultural. Foi ela a
Sociedade Pró-Arte 15 que, juntamente
com o Círculo de Cultura Musical e mais
tarde com a Sociedade de Concertos de
Lisboa (1965), trouxeram a S. Miguel na
década de sessenta e setenta vários artistas estrangeiros e nacionais.
A segunda vinda do professor Eduardo Mendes em 1953, voltou a dinamizar

os conjuntos musicais, tendo este proposto a criação de um sexteto (1º e 2º
violinos, 1 viola, 1 violoncelo, 1 contrabaixo e 1 piano) formado por professores e por elementos escolhidos entre os
melhores do meio micaelense, os quais
receberiam uma gratificação mensal pela prestação regular dos seus serviços
nos ensaios e nos concertos. A par deste
conjunto, manter-se-ia um grupo orquestral maior, a título acidental. Em Julho
de 1954, sob a gerência do mesmo professor, reuniram-se no Teatro Micaelense, cerca de 30 executantes entre
amadores e profissionais, para tocarem
pela primeira vez um concerto para piano e orquestra, sendo solista a pianista
Margarida Magalhães.
Apesar desta orquestra ser constituída
por uma maioria de músicos amadores,
ela conseguiu atrair a vinda de grandes
artistas que, aproveitando o seu acompanhamento, se deslocaram a S. Miguel para aí realizarem concertos, como foi o
caso da pianista Elsa Klebanowsky (Concerto de Mozart), e do grande violinista
português Vasco Barbosa que tocou um
concerto de Paganini.
Em 1959 o grupo coral da Academia
colaborou no Festival de Primavera, organizado pela Câmara Municipal de
Ponta Delgada e contribui com a quantia
de 5000$00, para a vinda do grupo coral
da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, que actuou no Coliseu e Teatro Micaelenses e Teatros de Vila Franca do Campo e da Ribeira Grande.

13

Livro de Actas da Direcção da Academia Musical, Acta de 18 de Outubro de 1947, fol51/2v a 53/2v.

14

Livro de Actas da Direcção da Academia Musical, Acta de5 de Janeiro de 1952.

15

Livro de Actas da Direcção da Academia Musical, Acta de 31 de Julho de 1954, fol. 60.
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Tendo sempre presente o seu lema
de difundir ao máximo e por todas as
camadas sociais o gosto pela música,
ainda neste ano de 1959 foi ensaiado
um concurso Distrital de Filarmónicas.
Apesar, da boa vontade, não correu da
melhor maneira e a conclusão foi de
que aquele tinha sido ineficaz e com
poucas possibilidades de se repetir num
futuro próximo16.
Entramos num período brilhante da
actividade da Academia com tardes
mensais na Biblioteca do Liceu, onde à
interpretação musical se juntavam pequenas palestras explicativas sobre as
épocas, escolas e compositores das peças executadas, como por exemplo uma
sessão dedicada exclusivamente ao compositor César Franc com comentários
proferidos pelo Dr. João Bernardo e sessões de música gravada com comentários e notas do musicólogo João de
Freitas Branco, organizadas com a colaboração do alferes Melo Antunes no
Convento de S. André e na Biblioteca do
Liceu de Ponta Delgada17. Para melhor
cumprir o objectivo, sempre presente, da
associação de popularizar a arte musical,
alargaram-se os espectáculos ao Sindicato dos Empregados do Comércio.
Os concertos com artistas nacionais e
estrangeiros não ficaram esquecidos e
no Teatro Micaelense ouviram-se as pianistas Elsa Klebanowsky, Maria Filomena Campos, o violinista Vasco Barbosa
acompanhado de sua irmã Grazi Barbosa, a Tuna Académica de Coimbra entre

outros. Com a colaboração da Pró-Arte
vieram os concertistas Nina Marques
Pereira e Maria Fernanda Melo.
De salientar ainda nesta fase, a actuação do grupo Teatral, brilhantemente orientado por António Roberto de Oliveira
Rodrigues, que muito contribuiu para diversificar a actividade da Academia, levando-se à cena peças como Zaragueta,
auto Camoniano El-Rei-Seleuco, a comédia Coração Manda, de Francisco Croisset, a comédia de Moliére o Avarento,
Apolo de Jean Girardoux entre outros18.
Aquando da vinda do Presidente da
República Craveiro Lopes ao Arquipélago, a Academia foi convidada para participar na homenagem feita pelo
Governador do Distrito de Ponta Delgada, com a récita do Auto do Espírito
Santo de Armando Cortes Rodrigues e,
ainda, com a actuação da sua Orquestra,
Grupo Coral e colaboração especial dos
professores Margarida Magalhães e
Eduardo Mendes.
A década de 1960 foi deveras excepcional não só na organização de concertos, como na dinamização e oficialização
do ensino musical.
O número de concertos dados por artistas vindos de fora e, sobretudo, o alto
nível das suas execuções, ultrapassou em
muito o que se esperava. Se olharmos
apêndice junto no final deste texto, verificamos números totais de concertos para
os anos de: 1962 - 3, 1963 – 1; 1964 – 4;
1965 –6; 1966 – 10; 1967 – 7; 1968 – 9;
1969 – 10; 1970 – 3; 1971 – 8; 1972 – 6;

16

Livro 2ª da Assembleia-Geral, Acta de 15 de Abril de 1959, fol. 79.

17

“ Livro 2ª de Actas da Assembleia-Geral, Acta de 31 de Julho de 1958.

18 Almeida

Pavão, ”Comemorações dos 25 anos do Conservatório Regional”, in Insulana, vol. XLV, 1989, p.117.
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1973 – 6; 1974 – 3; 1975 – 4; 1076 – 2;
1977 – 2. Números extraordinários para
uma região periférica e numa época onde
as comunicações ainda não eram as que
temos hoje. Todos foram organizados pela Academia e, depois de 1964, pelo Conservatório de Ponta Delgada, com a
colaboração da Sociedade de Concertos,
Círculo de Cultura Musical, dirigida pela
Senhora Marquesa de Cadaval e pela senhora D. Lili Bensaúde, da Pró-Arte presidida pelo Sr. José de Oliveira
Rodrigues, coadjuvado pela Sr.ª Condessa de Caminha e pela Sr.ª D. Eduarda Faria e Maia, da Juventude Musical
Portuguesa e apoiados por um subsídio
da Gulbenkian que, desde 1965, se juntou ao tradicional e fundamental subsídio
da Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada. Valeu-nos também a nossa posição
geo-estratégica, pois a localização no
meio do Atlântico atraía muitos dos artistas, que viajavam entre a Europa e os Estados Unidos da América e vice-versa.
Muitos foram aqueles que pararam em
Santa Maria e depois se deslocaram a
S. Miguel, mas também muitos foram os
que viram os seus pedidos serem recusados por falta de verbas. Ainda nestes
apoios à vinda de artistas de fora à que
salientar as viagens feitas pelos carregadores Açorianos.
Foram, sem dúvida, muitos destes artistas, que formaram muito do gosto musical da juventude da minha geração.
Não posso deixar de referir, o empenho
com que o Dr. João Bernardo tinha de
ver os concertos com ouvintes jovens,
19

convidando sempre alunos do ensino secundário para tais concertos19. Recordo
com saudade os brilhantes bailados da
Gulbenkian que pela primeira vez aqui
estiveram, os admiráveis concertos de
Nella Maissa, Sequeira Costa, Adriano
Jordão, Varela-Cid, Richard Castellvi,
Caio Pagano e, em especial, Nikita Magaloff com o seu concerto em 1966 todo
preenchido de peças de Chopin e Listz,
assim como o de Souleima Stravinsky,
filho do célebre compositor Igor Stravinsky, talvez os principais responsáveis
pela minha paixão por estes três compositores. Mas ao recordar todos estes concertos não me vem à memória apenas as
músicas e os músicos, a figura do Dr.
João Bernardo de Oliveira Rodrigues está sempre presente, não tivesse sido ele
um dos principais impulsionadores e organizadores destas actividades musicais
de alto nível.
Na verdade a grandeza e o nível dos
concertos mostram bem como a acção
da Academia tinha dado bons frutos. Por
um lado demonstravam o dinamismo da
sua direcção em constantes contactos
com as sociedades de Arte Musical mais
conceituadas do nosso País, por outro as
enchentes do Teatro Micaelense mostravam um público exigente e atento ao
que se fazia.
Mas o Dr. João Bernardo queria mais
para o ensino da música e a ideia de oficializar os cursos da Academia Musical
germinava na sua mente desde 1953, altura em que expôs a sua proposta, na
qual se indicava que seria necessário

Almeida Pavão, Jr., “Comemorações dos 25 anos do Conservatório Regional, in Insulana, Ponta Delgada, 1989, vol.
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uma sede própria, secretaria e deslocações de professores para se efectuarem
os exames. Quanto aos programas seriam feitos de acordo com os do Conservatório Nacional20.
Era uma aposta arrojada, mas que deu
seus frutos quando, em 1964, a Academia
Musical de Ponta Delgada se transformou
em Conservatório Regional de Ponta Delgada. No entretanto, continuou-se a formar os alunos (três deles, Maria Manuela
Cunha de Mendonça, Maria Fátima Vasconcelos e mais tarde Maria Teresa Rodrigues, foram fazer exames ao
Conservatório de Lisboa obtendo altas
classificações), e professores, como foi o
caso de Bolsas de estudo dadas à professora Margarida Magalhães para ir aperfeiçoar a sua técnica de pianista em Siena.
O ensino tornava-se cada vez mais
exigente e, o Dr. João Bernardo Rodrigues, sentindo a necessidade de uma
avaliação constante da actividade do ensino da Academia, iniciou conversações
com o director do Conservatório de Lisboa, Drº Ivo Cruz, com vista a oficializar o ensino da Academia, chegando à
conclusão que para isso se concretizar o
melhor seria que aquela se convertesse
em Conservatório.
Pondo as mãos à obra, o Dr. João
Bernardo, liderando uma comissão organizadora21, elaborou os novos estatutos
assim como o plano de estudos da nova
associação, pondo-os à votação na As-

sembleia-Geral da Academia, que os
aprovou na reunião do dia 21 de Janeiro
de 1964. No seu artigo 1.º definia-se o
Conservatório como:
1º- Uma instituição de tipo associativo e de carácter particular, com
sede em Ponta Delgada. Tem por
fins: ministrar o ensino das disciplinas que fazem parte do plano
oficial dos cursos gerias e superiores do Conservatório Nacional,
habilitando os seus alunos para
os exames oficiais e proporcionando-lhes ainda o ensino de disciplinas de plano próprio
superiormente autorizado.
2º- Promover a divulgação artística,
através de concertos, audições
escolares, tardes culturais e palestras versando assuntos literários, artes plásticas, história da
Música, etc., para o que poderá
aceitar a colaboração de outras
organizações tendentes a atingir
a mesma finalidade.
Ainda na mesma sessão foi aprovado, que os sócios da Academia passariam automaticamente para sócios do
Conservatório, não excluindo a hipótese
de se angariar novos sócios. Quanto aos
bens daquela instituição passariam integralmente para o futuro Conservatório
Regional.
Os corpos directivos, passavam a ser
constituídos por um Conselho Geral e

20

Livro de Actas da direcção da Academia Musical de Ponta Delgada, Acta de 19 de Dezembro de 1953, fol. 59/2v.
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Esta comissão foi composta pelos membros da Direcção da Academia: João Bernardo d’ Oliveira Rodrigues, António
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por um Conselho Administrativo, cabendo a este último toda a administração do
conservatório e a nomeação de uma directora, que seria recrutada entre os professores que tivessem o Curso Superior
de Música.
Os planos de estudos, bastante arrojados e completos (na altura nem todas
as disciplinas foram leccionadas, tendo-se dado preferência àquelas que faziam
parte obrigatória dos cursos gerais de
música), foram elaborados segundo o
plano oficial das disciplinas dos cursos
de solfejo, canto, piano, órgão, instrumentos de sopro e de cordas, composição, história da musica, português,
italiano, arte de dizer, arte de representar
e, segundo um plano próprio, os de iniciação musical, solfejo elementar, complementar, análise musical.
Após terem sido aprovados pela Inspecção do Ensino Superior do Ensino
Particular e pelo Ministério da Educação, em 12 de Maio de 1964, foi eleito o
Concelho Administrativo, formado pelos
Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues, António Roberto d’Oliveira Rodrigues, Carlos Eduardo Agnelo Borges,
Augusto Cymbron B. Sousa, sendo o
Dr. João Bernardo eleito seu presidente
por aclamação22.
Novas metas se propunham agora ao
Conselho Administrativo, que iniciou de
seguida a contratação de novos professores (nomeadamente as professoras
Manuela Cunha de Mendonça e Fátima
Vasconcelos), renovou os contratos das

22Livro

antigas professoras da Academia, Maria
Margarida Magalhães de Sousa e Maria
Teresa de Oliveira Rodrigues, e admitiu
duas funcionárias para a secretaria, Margarida Labescat e Odete Machado. Era,
também da sua competência, nomear o
Director do Conservatório, tendo sido
indigitada para o cargo, a professora Teresa Oliveira Rodrigues.
As aulas iniciaram-se em 15 de Outubro de 1964, com cem alunos, ficando
mais alguns à espera da chegada de duas
novas professores a cantora Martha Amstad e a professora de ballet Mafalda
Lencastre. No início de Janeiro da 1965,
iniciou-se a leccionação das disciplinas
de canto e canto coral, com a cantora suíça Martha Amsthad, que elevou em alto
grau o nível da técnica e das vozes dos
alunos do conservatório. No fim deste
primeiro ano lectivo, o Conselho Administrativo foi de parecer que se contratasse uma professora de História de
Música e Acústica, o que veio a acontecer com a professora Maria de Lurdes
Álvares Ribeiro.
Em Julho de 1966, um passo importante foi dado no ensino da música micaelense: realizaram-se pela primeira
vez exames de nível nacional, com um
júri composto por professores do Conservatório de Lisboa, nomeadamente o
seu director o Dr. Ivo Cruz, obtendo os
alunos altas qualificações, situação esta
que se repetiria pelos anos seguintes.
Com tantos resultados brilhantes os
alunos foram crescendo ano após ano,

de Actas do Conselho Geral do Conservatório Regional de Ponta Delgada, Acta de 4 de Julho de 1964. Este

Conselho Administrativo só foi aprovado oficialmente em 19 de Janeiro de 1965, e a sua tomada de posse oficial em 20 de
Fevereiro de 1965.
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sendo contratados novos professores:
em 1966 o pianista Francês Richard
Castellvi e em 1968 a professora Cremilde Macedo. Em 1969 o Conservatório muda-se da Rua dos Mercadores
para a rua Carvalho Araújo.
Para além de toda as actividades culturais e musicais de que já falamos anteriormente, podemos ainda realçar, numa
perspectiva pedagógica, as audições dos
alunos, que eram obrigatórias no fim de
cada ano lectivo, sendo de destacar pela
sua inovação a audição da Sinfonia dos
Brinquedos de Hayden, realizada em Junho de 1967 e a criação de um concurso
de piano anual pela pianista inglesa Dame Ruth Railton que, tendo vindo a S.
Miguel como turista, ficara impressionada com o trabalho do Conservatório,
premiando-o com a instituição de um
prémio com o seu nome, idêntico a outros dois que tinha instituído em Inglaterra e na Polónia. Este prémio permitiu
que, os seus vencedores, fizessem algumas visitas de estudo a Londres e fossem premiados com partituras das
melhores edições, não muito fáceis de
encontrar na altura. Acções de formação
e cursos ministrados pelo professor Jaques Chapuis, demonstravam bem o empenho de actualização de todos os
componentes do Conservatório.
As palestras continuavam, e o contributo do Dr. João Bernardo como conferencista esteve sempre presente como,
por exemplo, nas sessões comemorativas do primeiro centenário de Francisco
de Lacerda( 1969) ou nos dos 150 anos
de Beethoven (1977).
Em 1971, começou-se a falar a nível
nacional em reformas para o ensino ar-

tístico, ficando alguns conservatórios,
como o de Braga ou o de Lisboa, em experiências piloto, propostas pelo ministério de Veiga Simão. Foi dentro desta
conjuntura, que o Dr. João Bernardo,
sempre atento às inovações, rumou a
Braga e a Lisboa afim de conversar com
várias entidades ligadas ao processo da
reforma do ensino artístico, acertando a
passagem do nosso Conservatório, a regime de experiência pedagógica.
O aumento constante de alunos e os
poucos recursos financeiros do Conservatório não permitiam alargamentos e, o
Dº João Bernardo, aproveitou a vinda do
Ministro Veiga Simão a S. Miguel para
expor o caso, conseguindo na altura um
subsídio de 300 contos. Mas a convicção
era de que, subsídios provisórios, não
eram solução e o Dr. João Bernardo começou a ponderar e a discutir com os
outros membros a possibilidade do Conservatório passar a ensino do estado. Esta ideia foi ganhando consistência, face
às modificações político-sociais que se
operavam no nosso País, após a revolução do 25 de Abril de 1974. Tornava-se
cada vez mais difícil suster o conservatório apenas com os subsídios, até porque urgia equiparar os vencimentos dos
professores e funcionários aos dos estabelecimentos de ensino oficial e a única
alternativa era a passagem ao funcionalismo público, visto que, a hipótese de
se aumentar grandemente as propinas
dos alunos, tinha sido rejeitada, na medida em que ia contra todos os princípios por onde se tinham regido, desde a
fundação da Academia Musical.
Assim ainda em 1976, com a autorização do Conselho Geral, iniciaram-se
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conversações com o recém-eleito Governo Regional dos Açores, que no seu
programa propunha mesmo estender o
ensino da música oficial às outras cidades do Arquipélago, tendo ido mesmo
uma professora do Conservatório, a pianista Natália dos Santos Silva, a Angra
do Heroísmo apresentar a experiência do
Conservatório à Academia Musical daquela cidade. As conversações prosseguiram com diálogos entre o Dr. João
Bernardo, as duas professoras responsáveis, as pianistas Maria Teresa de Oliveira Rodrigues e Natália dos Santos
Silva e a Secretaria Regional do Ensino
e sua Direcção da Cultura.
Os sócios do Conservatório, incentivados pelo seu presidente, perceberam
que chegara o momento de viragem e, a
única maneira de continuar vivo o espírito da Academia Musical e de todos
aqueles que pugnavam pela difusão e
ensino da música, era a sua passagem a
ensino oficial. O velho Conservatório
Regional de Ponta Delgada deixou de
existir mas, em seu lugar, nascia o Conservatório Regional dos Açores, com
três secções: Ponta Delgada, Angra do
Heroísmo e Horta. Entre 1978 e1980,
foi criada uma comissão instaladora e finalmente o Decreto de Lei de 13 de
Março de 1980, criava oficialmente o
Conservatório Regional dos Açores, de-

pendente da Secretaria Regional da Educação e Cultura. O mesmo decreto determinava que, entre outros objectivos, se
ministrava o ensino da música a nível
paralelo ao dos ensinos preparatório e
secundário, dando aos seus alunos formação artística de base, com carácter
profissionalizante e preparando-os para
o ingresso no ensino superior do respectivo ramo. A criação de cursos livres, a
criação de secções de dança e o apoio às
bandas, grupos corais e outras actividades de cultura popular no domínio da
música eram outros dos objectivos propostos.
Foram 35 anos de empenho e serviços dedicados à música, aos micaelenses
e a uma obra meritória que ainda hoje dá
frutos. Basta olhar à volta e constatarmos que a maioria dos professores de
música do ensino básico ou secundário
foram alunos do velho Conservatório assim como o foram alguns dos próprios
professores do agora Conservatório de
Ponta Delgada.
Perante este percurso de uma vida
cheia de música, de vontade, empenho e
amor a uma causa meritória, só me resta,
como ex-aluna do Conservatório e
amante de música, aplaudir e com uma
saudade infinita repetir:
Bravo!
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ANEXO
MAPA DAS ACTIVIDADES MUSICAIS23

Ano

Concertista

Organização/apoios

1962

Renata Von SchaKensoff (cantora), M. Magalhães (piano)

Academia Musical

1962

Trio vocal Mozart de Washington

Academia Musical

1962

Mª Helena Matos Silva

Pró-Arte/Academia Musical.

1963

Banda da Força Aérea Americana

Consulado Americano/Academia.

1964

Sequeira Costa (pianista)

Academia Musical

1964

Eric Eidrieck (pianista)

Academia Musical

1964

Orq. Câmara da Gulbenkian- dir.Voegelin, integrado nos
Festivais de Música da Gulbenkian

Gulbenkian/ Academia Musical

1964

Banda da Força Aérea Americana

Consulado Americano/ Academia

1965

Mª Emília L. Valle (pianista), Mª Amélia Abreu (cantora)

Pró-Arte/Conservatório de P. D.

1965

Jack Glatzer (violinista) Margarida Magalhães(pianista)

Conservatório de P. D. *

1965

Nelson Freire (pianista)

Soc. Concertos de Lisboa/Conservatório P. D.

1965

Grupo Experimental de Bailado

Gulbenkian/ Conservatório

1965

Trio de Lisboa

Conservatório de P. D.*

1965

Ana Maria Albors (pianista)

Conservatório de P. D.*

1966

Jack Glatzer (violinista), Mª Lurdes ª Ribeiro

Conservatório de P. D.*

1966

Nella Maissa (pianista)

Soc. Concertos de Lisboa/Conservatório P. D.

1966

Ricardo Requejo (pianista)

Conservatório de P. D/Círculo
de Cultura Musical

1966

Claire Bernard (violinista), Jean Fassina (pianista)

Círculo de Cultura Musical/
Conservatório de P. D.

1966

Semana de Musica Portuguesa

Juventude Musical P. D./Conservatório P. D.

1966

Mª Tereza X. Paiva (pianista), José O. Lopes (cantor)

Pró-Arte / Conservatório P.D.

1966

Grupo Coral Misto da Base Aérea da Lajes

Consulado Americano/Conservatório

1966

Nikita Magaloff (pianista)

Soc. Conc.Lisb./ Cons. P. D.

1966

Richard Castellvi (pianista)

Conservatório*

1967

Robert Jzidon

Soc. Conc. Lis/Cons. P. D.

23
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1967

Duo Vasco (cantor) e Grazie Barbosa (pianista)

Pró-Arte/ Conservatório P. D.

1967

Sequeira Costa (pianista)

Soc. Conc. Lisb./Cons. P. D.

1967

Rafael Orosco (pianista)

Círculo Cultura Musical/
Conservatório de P. D.

1967

Grupo Gulbenkian de Bailado

Gulbenkian/ Conservatório P.D.

1967

Caio Pagano (pianista)

Conservatório de P. D. *.

1967

Alberto Portugheis (pianista)

Conservatório de P. D. *.

1968

Jack Glatzer (violinista) Margarida Magalhães (pianista)

Conservatório de P. D. *

1968

Adriano Jordão (pianista)

Conservatório de P. D *.

1968

Ricardo Requejo (pianista)

Conservatório de P. D. *

1968

Simone (violinista)e Francoise Pierrot (pianista)

Conservatório de P. D. *

1968

Angeles Presutto (pianista)

Pró-Arte/ Conservatório P.D.

1968

Helena M. Sá e Costa

Círculo de Cultura Musical/ Conservatório

1968

Comemoração Centenário do Nascimento de Viana da Mota

Emissor Regional/Conservatório P. D.

1968

5 espetáculos do Festival de Música Com o Grupo de
Bailado da Gulbenkian

Gulbenkian/ Conservatório de P. D.

1968

António David (violinista) e Katharina Heinz (pianista)

Conservatório de P. D.*

1969

Alberto Portugheis (pianista)

Conservatório P. D.*

1969

Richard Castellvi

Conservatório de P. D.*

1969

Adriano Jordão (pianista)

Conservatório de P. D.*

1969

Dominique Merlet (pianista)

Conservatório de P. D.*

1969

Joseph Bopp (flautista), Elena Panagotova (pianista)

Conservatório P. D.*

1969

Homenagem a Francisco de Lacerda

Conservatório P. D./
Juventude Musical de P. D.

1969

2 Concertos Orquestra de Câmara de Gulbenkian

Conservatório P. D./ Gulbenkian

1969

M. Roustcheva (pianista)

Conservatório de P. D.*

1969

Robert Soetens (violinista)

Conservatório de P. D.*

1970

Zuleika Barbosa (pianista)

Conservatório de P. D.*

1970

Sérgio Varela Cid (pianista)

Conservatório de P. D.*

1970

Caio Pagano (pianista), Albon Rosenfeld (violinista)

Conservatório de P. D.*

1971

Edmund Stepniak (violinista), Richard Castellvi (pianista)

Conservatório de P. D.*

1971

L. Wright (pianista)

Conservatório de P. D.*

1971

Jean-Paul Sevilla (pianista)

Conservatório de P. D.*

1971

Kolman Dobs (pianista)

Juventude Musical/Conservatório

1971

Helena Pina Manique, Hugo Casaes (cantores)

Câmara municipal de P. D./S:N:I:T/

Orq, de Câmara, regência António Vitorino de Almeida

Conservatório

Robert Soetens (violinista), Margarida Magalhães (pianista)

Conservatório de P. D.*

1971
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1971

Sérgio Varela Cid (pianista)

Conservatório de P. D.*

1971

Theodor Lettvin (pianista)

Conservatório de P. D.*

1971

Prefecto Garcia Charnet

Conservatório de P. D.*

1972

Trio de piano e dois violoncelos

Juventude Musical/Conservatório

1972

Duo de piano e violoncelo

Conservatório de P. D.*

1972

Leslie Wright (pianista)

Conservatório de P. D.*

1972

Saulima Stravinsky

Conservatório de P. D.*

1972

Margarida Magalhães (pianista)
e Filomena de Oliveira (diseuse)

Juventude Musical/Conservatório de P. D.

1972

C. Ruppert (violinista), D. Leitão Cruz (pianista)

Conservatório de P. D.*

1973

Hermilo Novelo (violinista), Margarida Magalhães (pianista)

Conservatório de P. D.*

1973

Daniell Arpajou (pianista)

Conservatório de P. D.*

1973

2 concertos do pianista Sequeira Costa

Juventude Musical/Conservatório

1973

Gerard Poulet (violinista), Margarida Magalhães (pianista)

Conservatório de P. D.*

1973

Alice Ater (pianista)

Conservatório de P. D.*

1974

Mosés Sequera (violinista), Madeleine Virlageux-Heuriet

Conservatório de P. D.*

1974

Margarida Magalhães de Sousa (pianista)

Conservatório de P. D.*

1974

George Zukerman (fagotista)

Conservatório de P. D.*

1975

Mª Amélia Abreu (cantora), Margarida Magalhães (pian.)

Conservatório de P. D.*

1975

Paul Roberts (pianista)

Conservatório/D. Ruth Railton

1975

Comemorações Maurice Ravel.duo piano Margarida
Magalhães e Tereza Oliveira Rodrigues

Conservatório de P. D.*

1975

Jack Glatzer e Margarida Magalhães

Conservatório de P. D.*

1976

Maria José Morais (pianista)

Conservatório de P. D*

1976

A. Presutto da Gama (pianista)

Conservatório de P. D*

1977

Orquestra de Câmara de Gulbenkian

Conservatório/S. R. E. C.*

1977

Adriano Jordão (pianista), homenagem a Debussy

Concerto oferecido por Adriano Jordão
ao Conservatório em sinal de gratidão
ao Dr. J. Bernardo
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certamente, meu ProfesL embra-se,
sor, da quinhentista rua que foi de
morada do licenciado Manuel Garcia,
séculos atrás e mais simplificadamente
dita do Mestre Garcia ou só do Garcia.
Sem que fosse anulada essa multissecular denominação, o vulgo oitocentista andou de a dizer Rua do Frade. E assim
continuou a ser chamada ainda na década
de 1940, mesmo tendo, de anos atrás, placa afixada com outro nome, tornado oficial
— Rua do Conselheiro Hintze Ribeiro —,
por deliberação da Câmara Municipal na
sua sessão de 14/3/1895, na qual também
foi determinado que o espaço que prolonga
a Praça do velho burgo até aos Paços do
Concelho — até meados daquele século
XIX local de mercado de hortaliças, por isso conhecido por “praça velha” — tivesse
o nome de Largo de João Franco.
Estes novos topónimos foram preitos
de homenagem celebrativa do decreto
autonómico de 2 de Março: ao conterrâneo — nascido na dita Rua do Garcia —
então Presidente do Ministério Regenerador de 1893 até Fevereiro de 97; e ao
que era seu Ministro do Reino.
Homenagens baratinhas, nesse finissecular oitocentismo monárquico cartista

de acumuladas crises económico-financeiras, de fragilidade política recheada de
intrigas e corrupções nos bastidores do
poder, que foram alimento de agitação
social emparelhadas de conceitos ainda
mais restritivos da cidadania, impostos
pelos dois governantes: Hintze Ribeiro,
em 28/3/1895; João Franco, em 21 de
Maio do ano seguinte. Alargados os direitos populares pelo Ministério Progressista, no poder em 1899, Hintze Ribeiro,
outra vez Presidente do Conselho de Ministros, em 8/8/1901 reincidiria nas limitações dos cidadãos. Eram passados
poucos dias da visita régia aos Açores, de
que por dever de ofício fizera parte com
a esposa Joana Chaves — também micaelense —, concluída com a estada de
uma semana em S. Miguel e partida de
Ponta Delgada a 11 de Julho daquele ano.
Começar esta carta que lhe dirijo, pelo itinerário toponímico da Rua do Garcia, é recurso, meu Professor, a
episódios e não muitos, de um passado
familiar que lhe respeita.
Na casa que teve o n.º 10 — e já não
existe como era — houve tempo em que
nos baixos o hebreu José Azulay teve a

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 33-72
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sua loja de fazendas. Fora ele um dos sete fundadores e compradores — por escritura de 21/12/1836 — do edifício n.º
16 da Rua do Brum — então também
conhecida por Rua do André das Bocetas — em cujo interior foi organizada a
Sinagoga Sahar Achamain — Portas do
Céu —, templo de que em 1975 fui o
primeiro a dar notícia, em artigo publicado no Correio dos Açores sob o título
“A Sinagoga de Ponta Delgada. Sabia
que existia?” Era chamada de consciência e apelo para que aquele monumento
da história local — já sem culto — fosse
protegido da destruição que o ameaçava
e a cujo interior levei várias visitas de
estudo, com o generoso apoio explicativo do hebreu Elias Sebag.
Mas não é desse artigo, nem do plágio com que depois houve quem dele se
adornasse, que aqui importa.
Em 30/7/1855, do atrás referido n.º
10 da Rua do Garcia saiu um adolescente de casa de seus pais a caminho do extinto convento dos gracianos, onde em
exíguas e escuras instalações o padre
mestre João José do Amaral organizara,
três anos antes, o Liceu Nacional de
Ponta Delgada.
Com outros cinco jovens submeteu-se
aos exames das 1.ª e 2.ª disciplinas —
Latim e Latinidade — do curso geral secundário. Na presidência do júri, o então
reitor António Augusto da Mota Frazão,
docente de Oratória, Poética e Literatura
Clássica (5.ª), cumulativamente com o
ensino de Geografia, História e Cronologia, a 6.ª cadeira, tal como se dizia. Entre
os examinadores, Joaquim Manuel Fernandes Braga — pai do futuro primeiro
Presidente (provisório) do governo da

República e segundo eleito, após a renúncia do faialense Manuel de Arriaga.
Natural de Braga, chegara a Ponta
Delgada em tempo da reaccionária realeza miguelista, de que era oficial subalterno de artilharia apoiante. Com a vitória
constitucional, Santa Maria foi-lhe terra
de deportação e casamento. A amnistia
concedida levou-o algum tempo à Terceira e, finalmente, de novo à cidade micaelense, onde aos 43 anos de idade e já
viúvo de Maria José da Câmara Albuquerque deu aos filhos a madrasta Joaquina Molfim Pereira, da freguesia de S.
José, de que os enteados sofreram o mau
feitio e que o pequeno Teófilo deu conta.
Viver modesto de professor primário
particular, com o início do liceu, em
1852, conheceu a pequena melhoria de
uma espécie de “cursus honorum”: docente interino e secretário até à situação
de efectivo de Matemática (3.ª cadeira),
com passagem pelo cargo de reitor e a
inerente função de Comissário dos Estudos, até que em Abril de 1870 se finou
de derrame cerebral.
Dos seis examinandos daquele dia de
1855, apenas um beneficiou de distinção
— “nemine discrepante”. Ao jovem da
Rua do Garcia e demais companheiros o
júri aplicou a aprovação elementar de
“simpliciter”.
Homónimo do pai, chamava-se ele João Bernardo Rodrigues. O sénior, julgo
ter sido amador de flautim e participante
da Banda da Sociedade Filarmónica. Criada em 1844, por iniciativa do chapeleiro
António Pedro Seixas, continental radicado na cidade, dificuldades financeiras levaram-na à extinção, em Agosto de 1852,
ano em que aquele seu bisavô paterno,
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agora músico da Banda Estímulo, integrou a orquestra que acompanhou a ópera Haydé — a primeira cantada em Ponta
Delgada e no Teatro S. Sebastião — regida pelo violoncelista italiano Cesare Casella. A música fora composta pela
esposa, cantora lírica e protagonista dessa experiência com amadores locais, cujo
libreto, em verso, foi escrito em português pelo jovem lisboeta Luís Filipe Leite, entre nós durante anos, até que
regressou definitivamente à capital.
Apresentada como “Tragédia Lírica”,
essa iniciativa do então jovem italiano teve estreia a 10/5/1852 e a última das cinco récitas na noite de 8 de Julho. Para
além da soprano senhora Casella, três
personagens masculinos, a um dos quais
— conde de Morcelf — Guilherme Pereira Rangel emprestou a sua voz de barítono. Era a figura-motor das desventuras
de Edmond Dantès, que depois da fuga
de masmorra do fantasmático castelo de
If surgirá metamorfoseado no vingador e
riquíssimo conde de Monte Cristo, interpretado pela voz de tenor do anafado António Francisco de Miranda.
Rangel viera de Lisboa na década de
1840 e em Ponta Delgada dedicava-se ao
ensino particular de piano e de canto, sobretudo a meninas da sociedade elegante,
e foi o responsável pela “Sociedade de
Música e Canto”, outra das efémeras
agremiações que a cidade conheceu e tiveram lembrança da acção de Castilho e
da sua “Sociedade dos Amigos das Letras
e Artes”, por este fundada em 1849.
Em contrapartida, no ensino secundário
oficial português, que se pretendeu actualizar com a criação setembrista dos liceus,
não cabia o ensino da música nem das ou-

tras artes. No caso da arte dos sons, foi a
República que introduziu o tímido contrabalanço da disciplina de Canto Coral, que
a reforma salazarenga de 1948 reduziu no
programa curricular. É pecha velha que
continua a nos apoucar a educação da juventude, que a mim mais se afigura instrução de pequeno recorte visando o “homo
faber” e não o “homo sapiens”.
Por isso se compreende que o João
Bernardo Rodrigues Jr., seu avô, senhor
doutor, tivesse de buscar fora aprendizagem musical. Mas não foi com o já conhecido Rangel nem com o conterrâneo
deste, António Maria Eduardo Fuschini,
que de Lisboa havia vindo também como
professor de piano e, na cidade, casou
com Maria Ângela, irmã do macróbio António José de Vasconcelos. Deste, cedo
viúvo do parto de que nasceu Artur Fuschini, criado pela família materna, também não foi, pelo seu regresso à capital,
onde contraiu segundas núpcias de que
nasceu o futuro Conselheiro e Ministro de
Estado Honorário do mesmo apelido, porque em fins de Março de 1856 participou
com Alexandre Madureira Cirne no dueto
de flauta e piano da ópera Niobe.
Mas tão pouco com o jovem austríaco
Óscar Pfeifer, que entre nós estanciou de
Julho de 1853 a Maio de 55 — ano dos referidos exames de Latim e Latinidade — e,
depois, de Setembro de 1856 a Abril de
1858 e teve residência na Rua dos Capas.
Pianista e compositor — nomeadamente de variações e arranjos para piano
de temas operáticos —, órfão de pai desde
1845 e filho de mãe que ocupou a viuvez
em andanças por terras distantes — mesmo as de exóticas civilizações — e passagem por S. Miguel em curta visita ao
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filho, o vienense foi apreciado animador
de Ponta Delgada como executante a solo
ou de parceria com amadores locais de outros instrumentos, em espectáculos dramático-musicais no teatro S. Sebastião,
concerto na Sala da Biblioteca Pública e
em serões de alguns “notáveis” da cidade.
Mas a esta actividade angariadora de proventos com que se mantivesse, Pfeifer
combinou a leccionação do seu instrumento, de que um dos três irmãos Barbosa —
o Joaquim — terá sido dos seus melhores
alunos. Antes de abalar definitivamente,
no ano em que Ida Pfeifer, sua mãe, faleceu em Viena de Áustria, pôde acrescentar
o dinheiro recebido do Clube Micaelense
— que se disse ter sido um conto de réis
— pela compra do seu piano horizontal,
considerado o maior e melhor que até então se havia visto na ilha, e ali permaneceu
40 anos, até que o comerciante alemão
Adolfo Eiffe, residente em Ponta Delgada
mas com estabelecimento em Hamburgo,
o recebeu por conta de outro que vendeu
àquela instituição recreativa.
Permita-me, meu Professor, lembrarlhe — ou talvez seja novidade que lhe
dou — que o “Carnaval de Veneza” deixou tão boa lembrança ao já mencionado
flautista amador Alexandre Madureira
Cirne — também vindo de Lisboa e que
em Ponta Delgada foi funcionário do Governo Civil —, que tendo obtido a partitura, em 1866, estudou-a afincadamente e
tocou-a no dia de Santo Cristo e em outros. Tratava-se de variações para piano e
flauta sobre tema de um dos muitos “Capriccio” de Paganini, da autoria do jovem
Pfeifer e por ele executado em 1858 num
dueto com Francisco Barbosa, como já o
fizera em 1855.

Antes deste austríaco chegara a Ponta
Delgada o setubalense Padre Serrão, que
fora freire da Ordem Militar de Santiago
no convento de Palmela, seu organista e
mestre de capela. A extinção das ordens
regulares por decreto de Joaquim António de Aguiar, de 1834, fizera-o buscar,
nesse ano, ocupação musical em Lisboa,
passando a exercer leccionação particular.
Os seis anos da sua permanência na
capital foram de desassossego político, de
instabilidade social e de crise económico
no país, com antecedentes marcantes vindos dos começos do século, agora agravados pela virulência da Guerra Civil.
Terminada pela vitória dos liberais, chefiados pelo ex-rei Pedro IV de Portugal e
ex-imperador Pedro I do Brasil independente, fez sentar no trono a filha Maria da
Glória — aclamada rainha Maria II — e
proscreveu seu tio paterno Miguel de Bragança, que se fizera rei absoluto apesar de
ter jurado a Carta Constitucional outorgada do Brasil pelo irmão — pouco antes de
ter abdicado na criança de 7 anos que era
a filha — e ter aceite o casamento com
ela, realizado por procuração em Viena de
Áustria a 29/11/1826.
Nos dois primeiros anos da realeza
mariana — apologia de uma monarquia
de soberano comprometido com as prerrogativas da aristocracia e do grande capital, ou seja, de um estado oligárquico
aristocrático-plutocrático —, governantes sem formação e rivais por conveniências pessoais foram causa de
sucessivos ministérios de curta duração.
Por essa via manteve-se a fragilidade
política e animaram-se as clivagens ideológicas, de par com a não solução dos
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graves problemas económicos, que mais
e mais se acentuaram. Foi alimento para
que, na sequencia das legislativas de
9/9/1836, rebelião militar e massa popular amotinada guindassem ao poder uma
minoria acabada de eleger na cidade do
Porto. Foi a chamada Revolução de Setembro e setembristas os que, desafectos
à Carta, emergiram para guiar o país sob
nova ordem de mais avançados princípios liberais. Para isso, impunha-se renovar a anquilosada mentalidade
vigente. Desde logo, investindo nos diversos níveis do ensino público e no fomento da cultura artística, porque
veículos de civilização e de cidadania
plena. Era afirmação da pretendida igualização constitucional da sociedade, com
a qual cessariam privilégios tidos por
inerentes à aristocracia e a que a Carta
continuava a dar cobertura.
Esta ideia, recuperada da Constituição de 1822, de um poder politico representativo e de um diploma orgânico
definidor de liberalismo acentuadamente
democrático, não cabia no temperamento autoritário e impulsivo da jovem rainha, que a contragosto subscreveu a
elaboração da Constituição de 1838.
O não disfarçado desfavor do trono e
da sua camarilha palaciana tinha correspondência no desagrado das potências
da Quádrupla Aliança, particularmente
do governo vitoriano, que nos Negócios
Estrangeiros tinha Palmerston, porque a
orientação setembrista preconizada para
o pequeno Portugal era via de quebra da
supremacia inglesa, que dele fazia uma
espécie de seu protectorado. Mas também não interessava ao recém-constituído estado da Bélgica, cujo governo de

Leopoldo I, rei dos belgas, cobiçava territórios africanos ocidentais sob domínio
português, para engrandecimento do seu
nascente império colonial.
Desagrados interno e de âmbito internacional foram motor de imediata reacção da mais conservadora direita liberal.
Daí: contra-golpe, por iniciativa régia,
conhecido por Belenzada; revolta dita
dos Marechais, porque foi associação de
chefia armada do cartista ortodoxo duque
da Terceira com Saldanha, o liberal radical dos tempos da emigração, agora travestido de conservador. Embora
ofensivas abortadas, servem no entanto
para entender a agitação promovida na
capital — e para além dela —, tanto como o desgaste a que de início os constitucionais foram submetidos, quando ainda
decorriam as Constituintes para a referida
nova lei orgânica de 1838, jurada pela rainha a 4 de Abril, já demitido, no ano anterior, o primeiro governo setembrista,
com a Fazenda e Negócios Estrangeiros
tutelados por Sá da Bandeira e, no Ministério do Reino, o arauto Passos Manuel.
Acólitos, na tribuna parlamentar, entre
outros, o micaelense Manuel António de
Vasconcelos, sobressaindo, porém, Estêvão de Magalhães e mais um, de que adiante se verá o esboço. Para o estrabismo
cartista, todos considerados, sem distinção, partidários da anarquia.
Foi tempo de, subterraneamente, fiéis
do destronado e exilado rei Miguel fomentarem guerrilhas de bandoleiros populares, com beneplácito da hierarquia
da Igreja e da maior parte do seu clero,
assumindo-se guardiães contra os ventos
maçónicos soprados pelos alcunhados
pedreiros-livres.
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Nessa conjuntura, o Setembrismo
mais não pôde ser que episódio meteórico, sem lograr os objectivos ideológicos
e programáticos de refrescamento nacional dos seus mentores de 1836.
Às referidas obstruções internas e actuação externa acoplou-se, a curto prazo,
a cedência de setembristas — constituintes e governantes — a compromissos
alheios à estratégia moderadora do progressismo inicial. Em consequência:
manteve-se a abulia das classes baixas
da sociedade e o predomínio, a todos os
níveis, dos terratenentes, associados aos
adventícios do negócio e da administração pública.
Paradigma de ambição pelo poder e
de percurso sinuoso para o alcançar e,
com ele, se afirmar maquiavelicamente,
foi a evolução de António Bernardo da
Costa Cabral, o tal acólito parlamentar
de que há pouco calei o nome e disse se
iria ver o esboço, a que Ponta Delgada
serviu de esteio experiencial.
Beirão de Fornos de Algodres, quando jovem diplomado em Direito e por
frescura opositora ao reinado miguelista
conhecera exílio em terras estranhas.
Depois, esteve em Ponta Delgada como
Secretário da Auditoria Geral do Exército nela concentrado e dela embarcado
com a Regência do duque de Bragança,
para a vitória da Guerra Civil. Ainda no
aceso da luta, o estabelecimento do Tribunal da Relação dos Açores na cidade
micaelense — a despeito das exigências
terceirenses em contrário — trouxe-o
Juiz Desembargador, em 1833, por nomeação do Regente. Nela conheceu o tálamo conjugal no ano seguinte, por
casamento com a anglo-micaelense Luí-

sa Meredith Mitchell, filha de William
Harding Read, cônsul-geral da Grã-Bretanha nos Açores, com residência em
edifício ainda existente na Rua que, de
S. Francisco, mais tarde passou a ser de
Luís Soares de Sousa, topónimo que
conserva.
Antes de se concluírem os três anos
da sua judicatura, Ponta Delgada abriulhe as portas de deputado pela facção
cartista da Província Oriental dos Açores
o que, então, correspondia ao Círculo
Eleitoral do Distrito, abrangendo S. Miguel e Santa Maria.
Foi oportunidade para declaração pública de fé política, em que se afirmava
decidido a pugnar para que a Carta
Constitucional [fosse] uma realidade
(…), esforçando-se pelas grandes reformas financeiras e por uma criteriosa economia distributiva dos fundos públicos.
Era o seu alarde de salvar o país do precipício para que o vinham empurrando a
incompetência e o facciosismo de correligionários de sucessivos ministérios.
A sua eleição para a legislatura que
devia iniciar-se a 11/9/1836 foi gorada
pela Revolução de Setembro do dia 9 e
pela proclamação temporária da Constituição de 1822 no dia seguinte. Mas, em
Dezembro daquele ano, o Distrito elegeuo novamente, agora para a Assembleia
Constituinte iniciada em 1837. Com ele, o
já nosso conhecido Manuel António de
Vasconcelos e o dr. Ferreira Borralho.
Em Lisboa, escancarou-se-lhe a verve de um novo comportamento. O perfilhador da Carta, num ápice passou a
aderente do setembrismo constitucional,
com discursos de inflamado radicalismo
na Câmara de 142 deputados, como no
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Clube dos Camilos, um dos que, na capital, foi foco menos de educação para o
novo regime mas sobretudo de agitação
política e social.
Em bicos dos pés pelo novo ideário,
que alimentou demagogicamente, este
Marat à portuguesa cabriolou até atingir,
em 1839, a pasta da Justiça, num governo já miscigenado pela presença maioritária de conservadores de feição cartista.
Como ministro e grão-mestre da Maçonaria, não teve pudor de ir ao Porto
promover, em 1842, golpe militar que fez
reimplantar a Carta Constitucional, com
supremo agrado da rainha. Pouco depois,
o apóstata, feito reverente cortesão, obteve o Ministério do Reino, que conservou
até 1846 — já titulado de conde de Tomar —, até que a Maria da Fonte o fez
apear do pedestal, logo sucedida por segunda guerra civil, a da Patuleia. Por
conveniência, teve exílio na vizinha Galiza, para melhor manobrar o regresso de
1849 e a chefia de novo Gabinete, de que
o ambíguo marechal Saldanha o fez tombar em 1851. Foi o seu ocaso de estadista, apenas redourado com cargos
diplomáticos no Brasil e na Santa Sé e,
em 1878, elevação de conde a marquês.
O cabralismo foi exemplo do mais
acérrimo autoritarismo, em que as média
e pequena burguesia — sustentáculos do
Setembrismo — mais foram apoucadas
por uma revigorada aristocracia de base
combinatória fundiário-comercial-capitalista, favorecida pela possibilidade de
aquisição dos bens nacionalizados das
extintas ordens religiosas. Foi este o grupo social em que assentou a chamada Regeneração, nascida do derrube cabralino.
Tornada Fontismo, foi motora de obras

públicas. Mas, agregada a especulação financeira, monopólios e nepotismo, bem
mereceu o apodo caricatural, entre outros, de “foge cão que te fazem barão!
para onde, se me fazem visconde?” Assim, ficam bem elucidados os contornos
de uma nova elite social — imitadora de
exigências culturais e artísticas sem novidades — a que S. Miguel e as suas vizinhas não foram estranhas e teve no
Portugal salazarengo — e tem agora na
Pátria democrática e suas Regiões Autónomas — aberrantes provincianos cultores de inventadas ancestralidades, à
espera de um novo Garrett ou Camilo
que os retratem exemplarmente.
Deposto o Cabral autoritário e de governação empírica, com a encadernação
fontista e a variante rotativista persistiram a corrupção e o caciquismo eleitoral, sem remedeio do carácter censitário
— ainda que um pouco alargado — e,
consequentemente, a exclusão da maior
parte da população adulta activa, além
do sexo feminino, da cidadania plena.
Noutra vertente, com o consulado cabralino a reforma do ensino liceal conheceu
o recuo das propostas do efémero governo de Passos Manuel.
Pouco antes de iniciada essa ditadura, Joaquim Silvestre Serrão optou por
trocar o clima da capital pelo cinzentismo de Ponta Delgada, em cujo cais desembarcou a 5/3/1841. Esta viagem —
quase a completar os 40 anos no dia 16
de Agosto — que não teve regresso,
houve quem escrevesse ter sido motivada de contactos com micaelenses conservadores e também com o bispo Frei
Estêvão de Jesus Maria, cujo múnus
episcopal na diocese açoriana, balizado
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de fins de 1840 a 20/9/1859, foi de residência na cidade micaelense antes de
conhecer a cátedra angrense.
Trouxe consigo a prática exercida no
convento de Palmela e na etapa lisboeta.
A de organista e mestre de capela foi lugar vitalício que obteve na Matriz de S.
Sebastião, temporariamente partilhado
com a responsabilidade do coro da paroquial de S. José e, para melhoria de sustento, a capelania do recolhimento de
Santa Bárbara mais o ensino de música e
canto, além de ocasionais remunerações
por partituras que foi compondo: a maior
parte para serem cantadas em ofícios litúrgicos quaresmais, muitas para órgão.
Na juventude não deixara de tocar
músicas de salão em serões de casas ricas. Já eclesiástico ordenado, o seu “Rei
chegou” foi hino que dedicou ao usurpador e legitimista Miguel, o que ilustra,
pelo menos sugere, o seu ideário político
ou simpatia pelo retorno ao passadismo
da realeza absoluta.
Por essas lembranças profanas, compôs em Ponta Delgada “Os Aliados da
Crimeia”. Música para dois pianos a quatro mãos, possível de execução unitária
mas também como duas obras distintas,
foi impressa em Paris por iniciativa do
chefe cartista de S. Miguel, Duarte Borges da Câmara Medeiros, em 1845 decorado de visconde da Praia. Igualmente,
para satisfação de encomendas, nomeadamente do morgado Laureano da Câmara Falcão, fez arranjos de contradanças
animadoras da convivialidade familiar ou
já mundana em sua casa.
A ausência de técnicos de construção,
sequer de afinadores competentes, determinou-lhe a experiência de organeiro,

que se disse ter sido de 9 instrumentos,
um dos quais — já desaparecido — para
a Sé de Angra, com auxílio de um artesão
que se lhe afigurou poder cumprir a sua
orientação construtiva. A montagem do
instrumento foi motivo de uma das únicas curtas saídas de S. Miguel.
A propósito dessa sua actividade de
organeiro, ocorre-me chamar a atenção
para o facto de, sendo Serrão um jovem,
Frei Domingos de S. José, natural de
Guimarães e conhecido por Varela, ter
deixado memória de si como autor dos
órgãos do convento de S. Bento do Porto e da igreja dos Paulistas de Lisboa,
para além de ter inventado um instrumento de tecla, aparentado com o piano,
e ainda de ter sido autor de um “Compêndio de Música Teórica e Prática” (título abreviado), publicado em 1816.
Já agora, permito-me acrescentar,
que Serrão ainda não há muito concluíra
os estudos de harmonia, contrapondo e
de instrumentos de arco, foram impressos pela Academia das Ciências de Lisboa 2 volumes de Princípios de música
ou exposição metódica das doutrinas da
sua composição e execução. Autor, o
seu conterrâneo Rodrigo Ferreira da
Costa, nascido em 1776 e falecido em
1825. Este bacharel em Leis e Matemática, professor desta última disciplina na
Academia Real da Marinha, apoiante
dos ideais de que nasceu a Constituição
de 1822, para a qual fora deputado constituinte, ganhou o privilégio de ter
quem, na historiografia musical portuguesa, o considerasse um género raro
em musicógrafos nacionais, pela sua
profunda cultura e perspectiva alargada
do universo musical do seu tempo.
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Meu Professor, em palestra que proferiu no Clube Micaelense, o senhor
afirmou que o velho eclesiástico fora na
música, para nós, o que Castilho pôde
ser na literatura. Foi ideia porventura colhida do escrito biográfico de Martin
Roeder, traduzido por Supico, que lhe
acrescentou pequenas informações.
Berlinense de origem, aos 24-25 anos
de idade esteve na nossa cidade com a
companhia lírica trazida pelo já falado
Cesare Casella, para a temporada de
1875-76, da qual foi regente da improvisada orquestra.
Ou então, a fonte da sua ideia talvez
tenha sido, por mais próxima no tempo e
sua contemporânea, aquele texto publicado no n.º 2 da Revista Michaelense de
Junho de 1921, em que a conhecida notícia biográfica serrana é envolvida de
aparatoso recurso a contexto pseudo-objectivo do ambiente sócio-artístico nacional, para melhor saliência e aceitação
dos leitores dos atribuídos alto nível formativo e de actualização musical, no seu
tempo, daquele padre, de que o autor fez
emergir uma pretensa genialidade de
compositor. Consequentemente, passagem para o encómio dos valores transmitidos a discípulos, muitos dos quais
terão sido criadores e incentivadores de
novos discípulos. Do ponto de vista daquele autor anónimo — mas que julgo
saber quem foi — foram exemplos marcantes — os únicos nomeados — as
marchas, ditas hinos, do Espírito Santo e
do Santo Cristo. O primeiro, da responsabilidade do amador Jacinto Inácio Cabral, o segundo, de Manuel José
Candeias, mestre da Banda do Batalhão
de Caçadores 11.

Fica-me a impressão de que aquele
texto, recolhido da tradução do que o
berlinense escreveu pouco depois da sua
estada em Ponta Delgada, foi exercício
romântico de romancear tema local, emprestando ao padre organista da Matriz
qualidades que a outro ou outros tivessem sido aplicados em qualquer Dicionário, Biografia ou História da Música
oitocentistas ou dos começos do século
XX. Quem o escreveu imaginou Roeder
em êxtase pelos sons de matinatas extraídos do harmónio oferecido pelo visconde
da Praia ao seu protegido — de há muito
pertencente ao acervo do Museu Carlos
Machado. E nem pelo instrumento estar
enferrujado, teriam deixado de ser percebidos como frescores matinais produzidos por um Deus da música, nimbado de
tal luminosidade que nem a luz solar se
lhe compararia. Pelo domínio das regras
dos temas melódicos, o padre Serrão teria
sido, necessariamente, um demiurgo da
arte moderna, a que não faltara novidade
musical extraordinária. Mas que novidade e modernidade? Já lá vamos.
Numa sua composição religiosa foi
vista, ainda que vagamente afirmada, semelhança com o luterano Johann Sebastian Bach da “Paixão Segundo S. João”,
composta em 1723. Simultaneamente,
lembranças do “Stabat Mater” de Rossini
(1792-1868), obra concluída no período
de duas estadas italianas — Bolonha e
Florença (1836-1855) —, excepção aberta depois de, aos 40 anos, ter decidido
não mais compor; não escaparam, também, os barrocos napolitanos Francesco
Durante (1684-1736); Pergolesi (17101736) e Nicolo Jommelli (1714-1774). O
primeiro, apesar das omissões sobre o
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seu itinerário de vida, sabe-se ter sido um
dos professores do segundo no Conservatório “Dei Poveri di Gesù Cristo” (Dos
Pobres de Jesus Cristo), onde fora discípulo de Gaetano Greco (1650-1728)
igualmente professor de Pergolesi.
Celebrizados muito para além das
terras de origem e dos centros italianos,
na música profana que cultivaram a
ópera — salvo em Durante — teve destaque idêntico às composições religiosas: neste, pela liberdade e pureza da
invenção melódica aliada a uma certa
fantasia na polifonia; no Pergolesi das
óperas cómicas — exemplificadamente
“Lo Fratre Namorato” e “La Serva Padrona” — como do “Stabat Mater”, após
o qual se finou tuberculoso, pela sinceridade combinada com a ingenuidade do
seu lirismo. Quanto a Jommelli, que só
após digressão a Viena, em 1749, para
representação das suas cinco óperas
mais recentes se dedicou à música religiosa, os musicólogos definem-lhe a refinada inspiração do fraseado musical, o
dramatismo do recitativo acompanhado
e a grandiosidade instrumental.
Mas ao elogio compositivo do padre
Serrão coube ainda associação a Josquin
des Près, flamengo falecido cónego em
1521, cuja actividade musical iniciou na
catedral de Milão, passando depois ao
serviço de grandes senhores do Renascimento Italiano, incluindo a corte pontifícia, até chegar ao centralizador Luís XII
de França, compondo motetes, missas,
salmos, hinos e canções profanas, cujo
apreço viria a decair em benefício das
novidades Orlando de Lassus e Palestrina. Estes, de mais recente geração quinhentista e quase exactamente

contemporâneos, nasceram na fronteira
do Alto Renascimento com a crise anticlássica do Maneirismo artístico. Falecidos ambos em 1594, viveram nos tempos
calamitosos da Reforma protestante, atingindo o apogeu musical quando teve conclusão a retórica contra-reformista e
tridentina.
Palestrina, foi nome retirado da pequena cidade natal, próxima e a leste de
Roma, em cuja catedral começou por ser
organista e regente coral. A cidade papal
tornou-se-lhe zona de actividade frutuosa e privilegiada para pontífices, instituições e grandes dignitários da hierarquia,
mas também de desgostos familiares.
Nela ganhou fama de orquestrador excepcional, internacionalmente reconhecido, e pôde publicar as suas numerosas
composições, de que a posteridade elegeu como obra-prima a missa “Assumpta est Maria”, entre a variedade de
outros géneros religiosos e profanos, um
dos quais o madrigal.
Madrigalesco foi também Lassus ou,
à italiana, di Lasso. Nascido em Mons,
mas cedo conhecendo andanças por outras terras, particularmente italianas e flamengas, o cargo de responsável pelo coro
e orquestra do duque de Baviera foi o remate de quase quarenta anos até à morte.
A sua notabilidade não foi apenas pela
função de “Kapellmeister” (mestre de capela) da corte bávara, uma das mais afamadas da Europa, mas sobretudo pela
genialidade atribuída à sua música, tornada universal. Essa, sim, teve confirmação
dos contemporâneos e reconhecimento
da posteridade até ao presente. Obra
imensa, não só no madrigal mas em todos os géneros do tempo, dela os musicó-
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logos extraem a facilidade natural de temas jocosos, como a expressão do mais
elevado misticismo, a que não falta a
complexidade polifónica ao serviço de
elevada inspiração de sentido religioso
ou não, que o afirma acima de Palestrina.
Na minha adolescência, afastada da
cidade de origem, pude conhecer, ainda
que em pequena escala, o Giovanni Pierluigi Palestrina e o Orlando di Lasso,
não apenas como ouvinte. E também o
Heinrich Schütz, Giovanni Giacomo
Gastoldi, Heinrich Albert, entre outros
de gerações muito posteriores à do patriarca da dinastia Bach. No meio daqueles, a novidade de contacto com os
nossos compatriotas D. Pedro de Cristo
e Frei Manuel Cardoso, então quase totalmente ignorados, senão pelos musicólogos portugueses, seguramente pela
generalidade dos melómanos.
Modelados pela influência da música
do já falado Josquin des Près — importada —, o primeiro, da Escola Coimbrã do
mosteiro de Santa Cruz — onde professou em 1571 —, que foi compositor dos
dois âmbitos, tanto como aplaudido tocador de instrumentos de tecla; de corda —
harpa e viola —; de sopro — flauta —,
faleceu em 1618.
Do que dele já foi publicado contemporaneamente ressaltam obras corais.
Herdadas tecnicamente do quatrocentismo flamengo, pelo meu conhecido “Panis quem ego dabo” percebe-se que a
sobriedade melódica serve de realce à
espiritualidade simbólica conveniente ao
adoptado Humanismo Cristão, por interpretação pessoal do autor.
Quanto ao segundo, carmelita alentejano posterior uma geração ao mestre crúzio

e falecido na capital em 1650, beirando os
80 anos, beneficiou em vida de ter tido várias obras impressas. Homenageador de
Filipe III de Portugal, o IV de Espanha,
abolida a monarquia dual não perdeu a
simpatia do Bragança rei João IV.
Foi por presença viva desse meu
tempo que, em 1993, quando fui o responsável pela realização das I Jornadas
Culturais do Hospital da Santa Casa da
Misericórdia de Ponta Delgada, antes
que o público fosse convidado para a
Exposição de Arte Religiosa que montei
na Sala do Consistório, foi ele solicitado
a assistir na igreja do Carmo ao Serão de
outras artes, realizado na noite de 21 de
Maio e repetido na do dia seguinte.
No programa, por minha escolha, participou o pequeno Coro de Câmara do
Conservatório, com reportório que elaborei e foi ensaiado e regido por Natália
Kanaryukova. Dele constavam a atrás
mencionada polifonia coral de D. Pedro
de Cristo e, a terminar, a “Ecce mulier
Chananaea”, do dito Frei Manuel Cardoso, que na História da Música Portuguesa
tem registo de forma e de conteúdo do
mesmo teor do daquele compatriota.
Porquê a inclusão? Porque, considerados grandes polifonistas portugueses, continuavam ignorados entre nós, a despeito
de, três décadas atrás, obras deles passarem a integrar concertos vocais no Portugal ibérico e em alguns países estrangeiros.
Todavia, se a formação daqueles músicos, mas sobretudo a sua vida activa,
tivesse decorrido pelo menos meia centena de anos antes, não entrariam na
História da Música como representantes
tardios de ultrapassada escrita musical
europeia quinhentista.
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Meu Professor, que dizer então do oitocentista José Silvestre Serrão, tomando por referência a balança de
parecenças ou de inspirações afirmadas
no escrito de 1921, povoado de adjectivação superlativa e metafórica quanto ao
estro e actualização musical no seu tempo de vida, o que, em meu entender, a
História da Música não comprova?
Aos que lhe buscaram aprendizagem
de música e canto, ensinou o que sabia e
como lhe consentia o que recebera dos
seus mestres, ficando a perder no confronto com o pequeno número de compatriotas que se aventuraram por
mundos de outra exigência. A este respeito, ocorre-me o nome maior de João
Domingos Bomtempo, que chegou a ser
seu coevo (1771-1842). Dos estudos no
seminário da Patriarcal de Lisboa passou
a Paris nos começos do século XIX e,
anos depois, foi para Londres, onde teve
publicação de obras e foi reconhecido
pianista e compositor de mérito.
Não foi vanguardista mas italianizado por influência do romano Muzio Clementi (1752-1832) e não lhe coube o
epíteto de genial mas de talentoso, que
são situações de níveis distintos.
No Portugal miguelista, por razões
políticas recusaram-lhe o preenchimento
da grave omissão de cultura musical,
que pretendeu com a fundação em Lisboa, da Sociedade Filarmónica de Concertos. Noutro tempo da política caseira,
o mesmo viria a suceder com as Conferencias do Casino, onde pontificava o
nosso Antero.
Bomtempo europeizou-se de novo.
Na capital francesa, a sua “Missa de Requiem”, em louvor de Camões, quando

o poema épico sobre “As armas e os barões assinalados” foi publicado, conheceu o êxito que a pátria lhe regateara.
À temática religiosa concedeu mais
obras, nomeadamente um Te-Deum.
Mas, homem próximo do tempo musical
europeu, privilegiou a escrita de sonatas
para piano e violino, concertos para
aquele instrumento e orquestra, cantatas
e sinfonias, sem excluir partituras para
música de câmara e ópera.
Contemporâneo de Beethoven (17701827) e levado da vida pouco antes de
Chopin (1819-1849), todavia o nosso João
Bomtempo ficou para os historiadores da
música como afluente das limitações do
seu conhecido Clementi e não dos avanços marcados pelos austríacos Joseph
Haydn (1723-1809) e Mozart (17561781), o que até certo ponto tem explicação no desfasamento português,
relativamente ao ritmo evolutivo europeu.
Esse atraso continuou, mesmo com ele já
na direcção e ensino de piano do fundado
Conservatório de Lisboa, a despeito de ultrapassada a pedagogia anémica da Patriarcal. É que a melhoria assentou mais no
aperfeiçoamento de tocar com justeza do
que no magistério da composição, da estética e de disciplinas necessárias à preparação histórico-cultural de um músico
aberto ao mundo. Também nas outras artes assim foi e continua a ser, com as possíveis excepções, por generosidades
individuais que não dos poderes dominantes e suas instituições oficiais.
O patamar em que os especialistas colocam João Domingos Bomtempo serve
ao operático italianizado Marcos Portugal e a mais alguns dos poucos que melhor o mereceram internacionalmente.
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Quanto ao romântico Chopin, há pouco mencionado, inovador do piano e da
música para ele, foi novidade para Ponta
Delgada quase 40 anos depois da morte,
e mesmo assim, como julgo saber, apenas
por uma peça executada por Voyer no Teatro Micaelense, a 11/5/1885, quando por
aqui fez breve escala na sua digressão artística para o Brasil e outros destinos.
Inéditos para a elite social que encheu o
concerto foram, na mesma ocasião,
Meyerbeer (1791-1864) e a “Marcha Indiana” da sua ópera “A Africana”, executada não por orquestra mas pela Banda de
Caçadores 11, cujo tema, em discrepância com o título, é a viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia por
Vasco da Gama.
Ainda outro nome desconhecido foi
o do suíço Sigismond Thalberg (18121871), que mais do que à ópera se dedicou à composição de peças para piano e
ao “lied”.
A propósito daquela ópera, cujo compositor não foi do agrado de Chopin, entre os muitos que lhe mereceram
indiferença, aproveito para lhe dizer,
meu Professor, que não esqueci um
acontecimento, com intervenção sua, entre tantos que conservo.
Pouco depois do fim da II Guerra
mundial regressou à cidade o conterrâneo José de Moraes Pereira, muito seu
conhecido, como foi meu logo à chegada e em casa de meus pais.
Quando jovem, rumara a Itália para
aprendizagem de canto lírico e por lá,
sob o nome artístico De Moraes, fez carreira de tenor operático que o trouxe ao
londrino Covent Garden, em tempos do
exilado rei Manuel II, já casado com

Augusta Vitória Hohenzolern-Sigmarigen, da família de Estefânia, rainha de
Portugal por casamento com Pedro V,
ambos cedo levados pelas “Asas Brancas” cantadas por Garrett.
Na velha Albion leccionou canto.
Com as aulas, colocação de voz e a demais técnica vocal. Um dos seus alunos
— segundo me contou — fora o próprio
rei destronado, residente em Richmond.
Aí se lhe esgotou o casamento com
Joana Mota, a mais nova das filhas do
autonomista monárquico Aristides Moreira da Mota, de quem lhe nascera o filho Leonardo — o Dr. Leonardo —, que
já de pêra branca e carruagem teve residência na vila da Lagoa, onde faleceu
não há muitos anos.
O retorno a Ponta Delgada, depois da
etapa em Lisboa sem êxito que se conheça, foi com nova família constituída. A esposa, Margaret Wadell, que fora sua aluna,
e os dois filhos do consórcio — João e Pedro — ainda de idade escolar e distintos
de aspecto e de comportamento. O primeiro — primogénito — traquinas assumido,
rosto sardento, a que os cabelos curtos e
lisos apontavam, pela cor, a via materna,
aos 12 foi vítima de acidente — que o levou para sempre —, quando se divertia de
bicicleta lá para os lados da freguesia de
S. José, área de residência familiar.
Perdoe-me, senhor doutor João Bernardo, esta divagação dos meus verdes
anos. Volto já ao assunto ligado à “Africana” de Meyerbeer, da qual, por via de
Moraes Pereira, a bonita voz de tenor de
Manuel Raposo — seu aluno de canto,
como eu e outros jovens de ambos os sexos foram — cantou a ária “Ó Paradiso”,
no pequeno palco do ginásio do Liceu,
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em sessão promovida pela saudosa Academia Musical, que o teve, meu Professor, por fio condutor anos a fio. Já cá não
está o Manuel, da Farmácia Garcia, para
confirmar esta minha interrupção à nota
sobre o concerto de Voyer, reclamado de
notável virtuoso, de pianista com uma
execução assombrosa, num concerto que,
para a nossa melhor sociedade, constituiu um sonho de fadas, repetido na manhã
do dia seguinte — 12 de Maio de 1885
— que foi o da partida.
Com antecedência de anos da inesperada passagem deste intérprete, o Teatro Micaelense abriu as portas — de Janeiro a
Março de 1872 — para anunciados três
concertos — que afinal foram 5 ou 6 —,
do que a crónica informadora começou
por afirmar ser a primeira glória musical
do nosso país. Tratava-se de Francisco de
Sá Noronha (1820-1881), que, segundo
João de Freitas Branco, à instalada dominância italiana fez o que pôde pela criação
de boa música portuguesa, como outros já
o tinham tentado. Do meu ponto de vista,
fora atitude do foro romântico equiparável
à que, depois das experiências literárias
iniciais de Almeida Garrett e de Herculano, teve os seus defensores e promotores
na arquitectura e nas artes visuais da pintura e escultura, a partir de cerca de meados do século XIX. Na arquitectura, com
começo no estrangeiro Fernando de SaxeCoburgo Gotha — segundo marido da
rainha Maria II — e o ecléctico Neomanuelino do Palácio da Pena, nas alturas de
Sintra. Na pintura, em que o nosso Marciano Henriques (1831-1873), saído de
Ponta Delgada em Outubro de 1849, para
as Belas-Artes de Lisboa, aderiu à rebeldia dos que, seus imediatos antecessores,

se esforçaram por actualização de gosto
estético contra a retardância neoclássica
de António Manuel da Fonseca e dos seguidores do seu Eneias.
Sá Noronha, nascido na Viana minhota, foi no Porto — antecipada à capital — que primeiro conheceu
representações de óperas suas de temática histórica e libretos portugueses cantados em português: “Beatriz de Portugal”
(1862) e “O Arco de Santana” (1867).
Ambos inspirados em Garrett — a primeira no romance “Um Auto de Gil Vicente” — foram exibidas no Teatro S.
João, não o actual, que é de 1909, mas
no edificado sob programa de Vincenzo
Mazzoneschi — decorador do S. Carlos
de Lisboa —, inaugurado em 1798.
Todavia, não foi nessa qualidade que
interveio em Ponta Delgada, mas como
violinista afamado no país e também
aplaudido no estrangeiro.
Os concertos obedeceram à conhecida velha prática, a que não faltou recurso a Verdi (1813-1901), em composições
ditas “Fantasias” sobre temas das óperas
“La Traviata” e “Vésperas Sicilianas”,
além do “Miserere” de “O Trovador”.
Realizados os dois primeiros em Janeiro, para um cronista foram duas noites
de gala, pelas quais o violinista, glória
nacional, colheu aplausos apoteóticos,
chuva de flores (…), e repetidas chamadas. Pelo seu virtuosismo técnico, pelo
menos numa das peças mencionadas electrizou os espectadores. Na segunda dessas noites o padre Serrão foi presença.
Porquê essa excepção ao isolamento a
que se remetera e a doença justificava?
Segundo a crónica, pelas informações divulgadas sobre Sá Noronha, o que, senhor
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doutor, se me afigura ter ele andado longe
do mundo musical do seu tempo, visto
aquele violinista-compositor não ser um
principiante mas homem maduro, a nove
anos de cumprir o seu ciclo biológico.
Ao que lhe foi dado assistir, em camarote de um teatro com extraordinária
concorrência de público, fê-lo reviver
os espantosos efeitos da música antiga,
proporcionando-lhe uma noite de verdadeiro prazer, como há anos não gozava,
pela nitidez, muita pureza, e bela expressão na parte executiva — reflexo de
mestria da melhor escola —, num programa que lhe agradara pela melodia, riqueza e articulação harmónica das
composições. E mais não disse, em termos de análise crítica, na carta que escreveu ao Francisco Maria Supico do
jornal Persuasão. Sendo elogiosa para o
intérprete e reportório executado, a meu
ver, quanto a este, meteu as composições todas no mesmo saco de generalismos sem conteúdo. Então, meu
Professor, fico a pensar numa crónica de
Lisboa, datada de 15/6/1816, sobre a
Música em Portugal.
Para os portugueses do tempo, por razões várias, entre as quais a insuficiência
senão quase total ausência de aprofundado conhecimento musical, o objectivo da
arte dos sons seria emocionar ligeiramente. Eis porque, ressalvadas poucas
excepções, o comum era buscarem o deleite superficial animador dos sentidos.
Isso sim, produzia aplausos ruidosos.
Daí que, e agora segundo crónica de outro autor, datada de Janeiro de 1828,
mesmo a música de apreciados compositores musicais modernos cantada nas
igrejas, para agradar tinha de imitar o

estilo das óperas de Rossini. Aliás, em
Lisboa — e não só — era norma as festividades religiosas iniciarem-se com recurso a uma “Abertura” operática
daquele italiano, nomeadamente a da
profaníssima “Gazza ladra”.
É que campeava a italianização no
gosto público. Por isso, na generalidade,
andava arredado da música instrumental
e vocal dos grandes mestres da Europa
Central, germânicos ou outros. Por
exemplo: O Mozart da “Così fan tutte”
ou sinfónico da denominada “Júpiter” e
do “Requiem”, seu epílogo de músico e
de vida; o Beethoven das 32 sonatas, das
9 sinfonias, dos concertos para piano ou
violino, dos quintetos e muitas mais
composições, que chegaram ao ensaio
prático da ópera “Fidélio”; o Joseph
Haydn e quejandos, era ponto assente
serem considerados insípidos e maçadores, para não falar de Richard Wagner
(1813-1883), cujas óperas foram rejeitadas por Giuseppe Verdi.
O mesmo fastio do público português
se pôde dizer quanto aos intérpretes — solistas, orquestrais, coralistas ou cantantes a
solo — porque, de formação descuidada
ou antiquada, as obras eram-lhes difíceis
de executar e frequente a desafinação, não
faltando a redução das partituras e o elenco diminuto. No caso dos cantores, ainda
que profissionais italianos, por não terem
oportunidade para brilharetes de floreados, cabendo-lhes a caricatura de só abrirem a boca por não poder deixar de ser,
sobretudo se a obra era de Mozart.
Antes de cair a ditadura de Costa Cabral, o húngaro Franz Lizst (1811-1886)
deu vários concertos no Teatro S. Carlos
de Lisboa, na sua estada de mais de um
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mês no ano de 1845, além de ter tocado especificamente para a rainha Maria II, que o
agraciou com a comenda da Ordem de
Cristo e o brindou com uma rica tabaqueira guarnecida de brilhantes. Apesar disso
e não obstante a aclamação internacional
de que gozava, este compositor e excelente
pianista, que dois anos mais tarde foi mestre de capela da corte de Weimar, os seus
últimos concertos na capital do Império tiveram menor número de espectadores e
menor aplauso. Seguramente não por falta
de dinheiro para ter entrada; mais provavelmente por não serem touradas.
Voltemos, porém, às noites musicais
de Ponta Delgada posteriores ao desaparecimento de Serrão.
Poucos anos após Voyer, selecta e numerosa reunião da elite local, poucas vezes vista, aplaudiu calorosamente —
disse-se — a consumada violinista Gabriela Neusser, nos dois concertos realizados
no Teatro Micaelense a 21 e 25 de Novembro de 1888. Considerando as notas
jornalísticas, o agrado dos espectadores
devera-se à fácil e larga execução musical; ao mimo, sentimento e gosto com que
fez vibrar o violino; mas ainda pela forma
gentil, modesta e amável como se apresentara. Quero crer, que estes dizeres seriam para esconjurar eventual mau olhado
para o terceiro concerto no dia 28.
Propositadamente deixei para o fim a
visita de outro artista de instrumento de
arco, com apresentações realizadas nos
finais de 1881 e concerto de despedida
— após digressão a outra ilha do arquipélago — no dia 7/1/1882, do qual, metade do produto dos acessos reverteu
para o Asilo da Infância Desvalida desta
nossa cidade. Estou a referir-me à pre-

sença de violoncelista italiano radicado
no Porto, cujo nome de família não deixaria de despertar a curiosidade dos habituais frequentadores do Micaelense.
Chamava-se Joaquim Casella e era irmão do já várias vezes mencionado
Cesare Augusto Casella, violoncelista-empresário das primeiras temporadas de
ópera em Ponta Delgada e nos Açores.
No caso da primeira actuação, a
9/10/1881, melhor se diria espectáculo
recreativo — de costumeiro uso nacional —, porque a parte do concertista foi
precedida da representação de duas comedias, uma cena cómica [e declamação
de] uma poesia por amadores locais. O
mesmo se poderá dizer das segunda e última noites, não já com amadorismo dramático, mas de canto e piano da
responsabilidade de “senhoras” e “cavalheiros”.
Se Casella — qualificado por um musicólogo nosso contemporâneo de modesto
violoncelista, que não enjeitou contrato para tocar num café de Matosinhos —, ao
executar no Teatro Micaelense uma peça
recolhida da ópera “Martha” de Flotow
(1812-1883), produziu arrebatadoras sensações numa sala com lugares vagos, grande parte desse público — a sempre
embandeirada selecta e entendida elite da
sociedade micaelense — foi ao recital de
despedida por via da colaboração de amadores de canto da cidade, especialmente
Maria Inês Dulan, a qual teria sido entusiasticamente aplaudida, sobretudo na “romanza Stella Confidente”, obrigando-a a
bisá-la. Homónima da mãe, esposa do comerciante inglês Eduardo Dulan — radicado em Ponta Delgada e com loja de
ferragens nos então n.os 13-19 da Rua dos
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Mercadores —, que o italiano Georgio
Marini retratou a óleo sobre tela, assim como Marciano Henriques retratou a esposa,
em 1871, a jovem filha, aí pelos seus 1718 anos tivera a honra de cantar em Lisboa, num concerto de 1875 promovido
pela cantora belga Maria Sass, a que assistiram membros da família real portuguesa,
como dei a conhecer num artigo de 1988.
Aquele germânico Friedrich von Flotow, que por via dos estudos e ambiente
parisiense vivido se afirmou num estilo
musical franco-italiano, teve fama na
Europa — que persistiu — pela melodia
das suas óperas e das composições para
bailado, acontecendo que da muito celebrizada “Martha” se fizeram extractos
para recitais de canto.
No entanto, com Joaquim Casella, como vimos, foi diferente o caso de Ponta
Delgada, antecedido de muitos anos pelo
músico de clarinete e saxofone Rafael
Croner. Efectivamente, na sua exibição de
30/4/1869 constavam do programa peças
de sua autoria sobre temas de óperas. Para
além de referências ao “Rigoletto”, à “La
Traviata” — ambas de Verdi e estreadas,
respectivamente, em 1851 e 1853, no teatro “La Fenice” de Veneza — e à “Norma” de Bellini (1801-1835), houve outra
influenciada por tema da “Martha”, às
quais, por muito aplaudidas, sucederam
músicas extra-programa.
Já no primeiro recital de um mês passado na cidade, de Abril a meados de
Maio, continuado por curta presença em
Angra, sempre acompanhado pelo flautista Alfredo Camarate, com ele vindo de
Lisboa, à Fantasia para clarinete, inspirada na melodramática “Traviata”; a Variações sobre a ópera “La Sonnambula” do

dito Vincenzo Bellini, estreada em Milão
no mesmo ano da Norma (1831), Croner
introduziu, para começo da audição, uma
Fantasia, esta para saxofone e sobre motivos da francesa “Faust” (Fausto) de
Charles Gounod (1818-1893). Composição e autor logo festejados na apresentação parisiense de 1859, era a primeira
vez que entre nós tinham presença de nomes, é certo que por interposta via musical, tal como a “Martha” de Flotow.
O italianizado Rafael Croner, com incursão pelo romantismo francês, sem que
lhe conheça a dimensão — umas vezes
com brilhante concorrência no Teatro Micaelense, muitos ramos de flores e grinaldas; outras apenas com boa concorrência
—, pela actuação de 17 de Maio a favor
da Sociedade dos Amigos das Letras e Artes — criação de Castilho mas, em 1869,
em crise de existência —, foi brindado
com diploma de seu sócio honorário.
O regresso de Angra foi ocasião de
pouca demora em S. Miguel e de apressar a partida para Lisboa. Turvara-se o
ambiente social, por carência de pão para a boca aos que viviam como trabalhadores rurais de outrem. Por acusações de
excesso de exportação de milho e correlativa especulação do preço, agitaram-se
as gentes das Furnas, Ribeira Quente e
depois da Ribeira Grande. No Governo
Civil, o regenerador Eusébio Poças Falcão, que na ilha se radicou. À Câmara
de Ponta Delgada, presidia Francisco de
Bettencourt Ataíde. Para debelar os “alevantes” populares e restabelecer a ordem
pública, houve comissão de homens de
negócio da cidade, que terão agido no
sentido de remedeio da falta de géneros
de primeira necessidade e a preços con-
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siderados satisfatórios para as partes.
Voltemos, porém, àqueles referentes
da vida musical de Ponta Delgada, que
outros centros insulares, não muitos,
também conheceram. É momento, meu
Professor, de lhe dar conta de aspectos
que o senhor melhor do que eu conhece,
até por serem do seu âmbito familiar. Situá-los-ei na faixa temporal da segunda
metade de oitocentos e a partir dos finais
da década de 1850.
No espectáculo de benefício de Rafael
Croner — o que antecedeu o da despedida e a ida à Terceira —, João Bernardo
Rodrigues Jr. teve oportunidade de tocar
a solo uma peça de piano; dois dos Barbosa — Francisco, no violino, acompanhado ao piano por Joaquim —
exibiram-se em outra, ambas sobre temas da ópera “Norma”.
Estava-se a dez anos do seu regresso
— de cerca de dois — da aprendizagem
musical e pianística que fez no Colégio
da Conceição, de Lisboa. Partira após os
estudos liceais referidos no começo desta carta, por conselho do padre Serrão
— de quem recebera, ao que julgo, os
ensinamentos iniciais — e com apoio financeiro do conservador, já regenerador,
visconde da Praia. Esta custódia monetária faz-me admitir a modéstia dos recursos económicos paternos.
De pouco chegado da etapa na capital, teve recital na sala da Biblioteca Pública — situada no edifício liceal da
Graça — para prova dos obtidos e já
atribuídos talentos de executante.
Saudado como jovem promissor, nem
por isso — ou por isso mesmo — deixou
de haver alvitre de que fosse aperfeiçoarse a Paris ou à Itália. Foi aventura que

não aconteceu e que aqui não adianta
avançar hipotéticas explicações.
Com excepção de uma exibição em
Angra, o seu futuro foi manter-se na sua
ilha. Nela foi acompanhador ao piano —
mais do que concertista —, além de outros, dos referidos Sá Noronha, Joaquim
Casella e Gabriela Neusser, partilhando
dos aplausos tributados que, no caso
desta violinista, se disse ter sido com especial chamada ao proscénio pela distinta perícia com que executou os
dificílimos acompanhamentos, o que era
consideração devida pelos assistentes.
A outro nível de intervenções, foi um
dos artistas amadores contratados e pagos por José do Canto para abrilhantar a
missa inaugural da sua ermida-mausoléu
de Nossa Senhora das Vitórias, à beira
de uma das margens da Lagoa das Furnas, como há anos pude documentar no
ciclo de conferências comemorativo do
centenário da morte daquele cidadão, e a
que foi dada publicação no ano 2000.
Foram complementos do que recebia
pelas lições de piano a meninas da elite social micaelense, assim como a eventual
venda de pianos na Rua do Valverde n.º
69, que anúncios de 1889 diziam ser novos, de construção sólida, por preços
rasoáveis (…), acrescidos, mais tarde, pela
função de organista da igreja Matriz, paroquial da sua freguesia de S. Sebastião, função para que foi nomeado nos começos de
1892. E isso foi motivo de encómio jornalístico ao professor distinto, pelo bom methodo com que ensina as suas discípulas,
exaltado no difficil género de acompanhar
os concertistas, e agora, como organista,
(…) verdadeiro substituto do seu abalizado professor, pela nitidez da execução, o
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que era fonte para recordar com saudade
as transcendentes harmonias d’aquelle
profundo génio, cuja memória estará sempre viva nos annaes da música açoriana.
Estas afirmações do anónimo Um amigo
dos talentos açorianos, advinham menos
de João Bernardo Rodrigues ser dado como discípulo do conservatório — ou nem
sequer pela formação obtida em Lisboa —
mas como tendo-o sido do immortal Maestro Serrão, que após 36 anos vividos em
Ponta Delgada — os mesmos de organista
— se finou na madrugada de 20/2/1877, na
casa de sua residência. Situada na rua a
que muitos anos decorridos, já bem avançado o século XX, passou de “Nova” para
o topónimo “Padre Serrão”, tem placa evocatória da situação, no edifício que fora o
n.º 14.
A este rosário mais que ultracomplacente e em jeito de jaculatória pagã daquele “amigo” encapotado no anonimato, nada
tenho a acrescentar. Os termos de referência comparativa que atrás apresentei parecem-me constituir suficiente matéria de
reflexão, independente de preconceitos. A
não ser, pequenos aditamentos. Por exemplo: música açoriana ?!, ou foi “lapsus calami” ou então o panegirista quis referir-se
a música escrita em Ponta Delgada, da ilha
de S. Miguel. A menos que o tenha dito
por feio pecado de politiqueira demagogia,
servida por ignorância musical. Por outro
lado, o arrazoado saudosista e promissor
de memória eterna das partituras compostas pelo falecido organista afigura-se-me
ter conhecido, já nesse ano de 1892, eco de
desmentido pelos responsáveis do reportório da Eco Edificante — a filarmónica da
vila do Nordeste —, se mais não tivesse
havido. É que, no domingo anterior ao dia

27 de Fevereiro, o programa executado na
Matriz de S. Jorge da sede daquele concelho constou da execução do Acto I da ópera “Un ballo in maschera” (Um baile de
máscaras), de Verdi. Depois, no dia 24, na
cerimónia das exéquias de homenagem ao
bispo da diocese açoriana, cantou-se com
música de órgão, além do offício grande de
defuntos, a “Missa de Requiem” de Mozart. Esta, praticamente desconhecida naquela vila, considerava-se merecer ser
ouvida, porque: era de effeito surprehendente o “Dies ire”(sic); majestoso e rico
de combinações melodiosas e harmónicas
o “Rex tremendat”; mas o mais impressionante era, sobretudo, o quarteto “Recordare”, cujo fraseado musical tem início no
alto, seguido pela repetição do baixo — ou
baixo contínuo —, continuado pelo soprano em 5.ª e sequência imediata do tenor em
sexta — se me não engano o apontamento
melódico em valores longos da voz principal no órgão —, tendo conclusão de grande variedade de acordes de “tutti”. De
destacar ainda, a parte denominada “Lacrimosa”.
Passando do órgão ao canto, os intérpretes amadores fizeram o que de melhor puderam, afirmação suficiente para
se entender o muito que não puderam.
Uma outra composição religiosa estava em ensaios para a 6.ª feira seguinte,
início do Septenario das Dores. Era o
“Stabat Mater” de António José Soares
(1783-1865), o qual, não obstante ter sido um dos adeptos da técnica e música
italianas, fora dos que menos se sujeitara
aos efeitos fáceis para agrado do público.
O seu mestre António Leal Moreira
(1758-1819) fora o primeiro regente-compositor do teatro S. Carlos de
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Lisboa. Autor de óperas italianas — uma
das quais, “Il desertore francese”, foi estreada em Turim no ano de 1800 e a seguir
cantada no “Alla Scala de Milão” —, não
deixou de compor obras em português, as
primeiras que os frequentadores habituais
daquela casa de espectáculos da capital
puderam ouvir na língua pátria.
Cunhado do afamado Marcos Portugal (1762-1830), o dito Moreira — que
no Seminário da Patriarcal fora discípulo do mestre barroco, ainda que atrasado, Sousa Carvalho, antigo estagiário
em Itália —, não se furtou ao género religioso, tendo escrito partituras de oratória, algumas das quais cantadas na 2.ª
metade do século XVIII.
Ora bem, meu Professor, partindo do
caso concreto nordestense, consinta-me
admitir que, se as composições de José
Silvestre Serrão alguma vez ultrapassaram, com permanência, as fronteiras do
seu círculo próximo, delas se perdeu o
rasto logo que a vida se lhe extinguiu.
Posto isto, fico a pensar no que terá
impedido os seus admiradores de fazerem imprimir e divulgar as partituras de
sua lavra — ao menos uma selecção — e
apenas houve a da iniciativa do visconde
da Praia, já mencionada? Ou será que tal
aconteceu, apesar de eu só ter podido
manusear — há uma trintena de anos —
pautas de matinas manuscritas encapadas? Se a primeira interrogação não resulta de ignorância minha, fica-me então
nova pergunta: qual o motivo da mesma
omissão pela século vintista Academia
Musical de Ponta Delgada, quer por iniciativa autónoma quer de parceria com o
Instituto Cultural, que cerca de 1960 —
se não erro a cronologia — foi produtor

discográfico de cancioneiro popular, recolhido cientificamente por Artur Santos,
musicólogo e professor do Conservatório
Nacional de Lisboa, ainda que essa acção
não tenha tido a continuação prevista?
O velho setubalense teve homenagem
“post mortem”, com encomenda de estátua de corpo inteiro feita a Lisboa, que
Moreira Rato Jr. (1860-1937), o escultor
secundário do grupo “Sem casa e sem
pão”, de 1916, esculpiu no mármore de
Pero Pinheiro. Para ela, nomearam-se comissões, em 1885, uma das quais encarregada de promover recitais no Teatro
Micaelense, com objectivo de angariar
fundos para custeio da obra. João Bernardo Rodrigues Jr. foi parte dos nomeados e
dos músicos executantes, como em 1864
fora um dos três pianistas amadores dos
concertos a favor das obras de construção
daquela casa de espectáculos, substituta
do pequeno e modestíssimo S. Sebastião,
localizado quase ao fim do lado nascente
da multissecular Rua da Fonte Velha, no
século XX também conhecida por da
Louça, até que foi rebaptizada com o nome do professor primário e republicano
comedido Manuel da Ponte.
Realizada a estátua, fizeram-na colocar no túmulo do cemitério de S. Joaquim. A consagração do homem, que na
falta de melhor escolha passou a mito
local da música, permaneceu mais de
um século recolhida no campo santo, até
que há pouco, poucochinho, “conselheiros” municipais deram fôlego à Câmara,
que a fez transferir para o cantinho sulnascente do empedrado adro da igreja
Matriz. É ali que agora jaz, à beira dos
degraus a extinguirem-se, tendo fundo
esquinado de duas paredes: uma de alve-
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naria pobre rebocada e caiada de branco;
a outra de cantaria basáltica aparelhada.
Em posição de repouso, com lira aos
pés, olha o cinzentismo da pedra fria,
como receoso de descer, não vá tropeçar
nas vestes talares. Isto é novidade que
lhe dou, meu Professor.
Foi ideia que nem o senhor nem seu
pai tiveram quando, em 1932, foram indigitados para uma comissão de toponímia a consultar pelo Município. Tão
pouco o senhor teve, em 1950, sendo
membro — vogal — da Junta Geral,
presidida por Duarte Manuel de Andrade
Albuquerque Bettencourt, condição em
que lhe cabia zelar pela protecção do património artístico distrital. E ainda, na
sua função de docente efectivo do 5.º
grupo do Liceu Nacional de Antero de
Quental — nos reitorados de António
Augusto Riley da Mota e do seu sucessor João Hickling Anglin — foi assunto
que felizmente não lhe ocorreu propor
— sequer sugerir — nas visitas de estudo dos alunos às igrejas artísticas da cidade, por si orientadas.
À sorte de emparedado que agora
coube à representação marmórea do mito, sobrar-lhe-á a memória do ruído motorizado, até que a noite caia e, quase da
vizinhança, chegue a poluição hipersonora de certa música nivelada por baixo
por industriais e comerciantes do que já
foi chamado de pronto-a-ouvir, para
consumo primário de adoradores da má
escrita dos sons, traduzida na harmonização simplista do timbre, dos ritmos,
da expressão corporal e das vozes estereotipadas de tocadores e cantadores. É
a embriaguez consumista de uma civilização apostada no declínio.

Escapou a mudança de lugar o Chopin do arborizado “Père Lachaise” parisiense, e não adianto outros mais que
pela Europa foram e são conhecidos —
antes e depois da presença memorial esculpida —, pela música criada nos tempos próprios de vida activa, tornada
intemporal. São cousas, senhor Professor, são cousas!…
Mas em Ponta Delgada, a área da
destruída Calheta de Pero de Teive já
conhecera, há uma boa trintena de anos
ou cerca disso, o precedente do brônzeo
retratismo naturalista do engenheiro José Cordeiro — o da introdução século
vintista da iluminação eléctrica em zonas da área nobre da cidade, que no ocaso de oitocentos Vila Franca do Campo
já recebera. Com que fundamento? Ficar
à vista do edifício que, sede do gás, passou ao de central da electricidade, sem
melhor lugar de assentamento da estátua, realizada por Anjos Teixeira (18801935), que não fosse pequeno triângulo
isósceles, com o vértice dos lados maiores apontado por onde da banda norte
desemboca a Ladeira do Águas Quentes
até encontrar o pavimento da artéria que
bordejava a soterrada calheta.
Meu Professor, apenas mais um traço
ligeiro para o perfil do seu avô, que se
satisfez com o modo de vida apontado e
correspondentes elogios caseiros, mas
também com as pequenas mundanidades
do Clube Micaelense, ao qual, ainda jovem e solteiro, foi admitido sócio em Janeiro de 1866, quero crer como forma de
agradecimento e aval pelos concertos de
que já sabemos ter sido parte, a favor da
construção do Teatro, no sítio da demolida paroquial de S. José, hoje ocupado pe-
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lo Jardim Sena Freitas. Anos antes, ou seja em 1859, tinha sido aprovado sócio de
mérito da Sociedade Recreativa.
Do ensino da música e seus complementos angariou o sustento da família
que constituiu, a instrução mediana que
os filhos tiveram e o acesso àquele grémio de convivialidade da sociedade elegante.
Rodrigo Rodrigues, seu primogénito,
desligado do apelido Arruda materno,
como os irmãos Óscar e Octávio —,
veio ao mundo a 3/11/1873.
No Liceu da Graça que o pai frequentara e saído do mesmo n.º 10 da
Rua do Garcia, a 18/6/1889 foi um dos
três examinandos aprovados no exame
de Língua Portuguesa. Tinha 15 anos.
Em Setembro do ano lectivo de
1890/91, na situação de aluno estranho
ou externo, foi admitido à matrícula para
prestação de prova de 2.ª época da disciplina de Literatura Portuguesa. Matriculado em Abril do ano lectivo seguinte —
agora como ordinário — em Latim e Física, 1.ª parte de ambas, ao mesmo tempo
que o primo mariense, Manuel Monteiro
Velho Arruda (1873-1950), com a diferença de este o ter feito em História em
vez de naquela segunda disciplina, Rodrigo Rodrigues, tal como o condiscípulo
— que viria a casar com sua irmã Irene
—, foi aprovado a 6/6/1892, um dia antes
do irmão Óscar — também aluno ordinário — concluir as classes de Francês e
Desenho, 1.ª parte.
Ponho ponto final neste processo curricular secundário que, quando terminado, levou o jovem Rodrigo a procurar
formação de oficial da marinha de guerra na capital do reino.

A partida de S. Miguel foi o primeiro
sinal da passagem de adolescente à maturidade de homem e, a escolha de profissão
marítima, parece-me exemplo de individualismo, misto de atitude romântica com
ensaio pragmático de viajante orientado
para espaços que não eram comuns à insularidade, mais vocacionada para caminhadas de emigração. Assim, abrir-se-lhe-ia o
conhecimento de novos mundos e pessoas
diferentes, ainda que fora do âmbito turístico ou de instrução. Mais provavelmente
para terras do Império — ou que dele foram — do que para países da outra Europa, a mais culta e civilizada, de que a Ilha
era periferia da nacional periferia. Quem
sabe se a opção da marinharia nasceu por
influência da escolha feita pelo conterrâneo Roberto Ivens — nascido bastardo de
Tomás Eduardo Ivens, comerciante inglês
da praça da cidade —, saído criança de
Ponta Delgada? Ou por lembrança do já
falecido rei Luís, que a morte prematura
de Pedro V, seu irmão, sem descendência,
forçou a abandonar a carreira do mar para
ocupar o trono?
Se navegar é acto dinâmico de mudanças, com escalas intermédias de pouca paragem, será que actuou nele, como
motor inconsciente ou por reflexo genético revivido, aquela ascendência de pirata argelino seiscentista, que numa das
suas aulas de História ouvi o senhor,
meu Professor, dizer que tinha, com ela
fundamentando a sua tez morena? Porventura, são segredos que ficarão para
sempre guardados!…
Mas aquela intenção poderá ter sido
fruto de avaliação mais prosaica da carreira militar marítima: segurança de promoções, enquanto membro da guarnição
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de um navio; possibilidade de nomeação
para cargos de funcionalismo ou administração pública, entre os quais, além
de outros, podiam caber o cargo de Capitão do porto de Ponta Delgada, ou de
outra cidade portuária do espaço português, passando também por funções de
Governador Civil.
Todavia, a desejada formação foi acto falhado de uma pequena etapa lisboeta. Outro e bem distinto viria a ser o
percurso profissional de Rodrigo Rodrigues, quase sempre na terra de origem,
apenas com algumas variantes por outros destinos e funções ocasionais.
Quero crer que assim foi, porque as
condições financeiras paternas não seriam de largueza, o que me parece explicação plausível para o facto dos dois
irmãos — ainda jovens solteiros — terem emigrado para o Brasil republicano,
onde se radicaram para sempre.
Rodrigo Rodrigues, em Ponta Delgada em 1896, contando 23 anos de idade,
exactamente três décadas depois de seu
pai passou a ser sócio da mesma agremiação recreativa do mundanismo local,
situação que, em Janeiro seguinte, passou
a ter Albano Azevedo Oliveira, seu futuro
cunhado, da família de José Joaquim Lopes Azevedo que, natural do Porto, se estabelecera em 1840 nesta nossa cidade,
vindo do Brasil onde fora emigrante. No
comércio, passou por loja de ferragens,
vidros e drogas, a que o filho José Azevedo deu continuidade de gerente na denominada Azevedo C.ª e Sucessores,
ainda hoje com edifício fronteiro ao alçado sul da igreja Matriz. Muito depois —
e por anos que ultrapassaram os meados
da década de 1950 — o primogénito de

Rodrigo e sobrinho materno daquele Albano — António Roberto de Oliveira Rodrigues — teve residência com a esposa e
filhos no apertado último piso desse edifício, em cuja firma ganhava a vida escriturando o Deve-Haver. Ele que fora e era
prestimoso amador de teatro, passando
de intérprete, em “Os Romanescos” de
Rostand — dos “Serões de Arte” dos
anos 20 —, a ensaiador e a investidas de
encenação das récitas do Grupo Dramático da Academia Musical de Ponta Delgada e de outras do Liceu, a partir dos anos
finais de 1940!
Voltemos ao pai, meu Professor.
À data da implantação da República
estava quase a completar 37 anos de idade, já casado com Clotilde de Azevedo
Oliveira e pai de filhos, de que o senhor
— o segundo — era criança beirando a
escolaridade. Presidente do Governo Provisório, com funções de Chefe de Estado,
o austero conterrâneo Teófilo Braga
(1843-1924), dois anos mais novo que o
pai e seu avô, senhor doutor, a que se sucedeu, por eleição de Agosto de 1911, o
faialense Manuel de Arriaga (1840-1917),
que as convulsões daqueles anos fizeram
resignar — após a revolução de
14/5/1915 — e eleger como 2.º Presidente
constitucional o nosso Teófilo, com mandato até 5 de Outubro do mesmo ano.
Para o novo sistema político houve
Constituição — assinada em 21/8/1911
—, bandeira de outras cores e simbologia, e hino substituto do da Carta — “A
Portuguesa” —. Musicado por Alfredo
Keil (1850-1907) em 1890, depois das
suas óperas românticas “D. Branca” e
“Irene” — ainda italianizantes mas com
laivos franceses —, mas sobretudo da
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portuguesa “Serrana”, de que meu pai
me falou quando eu era criança. Foi o
nacionalismo musical a preencher lacuna nacional. A primeira, inspirada no poema garrettiano do mesmo título; a
segunda, baseada na lenda medieval de
Santa Iria, enquanto a última — esquecida anos a fio, até que há pouco foi revivida — tem libreto baseado em conto de
Camilo, cuja acção decorre no ambiente
da Serra da Estrela beirã, e foi estreada
no S. Carlos de Lisboa, em 1899.
Quanto ao Hino, o músico, também
pintor tardo-romântico de temas de género intimista, em cenas aristocratizantes,
assim como de paisagens bucólicas — de
que Margarida Vitória Jácome Correia
possuiu por herança alguns pequenos
quadros —, nascido em Lisboa mas filho
de alfaiate alemão da Alfaiataria Keil —
de que José do Canto foi cliente —, compôs aquela música em desagravo do Ultimato inglês, para o qual o polifacetado
cultor literário, dramaturgo e historiador
Henrique Lopes de Mendonça escreveu a
letra, em 1891, nos valores exaltatórios
que servissem de alimento redentor da
pátria humilhada.
É da República, meu Professor, a
consolidação profissional de seu pai,
que houve quem afirmasse ter-se conservado sempre monárquico, atitude saudosista de muitos — quase todos — das
suas íntimas relações.
Nomeado Inspector de Finanças de
Angra do Heroísmo em Outubro de 1914,
daí partiu a sua ascensão, com passagem
pelo Funchal, até que, atingida a 1.ª classe,
foi Director de Finanças efectivo de Ponta
Delgada, em 1926, chegando-lhe a reforma, por limite de idade, em 1943.

Muito antes, os proventos da profissão conheceram o benefício da leccionação de Matemática e Física na Escola
Normal, bem como do cargo temporário
de Governador Civil de Ponta Delgada,
em 1918; depois — já no período estado-novista —, a função de confiança política de representante do Governo na
Companhia de transportes marítimos
“Carregadores Açoreanos”. Cumpriu-se,
assim, de algum modo, o que era via
aberta a oficiais da Armada, sem os riscos inerentes da função militar.
A outro nível e graciosamente, por
nomeação de 29/5/1936, foi membro da
inofensiva Comissão de Toponímia da
Câmara Municipal local, a par do seu velho colega liceal, primo e cunhado —
médico dedicado à genealogia e à pesquisa histórica da Idade Moderna mariense,
que o senhor, meu Professor, considerou
homem desordenado por natureza, e falho de persistência na arrumação definitiva de um assunto (…) — Manuel
Monteiro Arruda, e também de Humberto
Bettencourt e Luís Bernardo Ataíde, todos da velha guarda ideológica e, como
ele, investigadores amadores fácticos do
passado micaelense. Rodrigo Rodrigues,
todavia, pôde deixar pequenas provas escritas publicadas, metodologicamente
correctas e com sentido crítico das situações, que a outros faltam. De algumas a
que tive acesso — como há anos o disse
em público e na sua presença, senhor
doutor João Bernardo — ressaltou-me o
estudo biográfico de Gaspar Frutuoso,
desvinculado de preconceituoso amadorismo genealógico que, comum no oitocentismo, é revivido no presente, à falta
de melhores atributos.

Carta ao meu Professor João Bernardo

A propósito daquela Comissão, o autor de um artigo intitulado “Toponímia
urbana”, publicado no “Diário dos Açores”, em Março de 1932, já indicava seu
pai, meu Professor, assim como ao senhor, entre os referidos, para encargo
idêntico e consulta da edilidade, o que
significa a sua inexistência até então.
Mas o ano de 1943 — fase aguda da
II Guerra Mundial — antes que terminasse, foi de novidade cultural para Ponta Delgada.
Era Governador do Distrito o capitão
Sérgio Vieira, o mesmo que fizera alindar
os interiores do Palácio da Conceição,
não só os salões de recepção e acolhimento oficial mas também a área residencial, que tem escadaria de acesso pela
Rua de S. Miguel. Naqueles, móveis de
assento estofado de veludo azul claro, em
contraste com a madeira pintada de branco e o filete dourado do espaldar; sanefas
com reposteiros do mesmo tecido e cor;
espelhos de moldura dourada e não sei
que mais. Constara ou falara-se, pouco
depois do início da guerra, na transferência do Governo salazarista para Ponta
Delgada.
O couraçado ligeiro alemão “GrafSpee”, de 10 000 toneladas, acossado
pela armada britânica, conseguira acolher-se a porto argentino e, imposta a saída, o comandante fez desembarcar a
tripulação, após o que, em cumprimento
aparente da ordem, afundou o navio, para que não fosse apresado pelo inimigo.
Disse-se, a seguir, que o “Prinz Eugen” navegara próximo da Península
Ibérica atlântica, como se fosse viagem
de reconhecimento para invasão.
Veio depois a aventura do couraçado

“Bismarck”, com as suas 35.000 toneladas, potencial bélico de construção inovadora, superior em velocidade e no
ataque aos grandes couraçados da “Home Fleet” — “Hood”, de 42.000 toneladas, que foi afundado, “King George
V”, “Prince of Wales” e demais frota
que o perseguiu até que, encurralado e
gravemente danificado, acabou por soçobrar, nesta sua primeira e última navegação.
Destes e doutros acontecimentos chegavam-nos ecos de vários e contraditórios sinais. Uns, pela B. B. C.,
nomeadamente pela voz de Fernando
Pessa nos noticiários em português, que
começavam com o “slogan”: A B. B. C.
fala e o mundo acredita. Era a publicidade britânica que desmentia ou coloria
qualquer acontecimento favorável ao
“Eixo”, na fase dos avanços vertiginosos
— e em várias frentes — dos exércitos
nazis e respectivas conquistas na Europa.
As derrotas e recuos dos Aliados, segundo Pessa, eram “retiradas estratégicas”.
Às escondidas, procurava-se tirar a
limpo as situações, ouvindo a “Voz da
Alemanha” — esta na portuguesa voz de
Fernando Eça — e indo ao consulado,
na Rua do Colégio — já Carvalho Araújo — pedir a Maria Raposo — esposa do
cônsul Leo Weizenbauer — revistas de
propaganda hitleriana, de que avultava a
“Signal”. Isto, antes de terem sido compelidos a sair da ilha, assim como o foram os dois engenheiros alemães
responsáveis pela construção da doca,
com suas mulheres e filhas — Wally e
Sónia — moradores na Rua do Valverde,
quase defronte da Papelaria Xavier. E
outras mais pessoas.
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No entanto, entre 1940/41, a justeza
da supremacia nazi-fascista pôde parecer realidade — mesmo com o fracasso
aéreo da chamada Batalha de Inglaterra
—, porque próximo desta ilha foi regular o afundamento de navios mercantes
dos comboios britânicos por torpedeamento de submarinos alemães e a consequente arribada de escaleres com
sobreviventes das tripulações naufragadas. Diferente, mas também sintomático,
foi o afundamento de embarcações portuguesas — como o “Pero de Alenquer”
— porque, apesar da neutralidade proclamada, transportava material considerado favorável ao esforço de guerra
britânico.
Em Ponta Delgada, edifícios considerados de referência fácil a ataque aéreo
ou bombardeamento marítimo preparatório de invasão — como a torre sineira
da igreja Matriz e a ermida da Mãe de
Deus — receberam pintura de camuflagem imitando aglomerado de modesto
casario —, como se eventual intenção
dessa natureza pelos alemães não tivesse
beneficiado de estudos prévios assentes
na fotografia aérea e em cartas geográficas convenientemente assinaladas.
Prevenção contra submarinos, rede
metálica submersa no porto da cidade.
No monte da Castanheira construiuse bateria de canhões para defesa do litoral e anti-aérea, com dédalo de
corredores subterrâneos.
Aos moradores impôs-se colagem de
tiras de papel nos vidros de janelas e
portas das casas, substituídas nas montras das lojas por aparelho que defendesse a queda para o exterior de vidros
estilhaçados. E mais precauções foram

determinadas pela Defesa Civil, como
baldes e sacos de areia no interior dos
edifícios, precaução contra incêndios resultantes de bombardeamentos.
Às ilhas chegaram tropas expedicionárias, que foram aquarteladas em várias
regiões, cujo efectivo em S. Miguel era
superior ao das restantes.
Ela foi dotada com três bombardeiros trimotores, curiosamente Junker
alemães.
Realizaram-se de vez em quando
exercícios de estado de sítio. À noite, cidade às escuras, apenas com fiscalização
paramilitar nos espaços públicos exteriores, com proibição de circulação até
ao sinal de fim do recolher obrigatório.
Dos edifícios não era permitido qualquer
efeito sonoro ou réstia de luz para o exterior. Quando diurnos, era em manhã
dominical até cerca do meio-dia.
Houve racionamento de bens de consumo. Daí que, por exemplo, se reservasse o açúcar refinado para ocasiões
festivas, adoçando-se o chá, café, cacau
ou similares com o escuro mascavado,
por vezes com mel.
Uma madrugada, ao nascer do dia, a
cidade acordou sobressaltada e sacudida
por estrondos violentos. Um submarino
italiano, perseguindo navio mercante
francês — que a toda a máquina das caldeiras logrou entrar no porto —, lançou
torpedos, de que um entrou por Santa
Clara, sem explodir, fazendo com a
pressão tremer as casas e partir vidraças
de janelas. Um alvoroço! … até à desmontagem do equipamento de detonação por pessoal dos navios de guerra
nacionais, com comissão de guarda e patrulha, acostados à doca.
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A meu pai, ver a sua amada Itália de
Verdi, Leoncavallo, Puccini e Mascagni
— mas também de Rossini e Donizetti
— a que ao “bel canto” das árias que
cantava em puro toscano, não desdenhava associar o dialecto napolitano das romanzas suas preferidas — “Sole mio”,
“Cuor ingrato”, “Mamma mia che vuoi
sapere” e tantas mais — dizia eu, ao lado da Alemanha nazi contra a Inglaterra
dos seus anos de adolescente — a da popular “Roses of Piccardi” e das melodias
de Elgar — foi mágoa de conversas familiares, corroborada por minha mãe
contra o “monstro” Hitler.
Perdoe-me, meu Professor, mais esta
divagação, agora dos meus tempos de
criança, com que interrompi assunto ligado ao salazarista Sérgio Vieira, ainda
governador em 1943. Trouxe-o a esta
carta porque foi dele a sugestão de se
criar o Instituto Cultural de Ponta Delgada, cujos Estatutos foram aprovados
por alvará que assinou a 4 de Dezembro
do dito ano e a que a Comissão Executiva da Junta Geral, presidida pelo jurista
continental Eduardo Mascarenhas, deu
apoio financeiro. Este era homem cortês
e de trato afável, que com a família residiu em casa de um andar, pintada de
verde, situada do lado norte da 1.ª Rua
do Conde — Dr. Aristides Moreira da
Mota — quase fronteira à deste autonomista, em cujos baixos o genro, Agnelo
Casimiro, tinha o seu escritório de advogado, partilhado pelo baixinho e bem
humorado, mas mal conformado dos
pés, Dr. Hugo Nunes, cedo falecido, que
em 1936 ainda era estudante coimbrão.
Esta agremiação diz-lhe particularmente respeito, senhor doutor João Ber-

nardo, por duas ordens de razões, que
não são novidade para si: Presidente da
1.ª Direcção, o já falado Conselheiro
Humberto Bettencourt, irmão do que o
senhor teve por colega do 5.º grupo, de
geração muito anterior à sua — Francisco Bettencourt —, que comandante da P.
S. P. antes do 28/5/1926, aquele irmão
com ele terá cortado relações. Mas, entre os 5 membros do organismo, o tesoureiro era Rodrigo Rodrigues.
O outro aspecto é que, do conjunto
dos restantes 46 sócios fundadores, um
deles foi o senhor, meu Professor. E já
agora, vem-me à lembrança que, desse
grupo, participaram dois membros da
minha família materna, porventura não
pela formação universitária que tinham
— em Economia e Direito —; também
não pelos pequenos escritos publicados,
mas pelo comportamento conservador e
relação directa a um órgão do que hoje
se chama comunicação social, de fundação e propriedade familiar, só há poucos
anos fracturada.
Enquanto o senhor estava na pujança
da idade, seu pai era ancião de 71 para
72 anos quando da edição do 1.º número
da “Insulana”, em 1945 — há 60 anos
—, deixando ele de exercer a função de
tesoureiro em 1951, ano do volume VII.
Já próximo, as saídas da casa do lado
poente da Rua do Castilho, que foi residência do casal e também sua durante
anos, e tem placa evocativa do nascimento
de Antero de Quental — o que não se
comprova documentalmente, ainda que no
século XIX fosse morada e propriedade da
família paterna do poeta — obrigavam-no
a passos lentos e apoio de bengala. A idade, meu Professor, tem o seu peso!

59

60

Nestor de Sousa

Mil novecentos e cinquenta e dois foi
o ano de comemorações do centenário do
Liceu. Houve manifestações de natureza
vária, algumas concentradas nuns quantos
dias do mês de Fevereiro, com participação de gerações de antigos alunos — alguns vindos do século XIX, professores
ou não —, e os que o eram ainda, rapazes
e raparigas — autorizados a trajar a velha
capa e batina, cujo uso fora proibido superiormente no fim do ano lectivo de
1943/44, em benefício da fascizante farda
da Mocidade Portuguesa, já imposta aos
alunos das escolas primárias. Era imitação da que envergava a “Juventude Fascista do Littorio”, da Itália de Mussolini,
e da “Hitlerjugend” nazi. Esta M. P. tinha
sede própria em edifício do lado norte da
Rua de S. João ou Machado dos Santos,
com esquina para a dos Manaias. Por Delegado Provincial, o advogado algarvio
aqui casado e radicado, Alberto Paula de
Oliveira, a que outro ou outros se seguiram, nomeadamente o licenciado em Direito Oliveira San-Bento.
No pátio da Secretaria do Liceu, o
inaugurado busto bronzeo do Padre-mestre João José de Amaral — organizador e
primeiro Reitor, por curto tempo — rodeado de gente assistiu mudo e quedo à chamada simbólica dos iniciais 100 alunos,
feita pelo sucessor João Hickling Anglin.
Houve cortejo saudosista — ou romagem
— até ao edifício do extinto convento e
igreja da Graça, que os velhos tinham conhecido e os mais jovens não. Mas de todas as actividades, uma das quais me teve
por porta-bandeira do velho estandarte
académico — que nunca tinha visto —,
foi a representação de “O Tempo e a Máscara”, peça escrita propositadamente por

Armando Côrtes-Rodrigues e Lúcio Santana de Miranda, ambos professores do
Liceu: o primeiro, vila-franquense e antigo aluno da Graça, diplomado em Românicas; o outro, goês de Pangim — Nova
Goa — que aqui constituíra família com
Fédora Serpa e leccionava Matemática,
veio a demitir-se no fim do ano lectivo de
1953/54, por discordância da politica salazarista relativa ao Estado Português da
Índia, quando nas férias de Verão tinha
partido para Londres.
Encenada e ensaiada por António Roberto, seu irmão, meu Professor, a estreia foi no novíssimo Teatro Micaelense
na noite de 19 de Fevereiro, em récita de
gala terminada por baile no salão nobre,
a que sucederam mais três espectáculos
— 21, 23 daquele mês e 8 de Março. No
elenco, alunos que já não o eram, recrutados principalmente para o Prólogo e I
Acto — “O Eco do Passado” — da autoria de Côrtes-Rodrigues, e outros actuais, rapazes e raparigas, que viveram e
serviram o “O Espelho do Presente” e a
“Miragem do Porvir”. Neste III Acto entrei eu, em três pequenos papéis, um dos
quais era bailado coreografado por Lígia
Matos, em que figurava o professor de
Botânica e as suas flores, cuja música
escolhida por Lúcio de Miranda fora a
“Valsa das Flores” da suite “Quebra-Nozes” de Tchaikovsky mas que, por dificuldades de execução pela orquestra,
regida por Manuel Maria de Melo, foi
substituída por “Il Baccio”.
Chega o 5 de Junho e, com ele, à filha de António T. de Oliveira e de Emília das Neves Azevedo — Clotilde de
Azevedo Oliveira Rodrigues, sua mãe,
meu Professor — esgotaram-se os 80
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anos, completados a 4 de Março. No dia
seguinte, descido o escadório da capela
funerária de S. Joaquim, a voz magoada
que me disse: Também vieste…!, ficou
sem mais resposta que o soluço mal reprimido e o abraço do aluno que eu era.
Antes que um lustro tivesse passado e
eu bem longe da cidade onde nasci, meu
pai, por carta de 13/2/1956, informavame, para que tivesse possibilidade de escrever aos filhos: Hoje, sepultou-se o Snr.
Rodrigo Rodrigues (…). A casa da Rua
do Castilho, com sala mobilada de cadeiras douradas de palhinha, banca de tampo
de mármore, piano vertical na parede
fronteira à entrada e outros trastes deixou
de ser o palco da sua vivência doméstica,
meu Professor. Outra, na Rua do Peru, 52,
com esquina para a que foi Travessa desse topónimo e passou a Rua do Padre Ferreira Cabido, depois de renovada lhe
sucedeu, em partilha de acolhimento com
seu irmão António Roberto e família. Foi
daí, meu Professor, que o senhor saiu numa tarde dos começos de Abril de 1977,
para em casa de meu pai — que era e é o
meu refúgio ilhota — dizer-me expressões que atenuassem a minha dor, lembrando-me o que por si já passara e o
tempo lhe fizera aceitar, sem esquecer.
Tinha o senhor 80 anos quando, em
carta de 9/5/1984, começava por afirmarme estar com os nervos (…) muito desequilibrados pela idade e não só. Nem por
isso, modesta realização minha deixara de
o sensibilizar e ir-lhe direita ao coração.
E o senhor, que depois de outras generosidades, substituiu a palavra professor pela
expressão teu velho e muito grato Amigo
— o que sempre procurara fazer dos seus
alunos nos 43 anos de exercício que fo-

ram os seus —, ainda acrescentou ter sido
para eles compensação.
Para esse percurso de vida, o senhor
forneceu-se das ferramentas necessárias e
oficiais, aliás o único dos filhos de Rodrigo Rodrigues com grau académico; em
Histórico-Geográficas, o 5.º grupo do ensino liceal. Por complemento ou pós-graduação, diploma de bibliotecário-arquivista.
Mas como actor no palco do seu mundo,
foi protagonista de outros papéis: docência
de Português a alunos do 1.º ano, por
exemplo em 1930/31; de Desenho, no ano
lectivo de 1937/38, à Turma A de um 1.º
Ano liceal; de Geográfico-Naturais em variadas turmas dos I e III Ciclos. À boa maneira do economicismo nacional! À
docência das disciplinas, componentes inerentes: examinador; Vogal e Presidente de
júris; Subdirector e Director de Ciclos; Vogal do Conselho Administrativo; Presidente da Direcção da Associação Escolar, por
nomeação do Reitor, enquanto os demais
membros — alunos — eram eleitos. Editor
do jornal liceal Girassol — desde o n.º 36,
de 22/12/1942 até ao 60, de 7/6/1944, que
foi o último —; Vice-Reitor. Cumulativamente com algumas dessas funções e serviços, Director privativo da Biblioteca,
cujo essencial do acervo de milhares de títulos, concentrava-se no Salão Nobre —
antigo salão de música do palácio Fonte
Bela —, alastrando-se à Sala dos Professores e, para as obras menos requisitadas para consulta, o piso do torreão, por cima da
que serviu de sala de Canto Coral.
Já nos meados da década de 1930 dispunha de 29 estantes, 5 mesas para utentes, com 24 cadeiras, ficheiros de madeira
para registos onomástico e didascálico,
catálogo de discos gramofónicos, além de

61

62

Nestor de Sousa

secretária e poltrona para o Director, que
também servia de assento à funcionária
Maria do Espírito Santo, a Bibi para os
mais íntimos. O horário de funcionamento — das 8 às 16 horas dos dias úteis, correspondia sensivelmente ao da
leccionação, distribuído então e por anos
posteriores, a três tempos até às 12 horas
e, após o intervalo para refeição e descanso, mais um ou dois tempos de aula.
No quadro do seu ensino e funções de
docente, couberam a orientação de visitas
de estudo ou simples acompanhante de
outras. Não só as já mencionadas às igrejas artísticas da cidade, mas também ao
Observatório Meteorológico, aos C. T. T.,
ao Algar da Rua de Lisboa, à Escola Industrial Velho Cabral e suas oficinas, ao
Jardim de José do Canto, ao Museu Carlos Machado, para o qual o senhor não
aceitou ser sucessor do velho colega Côrtes-Rodrigues, à frente da Etnografia Regional. E lá teve as suas razões, que me
abstenho de comentar.
Foi tempo ainda de a metodologia do
ensino comportar excursões, como aquela
à Geradora de Electricidade e Caldeiras,
no ano lectivo de 1937/38; ou a realizada
ao ilhéu de Vila Franca do Campo, no ano
seguinte; e ainda a que levou os finalistas,
em 17/6/1940, ao Posto Agrícola das Furnas e Granja da Gorreana.
Da sua presença na Associação Escolar recordo-lhe, meu Professor, serões
músico-literários promovidos, com intervenção efectiva de alunos: apresentação
da Tuna; palestras sobre Eça de Queirós e
Aquilino Ribeiro; execução de músicas
de piano e violino. Estava-se no ano de
1941, o da visita presidencial do general
Carmona e, no Liceu, o da inauguração

de uma chamada galeria [de] retratos
dos professores fundadores daquele estabelecimento de ensino secundário.
A propósito de música, certamente
que o senhor não esqueceu que, das quatro conferências proferidas no ano lectivo de 1936/37, a primeira foi da sua
responsabilidade, versando Chopin, e
que em 6/5/1939 tratou o tema “Colonização Portuguesa”.
Aquele ano da sua conferência sobre o
romântico polaco foi o de uma nova Reforma do Ensino. Com ela, redução dos
vencimentos dos docentes com menos de
20 anos de serviço, o que o abrangia. Por
essa ocasião, o senhor também desempenhava a função de Vogal da Comissão
Administrativa da Junta Geral. Nessa
condição, pelo interesse e dedicação com
que conduziu o assunto do empréstimo de
800 contos ao Liceu, pela autarquia, para
melhoramentos materiais, recebeu voto
de louvor do Conselho Geral (sic) do seu
estabelecimento de ensino, que também o
concedeu ao Reitor Riley da Mota e ao
Governador do Distrito.
O palácio Fonte Bela não correspondia satisfatoriamente. Deficiências mais
evidentes eram: poucas e exíguas as dependências para aulas; inexistência de
recreios cobertos; ausência de ginásio, a
que posso acrescentar igualmente de
campo de jogos estruturado para Educação Física.
Por outro lado, a maior parte das carteiras destinava-se a 4 ou 5 alunos, estando em muito mau estado de
conservação; poucas eram as individuais
e, mesmo essas, apenas razoáveis.
A concessão do pretendido empréstimo sofreu demora, decorrente da elabo-
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ração dos planos e consequente aprovação pela Junta das Construções para o
Ensino Técnico Secundário. Quando em
1939/40 chegou autorização para o contrair, António Augusto Riley da Mota já
fora nomeado Director-Geral do Ensino
Liceal, pelo que já estava no lugar de
Reitor João Hickling Anglin., reitorado
que foi de longa duração.
A adaptação do piso térreo do edifício
palaciano a salas de aula, secretaria e dependências de serviços começou em
1940/41, com comparticipação do Estado.
Igualmente a construção do ginásio, obra
adjudicada a firma de Ponta Delgada por
500 contos, mas depois de ter sido repetido o concurso de empreitada, que antes
ficara deserto. Este equipamento viria a
ter continuidade no bem organizado campo desportivo, para várias modalidades,
feliz substituição do espaço até aí campo
de futebol da cidade, com entrada pública
e bilheteiras pela seiscentista Rua do Desterro, a republicana Coronel Silva Leal.
Quanto ao mobiliário, se houve renovação, terá sido apenas parcial, porque por
muito tempo mantiveram-se carteiras de
dois e mais lugares, como pude conhecer
em algumas dessas novas salas de aulas.
Do total de 408 alunos de 1939/40, de
que eram do sexo feminino apenas 81, o
aumento para 457, em que se incluíam
101 alunas, em 1943/44 ganhou benefício nas condições materiais de ensino.
Nesse ano primeiramente assinalado,
apenas 16 rapazes e raparigas concluíram
o 7.º do Liceu. Um deles foi Gustavo de
Fraga, com a classificação suficiente de
13 valores, a mesma de mais cinco alunos e alunas. Acima, um jovem com 16,
dois com 15 e uma jovem com 14.

Em 1943 realizaria exame de Aritmética para professor primário, na sala
da 4.ª classe masculina da professora
Maria Ana Carreiro, na Escola de Aplicação Anexa à do Magistério Primário,
sita no lado norte da Rua do Mercado,
em edifício que pertencera e fora residência oitocentista dos Pacheco de Castro, perante júri presidido pelo Director
Escolar, natural do Pico. Anos depois,
trocou Ponta Delgada por Lisboa onde,
funcionário da Emissora Nacional, cursou Histórico-Filosóficas. Licenciado,
fez experiência de Leitor, se bem me
lembro na Universidade alemã de Heidelberg (ou seria na de Bonn?), mas, no
ano da primeira crise académica de
1961/62, era Assistente de Arnaldo Miranda Barbosa, catedrático de Filosofia
da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra e lugar-tenente do falecido
Duarte Nuno de Bragança, controverso
candidato ao trono pela Causa Monárquica. Após a segunda crise e já doutorado, casado e pai de filhos, pela sua
conhecida ideologia estado-novista conheceu saneamento, que o fez aceitar
convite do catedrático José Enes, primeiro reitor do então Instituto Universitário dos Açores e ex-cónego da Sé de
Angra, para docente da instituição.
No mencionado ano dos 16 finalistas,
a História, que o senhor, meu Professor,
leccionava ao 4.º ano, foi das de menor
rendimento dos alunos, tal como o Inglês. Outrotanto com a sua História às
turmas do 6.ºano, conjuntamente com as
Ciências e Matemática. O insucesso repetiu-se com os alunos do seu 5.º-A, e
baixo êxito também nas disciplinas de
Português-Latim e de Físico-Naturais.
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A História que o senhor leccionara
no meu tempo de seu aluno — o único
Professor que tive dessa disciplina no
Liceu que, de Nacional de Ponta Delgada, voltou a ostentar o nome do antigo
patrono, mas sob a banal uniformização
de escola secundária não sei mais o quê,
ao meu espírito — impressionado desde
criança pelo gosto paterno — pareciame provir de um saber feito conhecimento vivido, narrado com clareza
simples como se tratasse de evocações
suas. Era caleidoscópio a que também
não faltavam comentários críticos a situações ou figuras, mesmo da vida local, onde eu via desmitificações
comportamentais e de preconceitos de

alguns que à História reclamavam — e
reclamam — cobertura para interesses
pessoais ou de grupelho, que ela não
nasceu para dar. Lembrá-lo, meu Professor, é via de alerta para um ensino
que, a todos os níveis escolares, me parece divorciado de formar cidadãos de
corpo inteiro. É chamar à consciência o
ilusionismo com que, não raro, a ideia
de “honraria” tem “sentido” de caricatura de um tempo que tempo já não é. Isto
porque, no viver actual, dominam os teocratas do económico, feito deus, e a ele
se reduzem os valores superiores da vida, de que o âmbito da cultura artística
passou de necessidade à idolatria do
consumismo a todo o vapor.

Fig. I - 7.º ano de Letras de 1947-48
1.º plano - docentes a partir da esquerda: Ruy Galvão de Carvalho; Agnelo Casimiro;
João H. Anglin (reitor); João Bernardo O. Rodrigues e Alberto P. Oliveira (contratado)
2.º plano - alunos, pela mesma ordem: Fernando Aires; Teresa Bettencourt; Nelson de Sousa;
Maria do Bom Susesso M. Franco; Ávila; Conceição P. Coelho e Manuel Inácio B. de Melo
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Também na escola de hoje a preferência vai para a concorrência selvagem,
entre os de cima e nos abaixo. Perdeu-se
ou desistiu-se de alcançar o equilíbrio
entre o “Faber” e o “Sapiens”, entre o
“Sein” e o “Solen”. Por isso, não se atribui a mesma valência às aptidões artísticas superiores e suas carências que ao
pontapé na bola; às preocupações intelectuais como ao deus “ex-machina”.
Faço um parêntesis para reproduzir, a
propósito do seu ensino, quadra de péquebrado que ao senhor foi dedicada no
meu 6.º ano-A, como esboço da nossa
admiração:
Que disparate tão grande,
Que barbaridade atroz,
Até nem sei como o tecto
Não cai em cima de nós.

Estou em crer, meu Professor, que apesar de certos comprometimentos e cedências por herança familiar e limitações
ambientais, o senhor preservou a lucidez
de não-alinhamento, de desconfiança instintiva a falácias de exacerbados pseudoideais, com que houve e há quem se
esconda para medrar, garantir êxitos e alinhavar direito a reconhecimento oficial de
memória. E se digo isto, é por me terem
convencido, por acções e omissões conhecidas, que, na terra de origem, actuar com
independência de espírito pela promoção
de saberes e práticas de nível histórico e
artístico exigentes, são passos andados para ser considerado homem maldito.
O senhor sabe disso e já o sabia antes
do triunfo da americanização do que foi o
nosso sentido europeu de vida e subsequente colonização por um certo tipo de
“fast-food” cultural, para embalo de suburbanos urbanizados em fim-de-semana,

rendibilidade financeira de gestores de
baixa recreação uniformizada e proventos
de outra natureza para os motores oficiais
e oficiosos da animação alienante.
Recordo o que o senhor disse no proscénio do palco do Teatro Micaelense em
29/7/1954 — e está escrito —, antes que
o pano corresse para “O Avarento”, de
Molière, na tradução de Paulo Quintela e
ensaios de seu irmão António Roberto,
que foi buscar a encenação a Charles Dullin, com cenário da responsabilidade de
Manuel de Oliveira, do Teatro Nacional
D. Maria II, de Lisboa, que tinha o casal
Amélia Rey-Colaço/Robles Monteiro por
empresários. Era representação do Grupo
Cénico da Academia Musical, que estreara aquela peça na noite de 1 de Junho, para cujo elenco me fora confiada a figura
do jovem Cleanto, filho do protagonista
Harpagão e irmão de Elisa, a que meus
primos António e Alcina da Silva deram
corpo. Aquele último espectáculo era homenagem aos participantes da 1.ª Conferência Insular Açoriana, encabeçada pelos
Governadores Civis dos três Distritos.
Feito um breve enunciado das actividades promovidas e realizadas pela agremiação que o tinha e continuou a ter,
meu Professor, por Presidente da Direcção, com passagem para o Conservatório
em que se transformou, o senhor não deixou de afirmar que o curriculum vitæ da
Academia (…) nem sempre [fora] devidamente compreendido por aquela parte
do público sobre que pesam maiores responsabilidades de cultura e ilustração.
Nascida em 1945, por iniciativa de Aníbal Barbosa e de seu pai, meu Professor,
para melhor entendimento da sua suave crítica ao meio social, que o senhor e alguns
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dos seus colaboradores procuravam despertar e animar, acho útil focar os traços essenciais dessa tarefa exaustiva, (…) por vezes
inglória: ensino de piano, violino e violoncelo; difusão da cultura artística através de
audições e concertos por artistas nacionais
e estrangeiros; organização de grupos corais [de canto lírico], orquestrais e de música de câmara com elementos da Terra;
conferências e noites de poesia; representações teatrais, de que a primeira foi a da comédia espanhola “Zaragueta”, em que meu
irmão integrou equipa técnica, enquanto eu,
criança, não passei de espectador. Porém,
das anteriores à de Molière, e mesmo posteriores, sobressaiu o “Apolo” de Jean Giraudoux (1882-1944). Escritor que
enveredou pela dramaturgia, diplomata e
ministro antes da França de Vichy, foi renovador do teatro contemporâneo francês. O
destaque desta peça em um acto, estreada a
11/3/1950 ainda no palco do ginásio do Liceu e de que também fui intérprete, resulta
da qualidade inventiva da urdidura dramática, servida por um texto de fantasiosa sátira
a tipos sociais; mas também porque, a nível
nacional, Ponta Delgada teve a prioridade
de a conhecer, a pouca distância da sua estreia mundial no Rio de Janeiro, em 1944,
ano do desembarque de Junho na Normandia e em que, no mês de Agosto, De Gaulle
entrou na Paris libertada pela “Resistência”
francesa.
A percentagem de apreciadores da
“grande”, “boa” ou “melhor música” —
vulgo música clássica — era insignificante no país, mesmo onde ela tinha a
sua concentração, que era em Lisboa e no
Porto. Mais visível ainda o canto lírico
— ópera — e o bailado, assim como os
grupos corais para música sinfónica, de

câmara, polifónica ou para o folclore autêntico, o que ainda subsistia, depois
parcealmente recolhido sistemática e cientificamente. Já sem falar do desafecto
generalizado pela música de vanguarda
estrangeira e dos raros compositores portugueses que começavam a ensaiar experiências de atonalidade e dodecafonia.
Fora daqueles centros, poucas eram as
cidades que tinham temporadas musicais
com alguma regularidade e muitos mais
centros populacionais só esporadicamente. No país, a ausência era quase total.
A difusão da cultura artística a que o
senhor, meu Professor, se referiu e, consequentemente, o gosto e a europeização da
vida musical de Ponta Delgada, em que a
Academia da sua direcção estava empenhada, era o reflexo do que no Continente
português começara a fazer-se nos começos da década de 1940, ou já um pouco
antes, em grande parte por iniciativas privadas. De duas delas recebemos derivação de contributo: o Círculo de Cultura
Musical que Elisa de Sousa Pedroso, falecida em 1958, tinha criado em Lisboa e
de que foi patrocinadora; a outra, um pouco posterior, foi a Pró-Arte. De ambas a
Academia Musical foi delegação.
Da via oficial, os concertos pela Orquestra de Câmara da Emissora Nacional, de que um dos seus violinistas —
Eduardo Mendes — foi apreciado e valioso professor e animador da nossa agremiação, antes e depois do contrato com o
simpático e temperamental espanhol
Emilio Pérez Rodríguez, que entre nós
permaneceu atè à vinda do jovem italiano
Tito Riccardi, diplomado por Milão em
1949, cujo concerto de estreia no Teatro
Micaelense foi na noite de 23/1/1953, to-
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cando a solo, na 1.ª parte, composições
que de Tommaso Antonio Vitali (c. 1670c. 1750) continuaram com “Introduction
et Rondo Capriccioso”, de Saint Saëns
(1835-1921); “Capriccio 13”, de Paganini, “Liebesfreud”, de Kreisler (18751962) e “Danças populares romenas”, do
húngaro Béla Bartók (1881-1945). A este
ecléctico reportório, em que foi acompanhado ao piano por Margarida Magalhães
de Sousa, professora desde o começo da
Academia até à sua morte e que, no Conservatório de Lisboa, fora condiscípula
do compositor e director de orquestra,
mais conhecido por Joly Braga Santos,
que musicólogos consideraram, esteticamente, continuador de Luís de Freitas
Branco (1890-1955).
Tito Riccardi, nascido em Rimini, em
1928, alto, espadaúdo e que, como o imperador romano Cláudio, abanava a cabeça por tique nervoso — salvo quando
tocava — veio juntar-se ao compatriota
Cerio De Luisi, violoncelista que acumulava a docência do instrumento com
a direcção artística. Foram estes mencionados músicos que preencheram a 2.ª
parte do concerto, executando o “Trio
em dó m. op. 1, n.º 3”, de Beethoven.
Na regularidade anual das temporadas
musicais, para além dos serões preenchidos pelos professores, houve a presença
de artistas consagrados no país e fora dele,
dos quais lembro, apenas como exemplos,
pianistas como Nella Maïssa, italiana casada em Portugal; o jovem Fernando Laires, já com carreira internacional, que aos
19 anos fizera a proeza, em 10 recitais, da
audição integral das 32 sonatas de Beethoven, o que só Viana da Mota tinha realizado em Portugal, no ano de 1927.

Episódio do seu concerto em Ponta Delgada, a 4/6/1952 — o primeiro que a Academia realizava no Teatro Micaelense —,
que mais me assustou do que a ele, foi
quando na 3.ª parte — a de encerramento
—, ao executar “Toccata” do russo Aram
Ilich Khatchaturian (1903-1978), ter rebentado um bordão do piano de meia cauda. Após uma pequena pausa, retomou a
peça e concluiu o concerto com as três
programadas músicas de Chopin, a última
das quais, a “Polaca em lá bemol”.
Também a austríaca Katherina Heinz,
com seu marido, o nosso compatriota e violinista Antonino David, que tinha sido
concertino da Filarmónica de Viena. Nesses começos dos anos 50, Leonor de Sousa
Prado, 1.º violino da Orquestra Sinfónica
da Emissora Nacional e a nossa conterrânea Lídia de Carvalho Conceição, também
violinista da mesma orquestra, que fora
criança para Lisboa. Esta, muitos anos depois, quando eu era Director do Museu
Carlos Machado, veio a meu convite preencher um dos “Serões” do programa de
Extensão Cultural, a que o senhor, meu
Professor, não faltou, como foi assíduo aos
outros, às exposições artísticas temporárias
ou renovadoras das permanentes, levando
a sua generosidade a aceitar proferir palestras sobre dois mestres da música romântica, uma das quais me pediu que fosse eu a
ler, pelo cansaço da sua voz. Foi no tempo
dos “meus” esforços exaustivos, de um sonho que alimentei em vão.
Mas são os seus que importa lembrar.
Com amadores locais, enquadrados
por professores, a Academia Musical organizou pequena orquestra sinfónica de
43 elementos, de que os maiores naipes
foram os dos 1.º e 2.º violinos, com Mar-
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garida Magalhães ao piano. Teve renovação, tal como o coro, até que se extinguiram. Ainda assim, uma intervenção foi na
2.ª parte do Concerto de 3/6/1950, no
palco do Ginásio; outra, em 1955, depois
da representação do Auto de El-Rei Seleuco, por alunos do liceu, nos Coros das
Fiandeiras e dos Camponeses, da referida
ópera “Serrana”, de Alfredo Keil, com
regência de Eduardo Mendes.
O canto teve participação de Margarida
Sotto-Mayor Amado no “Serão” de
14/5/1951, com trechos de Haendel, Mozart, Gluck, Grieg, dos russos Gretschanianov
(1864-1956),
Tchaikovsky
(1840-1893) e Rimsky-Korsakof (18441908), terminando com “Canções populares harmonizadas”, de Artur Santos,
algumas bem conhecidas como a “Senhora
do Almurtão” e “Milho Grosso”. Na temporada de 1951/52, a 2.ª parte do mencionado concerto com o pianista Fernando
Laires, deu-nos a voz de soprano de Ana
Blanch, cantora portuguesa de ópera, formada na Itália. Também as de Arminda
Correia e Loureiro Dinis, no “lied”. Foi
oportunidade que tive de ouvir “Trovas” de
Francisco de Lacerda (1869-1934), o jorgense que, no Porto, abandonou o curso de
medicina pela exclusividade dos estudos
musicais no Conservatório de Lisboa e, depois, bolseiro do Estado, aperfeiçoamento
em Paris. Vincent d’Indy (1851-1931) —
discípulo de César Franck (1822-1890),
professor de composição e director da
“Schola Cantorum”, de que foi um dos três
fundadores e recuperador dos esquecidos
compositores franceses do Renascimento
até ao Rameau do século XVIII — cedelhe a sua regência da classe de Orquestra,
por lhe ter reconhecido qualidades para a

função. Nos começos do século XX —
após estágio na Alemanha —, a França da
renovada música nacional torna-o famoso
internacionalmente, com os Concertos Históricos de Nantes, por ele criados; os Clássicos de Marselha, antecedidos pelos
suíços de Montreux; a amizade de Debussy.
O senhor lembra-se que no Museu
lhe prestei a possível modesta homenagem, porque a ela assistiu. O que não sabe — ninguém sabe — é que proposta
minha ao organismo de tutela para estátua aqui em Ponta Delgada foi recusada
… por Lacerda não ser micaelense. Melhor sorte foi a do Infante de Sagres, em
Vila Franca do Campo; de Gonçalo Velho e Camões, em Ponta Delgada, ou a
do micaelense Antero de Quental, em
Lisboa, portugueses de outras paragens!
Em 14/10/1949, o actor João Villaret
encheu o público da Academia com a
declamação de poesias, que de Camões
a Antero e Fernando Pessoa contemplou
mais nomes de portugueses, que ganharam direito de antologia. De entre eles,
José Régio, António Botto, Florbela Espanca e Miguel Torga, entremeados dos
espanhóis Garcia Lorca — fuzilado em
nome do franquismo —, Rafael Duyos e
Gabriela Mistral; dos brasileiros Ribeiro
Couto de “Menina Gorda” — a que tinha “um pequeno coração sentimental”
—, Carlos Drumond d’Andrade, de “O
caso do Vestido”, com recuo ao romano
Ovídio da Antiguidade Clássica, em tradução de “As 4 Idades”.
A este recital poético, que a Academia promoveu de parceria com o Instituto Cultural, outro se seguiu, com o
mesmo actor, em 1955.
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A temporada desse ano de 49 trouxe
a experiência de aprendizagem do “bel
canto” dos alunos de Morais Pereira, em
“Serão de Música”, de 30 de Abril. Nele, o que mais sobressaiu à minha lembrança foi o “Coro dos Zíngaros”,
também conhecido por “Coro dos Ferreiros” de “O Trovador”, de Verdi, com
solo na voz de contralto da jovem Ivónia
Soeiro, que anos depois emigrou para
Toronto. O que não houve foi orquestra,
mas acompanhamento ao piano pela
professora particular — mais tarde de
solfejo da Academia — Cármen Guitian
y Quiroga Meunier da Silva.
No âmbito musical, o Concerto de 4
de Junho, na parte final executado por
Margarida Magalhães de Sousa ao piano, foi iniciação entre nós da modernidade de pequenas peças distribuídas:
pelo húngaro Béla Bartók, o francês Milhaud (1892-1974) — da sua estada brasileira nos últimos anos da I Grande
Guerra (1917/18), quando ainda não integrava o “Grupo dos Seis” com Auric,
Honegger, François Poulenc e outros,
incentivados pelo irreverente Satie —; e
os portugueses Luís Costa (1879-1970)
e Cláudio Carneiro (1895-?).
Nas décadas seguintes, que foi tempo
da Academia passar a Conservatório Regional de Ponta Delgada — muito antes de
ter nascido do 25 de Abril o regime político-administrativo da actual Região Autónoma —, o senhor, meu Professor, persistiu
na tarefa de cabeça da animação musical
desta comunidade, contando com o apoio
suficiente da Pró-Arte, ainda por anos. Todavia, o desapoio que o senhor tinha afirmado também continuou. Por ele, a
evidente limitação da função social que a

música de nível superior pode exercer, para
progresso da qualidade de vida. É que, sem
crescimento de solicitações, poucos são os
resultados de manifestações que se proponham. A este respeito, creio que o senhor
foi ingénuo quando agradeceu aos poderes
públicos (…) o seu apoio e auxílio; aos nacionais e aos seus “sacerdotes” locais, que
deles se alimentavam e os alimentaram reverentemente, deixando progénie seguidista. Que reforma do ensino musical foi
promovida, a começar pelas escolas primárias e secundárias, fonte básica para quebrar a ampla passividade, senão mesmo
resistência, a tudo que ultrapassasse a rotina de um mundo visto pela porta da sacristia, pela taberna ou pelas pequenas
mundanidades clubistas e cousas do género, nas horas vagas do emprego ou de lazeres domésticos? E não falo do que é o
presente de hoje — em cada amanhã feito
passado —, que a ele dei atrás o meu toque.
O senhor, meu Professor, ter-se-á esquecido da situação vivida pelos poucos
professores, ou então a ela se resignou
como facto consumado: anos a fio, desde
a origem e para além do período que lá
passei, instalações do liceu em tempo livre de aulas. Depois, andanças por edifícios que haviam sido residências,
desprovidos das mais elementares condições para a função, até mesmo por localização. Oficializado, recebeu há pouco —
é notícia que lhe dou — a exiguidade do
que nos anos 20 do século passado estava
em construção para Biblioteca Pública
Municipal, na Rua Ernesto do Canto, a
seiscentista da Graça e antes do Amparo,
barulhenta pelo trânsito motorizado, sem
já falar do incómodo da entrada e perigosidade da saída. A aprendizagem da boa
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música não foi prioridade para os senhores do seu agradecimento; continuou a
escapar a sucessivos governantes da nova
Autonomia. Como não havia de esgotarse a amadorística pequena sinfónica, reduzida a orquestra de 22 elementos em
1957? Como esperar das sucessivas gerações de alunos outra cousa que não prendas domésticas — mais de meninas do
que de rapazes — até que lhes chegasse o
“Despertar da Primavera”, com raras excepções, e essas, quase sempre seguidas
de afastamento? Como explicar os limites dos instrumentos a ensinar e o vazio
do bailado clássico? E a pouca demora de
professores-concertistas vindos de fora?
Perdoe-me este desabafo, senhor
doutor João Bernardo, que não é critica
ao seu desvelo, antes compreensão pela

afirmada inglória nessa tarefa, de que há
muito encerrou o livro, depois de o ter
feito aos 43 anos do seu ensino liceal.
O senhor nasceu quando preparavam
câmara ardente à estiolada monarquia;
viveu ainda criança e já adolescente, nas
conturbações republicanas anteriores e
pós I Guerra Mundial; homem feito e
universitário, conheceu a passagem para
uma II República, que República não
foi; com ela, o seu tempo maior de vida
no cinzentismo insulano, até que arribou
o sonho democrático para uns dele sequiosos, que não para outros seus opositores ou destes clientes, mas que do
sonho realizado se vão servindo.
Nestas épocas de itinerário assim alargado, não sei determinar-lhe ideologia,
nem sei se de facto teve algum empenha-

Fig. II - Homenagem ao Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues
por Nestor de Sousa, professor de História da Arte
Universidade dos Açores: Abertura do Colóquio Internacional
comemorativo da morte de Gaspar Fructuoso, 4-11-91

Carta ao meu Professor João Bernardo

mento político alheio ao do ambiente familiar e ao do meio social que o tomou
por emblema. Nem isso me interessa.
Socialmente, sei que não nasceu rico
nem pobre e como tal viveu, dizendo-me
— ignoro se por esse ou outro facto —
várias vezes, em breves encontros a sós:
vejo com muita apreensão estes últimos
anos de vida!
Fluida se me afigura a sua matriz
vinda de oitocentos, a que Clotilde, sua
mãe — amadora de piano, em jovem
aluna de Alexandre Rey Colaço (18541928) —, emprestou proximidade ao comércio de loja bem sucedido, alargado
ao capital de casa bancária. Mas do seu
bisavô paterno não me chegaram veios,
sequer de pequena história, mais do que
os alinhavados no começo desta carta.

Todavia, meu Professor, o Passado foi
marco da sua preferência, bebida no
apego genealógico de seu pai. Onde situar o burocrata que ele foi, depois dos
arroubos literários e gosto musical, no
tempo dos dois retratos miniaturais pintados por Duarte Maia, que em 1977 expus em retrospectiva do pintor, com
repetição, reduzida, em 1992, no nosso
Liceu? E aquela sua avó Leonor Arruda,
neta do mestre pedreiro da construção
do palácio Fonte Bela, descendente daquele José Joaquim de Arruda, que no
século XIX teve carruagens de aluguer
na Rua de S. João de Deus — actual Comendador António Nunes da Silva —,
entroncado no falado corsário mouro
norte-africano, que deu aos descendentes o epíteto de Arrenegados?

Fig. III - Dr. João Bernardo de Oliveira Rodrigues recebendo cumprimentos
Universidade dos Açores: Abertura do Colóquio Internacional
comemorativo da morte de Gaspar Fructuoso, 4-11-91
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Assim, afinando reflexão pelo Jack
Lang do meu contacto e sessões de trabalho em Nancy, pergunto-me se o seu percurso de homem público não proveio
socialmente, a nível nacional, de uma imprecisa categoria da classe média, aprimorada pela pequenez insulana de alguns,
que o mesmo é dizer, por via de certos
preconceitos comuns ao meio da sua convivialidade, sem no entanto o terem afectado de maniqueísmo maquiavélico?
Na manhã de 4/11/1991, disse aos
seus 88 anos, publicamente, lembranças
do meu sentir, um momento embargadas
pela comoção que eu não previra e a
custo pude superar; em representação do
Departamento universitário que servi;
eu, modesto homem da História da Arte,
dirigindo-me ao meu Professor de História, do Liceu, que, entre outros galardões, recebera do Presidente da
República, general Ramalho Eanes, a
26/7/1979 e na mesma Universidade, a
Comenda da Ordem Militar de Santiago
de Espada, por assinalados serviços
prestados à cultura.
Ao senhor devo muita compreensão
pelos interesses históricos e artísticos que
perfilho. Certamente também outros da
minha geração, como das de antes e do
depois. O que lhe disse e agora repito,
por outro modo, nesta carta, respeita, sobretudo, ao seu casamento com a vida
passada, bígamo com a arte dos sons,
fonte maior da sua existência. Por fidelidade à fidelidade do seu percurso, fiz-lhe
companhia na mudança para a última
morada, que é também da sua família, a
pouca distância da que acolhe meus pais
e irmão — o seu aluno melhor classifica-

do entre os colegas de turma de 1947-48 —, próxima também daquela em que
agora resido e com eles habitei. Na sua,
sem o gradeamento que a delimitava, a
florzinha de caule contracurvado, esculpida na modesta bojuda urna sobre pilarete de mármore, contrasta com a secura
da terra agreste, apenas pontuada de solitárias folhas lanceoladas, à espera que a
“lágrima celeste” trema, trema, trema, até
cair silenciosa na desolação da sua e minha mágoa, se não lhe honrarem a memória, meu Professor, revivendo-o com
Noite anual de sons da Europa culta, em
reportórios renovados, tocados e cantados com orquestra: Noite da Itália; Noite
da França; Noite do Espaço Português;
Noite imperial austríaca; Noite Alemã…
Perdoe-me, meu Professor, ter escrito
tanto para lhe dizer tão pouco nestes meados de 2005, onde, na nossa pequena
manufactura insular de autómatos, há
novos manipuladores de títeres, que por
ignorância da cultura autêntica, que desprezam, deificam o negócio de certa noção de divertimento popular, servindo
em doses maciças uma música de animação consumista — ligeira por oposição a clássica —, dicotomizando assim
a sociedade: massas que apreciam a degradação em que aceitam afundar-se,
sem mais reflexão; coacção ao gueto —
institucionalizado pela ditadura da mediocridade uniformizada e falseada da cultura musical e do espectáculo — da
minoria que rejeita a estética simplista
da arte dos sons, afirmada lucidamente
por Roland Candé de música primária e
ritmicamente estereotipada, que ajuda ao
declínio da nossa civilização.

COM SAUDADE
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em 1947 que, pela primeira vez,
F oiconheci,
como professor, o Dr. João Bernardo, personalidade excepcionalmente rica, que iria deixar uma
marca indelével na minha escolha de
profissão e no meu gosto pela música.
Já o conhecia como amigo de meu pai e
como participante em reuniões de família, onde a vivacidade e a graça da sua
conversa me encantavam. E já o ouvira
tocar piano na sua casa da Rua Castilho, acompanhando um desempenho
musical apaixonado com expressivos
gestos de mãos. Mas tê-lo como professor de história durante todo o meu curso do liceu foi um privilégio de que nunca
cessei de orgulhar-me.
As suas aulas eram aulas vivas, recheadas de informação, em que os acontecimentos se desenrolavam numa sucessão de pequenas histórias que, contadas por ele, podiam ser divertidas ou trágicas, mas nunca maçadoras. Na sua
boca, as personagens históricas adquiriam contornos precisos e uma actualidade que nos levava a vê-los como homens
e mulheres de carne e osso, praticando
actos louváveis ou condenáveis, e rotulados em epítetos que os definiam e de-

terminavam a avaliação que deles fazíamos. Foi nessas aulas que, desde logo,
tomei partido a favor da democrática
Atenas, onde floresciam as artes e a filosofia, contra a aristocrática Esparta que,
quanto a ele, era de uma “estupidez
crassa”. E, quando chegámos à história
de Roma, foi ele quem nos falou com
simpatia dos irmãos Gracos, os “tribunos da plebe”, elevando a voz em defesa
do povo miúdo. De resto, ele próprio se
considerava como parte do povo miúdo
e não poucas vezes o ouvi dizer “Eu cá
sou laranja do chão”, para se destacar
daqueles que faziam gala nos seus pergaminhos e no seu sangue azul. Defensor da tolerância e ele próprio exemplo
de solidariedade em relação a todos os
que, por motivos diversos, eram injustamente ostracizados pelo conservadorismo então dominante na sociedade
micaelense, foi com tintas negras que
nos descreveu a matança dos huguenotes
em Paris na noite de S. Bartolomeu, ordenada pela rainha Catarina de Médicis,
mulher que, quanto a ele, era “estúpida
como uma porta”. É de notar que, para
ele, como aliás para meu pai, todos os
actos de maldade provinham da estupi-
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dez e uma pessoa estúpida era um caso
perdido, porque incapaz de compreender
onde estava errada.
Mas o que era mais notável, na era da
opressão pública em que vivíamos então, era o seu culto pelos valores de “liberdade, igualdade e fraternidade” proclamados pela Revolução Francesa e a
forma como, sem o sentirmos, os íamos
assimilando nas suas aulas. Na verdade,
o nosso professor ignorava deliberadamente o conservador, tacanho e confuso
compêndio de história de Mattoso, oficialmente adoptado, e fazia-nos tirar
apontamentos das suas aulas, método
que, de um modo geral, só era utilizado
nas universidades e que nos obrigava a
um esforço muito salutar para o acompanhar, já que não ditava os apontamentos e falava normalmente, interrompendo-se apenas para contar, a propósito, uma ou outra anedota sobre uma personagem ou acontecimento histórico.
Vim a saber, uma vez que me levou à
Biblioteca do Liceu – que ele próprio dirigia, coadjuvado pelos serviços da prestimosa Bibi – e me meteu nas mãos
vários livros de História, que era pelo
compêndio de Mallet, adoptado nos liceus franceses, que orientava as suas aulas. E era assim que as luzes de uma
cultura laica e democrática como a francesa chegavam até nós, nesses anos negros marcados pela censura e pelo
obscurantismo. Para além disso, recomendou-me que não deixasse de ler os
livros de Alexandre Dumas Filho, indispensáveis para desenvolver em qualquer
adolescente de treze ou catorze anos o
gosto pela História. Foi desta forma, pela sua mão, que mergulhei com avidez

no mundo maravilhoso dos Três Mosqueteiros e devorei, de fio a pavio, todos
os livros de capa e espada que consegui
encontrar (devo dizer que, alguns anos
mais tarde, foi também ele quem me
apresentou dois grandes nomes da literatura inglesa – Oscar Wilde e D. H.
Lawrence – cujos livros recebi como
presentes de Natal, em duas das suas
rondas natalícias pelas casas dos seus
numerosos afilhados, embora o afilhado
não fosse eu, mas meu irmão Álvaro).
Com tudo isto, ainda antes de completar os catorze anos, eu já tinha feito a
minha escolha: tirar o curso de História.
E, chegada ao sexto ano do liceu, se de
início cedi à vontade de meu pai que, temendo ver-me sujeita às pressões políticas a que eram sujeitos os professores,
desejava que eu escolhesse uma profissão livre, como arquitectura, em breve
regressei à História, que nessa altura fazia parte do extinto curso de Ciências
Histórico-Filosóficas.
No 3º ciclo do liceu, a nossa grande
turma ficou muito reduzida com a saída
daqueles (sobretudo "daquelas" – as futuras professoras primárias) que não seguiram connosco até ao fim. Dos que
ficaram, a maior parte escolheu as alíneas de Ciências e os alunos de História
passaram a ser apenas sete, dos quais
dois eram raparigas: a Nivéria e eu própria. Tínhamos, então, à volta de dezasseis anos e entrámos numa fase em que
nos apetecia muitas vezes afrouxar o trabalho, conversar, conviver ou namorar,
sobretudo nos belos dias de Primavera
ou de começos do Verão. O Dr. João
Bernardo adaptava-se com bom humor
às nossas disposições e era um óptimo

Com saudade

companheiro. Um concerto da Academia
Musical de que era Presidente e a que eu
nunca faltava (até porque os meus serviços eram requisitados para distribuir
programas e oferecer flores aos artistas),
era sempre pretexto para se passar, pelo
menos, metade da aula do dia seguinte a
comentar as músicas e os intérpretes.
Durante o Carnaval – sobretudo quando
nos obrigavam a ter aulas, ensonados e
com a cabeça em água, na Segunda-Feira de Carnaval – falava-se de bailes e
namoros, assunto sobre que se mostrava
surpreendentemente bem informado. E,
nos dias de sol da Primavera, aceitava
de boa vontade deixar-se arrastar até ao
jardim, onde instalávamos para ele um
confortável cadeirão, com uma aba onde
podia pousar os livros, enquanto nós nos
sentávamos à sua volta, eu e a Nivéria
em cadeirões também e os rapazes nas
banquetas do monumento a Antero de
Quental. Ali ouvíamos falar de História
e gozávamos plenamente o belo sol, de
que a natureza é tão avara na nossa ilha.
Quando, dez anos depois, me coube a
vez de ensinar História num liceu da capital, foi aos conhecimentos adquiridos
com o Dr. João Bernardo que tive de recorrer, já que – excepção feita às aulas
do Professor Ferreira de Almeida sobre

o Renascimento – nada de útil me tinham ensinado na Faculdade de Letras.
E quando, trinta anos mais tarde, escolhi
para minha tese complementar de doutoramento um tema açoriano – a cultura da
laranja nos séculos XVIII e XIX – foi
em longas conversas com o meu velho
professor, cuja erudição sobre a história
açoriana tive a ocasião de admirar, que
esclareci as mil e uma dúvidas que me
assaltavam. Dei-lhe, depois, a ler a versão final do meu trabalho e o seu beneplácito sossegou a minha inquietação.
Apontou-me um único erro, que me
apressei a corrigir, e pude partir para enfrentar o meu arguente com a calma certeza de quem sabe que tem razão.
Neste dia que, se fosse vivo, faria
cem anos, vai para ele toda a minha admiração, todo o meu afecto e a enorme
gratidão que devoto a um grande professor e a uma grande alma (“mahatma”, se
diz na minha outra terra), imensamente
generosa, totalmente destituída de vaidade ou de ambição e até ao final empenhada na sua missão de divulgação
cultural. Porque acreditava profundamente que a cultura, que muitos julgam
ser um bem reservado a alguns eleitos,
pode e deve ser tornada acessível a todos.
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Maria Clotilde de Aguiar Oliveira Rodrigues Cymbron

a 7 de Agosto de 1903, filho
N ascido
segundo de Clotilde de Azevedo
Oliveira e Rodrigo Rodrigues, João Bernardo de Oliveira Rodrigues cresceu
num meio familiar onde a música convivia com a investigação histórica despertando nele o interesse tanto pelo estudo
dos factos e pela genealogia como pela
música. Neste domínio foi o único dos
filhos do casal que chegou a tocar piano
embora o tivesse feito como amador. As
suas qualidades de melómano demonstrou-as no entusiasmo com que, durante
anos, impulsionou o ensino da música
na nossa cidade e procurou desenvolver
o gosto pela arte musical. A História levou-o a prosseguir estudos superiores,
tendo concluído a licenciatura em Ciências Históricas e Geográficas na Faculdade de Letras de Lisboa. Após dois
anos de estágio, fez Exame de Estado e
iniciou o magistério no nosso Liceu em
1928.
De feitio extrovertido e jovial, era
excelente conversador e soube como
ninguém grangear amigos, facto que lhe
proporcionou uma intensa vida social
que conseguiu harmonizar com as funções docentes e outras actividades de-

senvolvidas em vários domínios e às
quais se dedicou de alma e coração, sendo esta uma marca do seu carácter.
Uma sólida formação cultural, aliada
a uma lúcida inteligência e grande facilidade de expressão, fizeram com que fosse frequentemente solicitado para
conferencista na comemoração de efemérides, sem que isso tivesse alterado a
afabilidade e a modéstia que sempre o
caracterizaram.
Foi professor durante quarenta e três
anos, ao longo dos quais ocupou os cargos de Vice-Reitor, Director da Biblioteca que organizou e ampliou, cargo para
o qual possuia habilitação específica, e
Director da Cantina. Mas sempre que falava da sua actividade profissional, relevava a relação de amizade que o ligava
aos alunos cujas fisionomias reconhecia,
passados anos, e a todos desigava pelos
nomes e sobrenomes. O seu empenhamento em actividades para eles e com
eles - serões dançantes, actividades extracurriculares, passeios, etc. - favoreceram essa aproximação, que perdurou
vida fora, traduzindo-se em convites para apadrinhar casamentos, baptizados e
crismas ou convívios, aquando das via-
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gens que fazia e onde encontrava antigos discípulos, nomeadamente no Canadá, aonde por mais de uma vez se
deslocou e foi homenageado por antigos
alunos, vindos de vários locais a fim de
reverem o mestre e amigo e recordarem
o tempo da juventude.
O seu papel de animador cultural manifestou-se essencialmente como Presidente da antiga Academia Musical de
Ponta Delgada que, juntamente com o
Dr. Lúcio de Miranda e outros apreciadores de música, fez reviver. Ainda na força
da vida pôs a sua energia na organização
de classes de solfejo, piano, violino e violoncelo, com docentes portugueses e estrangeiros que aqui permaneceram como
professores e concertistas, pois todos eles
actuaram em serões musicais promovidos
pela Academia.
Extravasa o âmbito deste artigo mencionar a enorme lista de espectáculos, e
tão variados foram, que desenvolveram
e cultivaram o gosto artístico do nosso
público e que a ele, em boa parte, se ficaram a dever. No entanto, apraz-me referir o concerto de abertura da
delegação do Círculo de Cultura Musical em Ponta Delgada, do qual era representante, por considerar um marco
importante na história musical desta terra. Com a inauguração do Teatro Micaelense em Março de 1951 abriu-se uma
nova era de espectáculos que proporcionou a vinda a Ponta Delgada da Orquestra de Câmara da Emissora Nacional. É
de mencionar que, nessa época, não havia a facilidade de transportes que hoje
temos e que, em termos de hotelaria, a
oferta da nossa cidade era muito parca.
Assim, o grupo orquestral veio de Lis-

boa num dos navios da Empresa Insulana de Navegação e aqui permaneceu
uma semana enquanto o barco fazia a
volta pelas outras ilhas. Dado o número
de executantes não puderam ficar hospedados em Ponta Delgada, mas no Hotel
Terra Nostra das Furnas, e todas as tardes deslocavam-se à cidade para ensaiarem até tarde, quando a camionete do Sr.
José Gaspar, que habitualmente fazia a
carreira, era fretada para os vir buscar e
conduzir até ao hotel. A meio século de
distância é difícil imaginar o trabalho
dispendido e todas as barreiras que foi
necessário ultrapassar para que o Círculo de Cultura Musical pudesse inaugurar
aqui as suas actividades com um marco
tão relevante.
Tendo feito parte da Mesa da Irmandade do Sr. Santo Cristo durante largos
anos, o Dr. João Bernardo viveu empenhadamente a organização e realização
das nossas festas maiores. Conhecido e
amigo de meia cidade, ele próprio enviava cartas às pessoas solicitando a sua generosidade para que as festas pudessem
ser condignamente realizadas. Quem
com ele conviveu durante esse período
pode dar testemunho do entusiasmo, do
carinho e da abnegação com que sempre preparou e realizou essas festas.
Deixou também o seu nome ligado à
historiografia regional com o contributo
que deu para a publicação das Saudades
da Terra de Gaspar Fructuoso e da Crónica da Província de São João Evangelista de Frei Agostinho de Montalverne,
trabalhos realizados por seu pai. Foi bolseiro do Instituto de Alta Cultura para
preparar a publicação das Genealogias
de São Miguel e Santa Maria, elabora-
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das por Rodrigo Rodrigues, das quais
até agora infelizmente só foi publicado
um volume. Permaneceu alguns anos na
direcção do Instituto Cultural de Ponta
Delgada.
Deslocou-se várias vezes ao Brasil,
onde tinha família, tendo feito diversos
contactos em São Paulo com personalidades que, reconhecendo-lhe o mérito e
as capacidades intelectuais, o convidaram para ingressar em universidades daquela cidade, o que não aceitou por
amor e dedicação à sua terra.
Fez uma breve passagem pela administração pública como Vice-Presidente
da Junta Geral do Distrito Autónomo de
Ponta Delgada nos finais da década de
40 e foi membro da direcção do antigo
Asilo de Mendicidade, hoje Lar Luís Soares de Sousa.
Como recompensa da sua dedicação
e trabalho em prol da instrução e desenvolvimento cultural foi agraciado com a
Comenda de Mérito da Instrução Pública e com o Colar da Ordem de Santiago
de Espada.
Os que de perto o conheceram e desfrutaram do seu convívio poderão atestar
que da sua rica personalidade sobressaiam a humanidade e a amizade como traços relevantes. O seu trato afável não
distinguia pessoas e a todos igualava no
seu modo de conviver. Talvez porque

*

Fernando Pessoa, “Mar Português” in Mensagem.

não tivesse criado na vida os afectos que
é normal criar - não casou nem teve filhos - preencheu esse vazio com a dedicação que votava a tudo o que
empreendia e a todos os que dele precisavam.
Era frequente acompanhar a casa à
noite, após os ensaios, as meninas que
faziam parte dos coros da Academia para que os pais as deixassem participar, o
que fazia a pé, pois não possuia carro
nem sabia conduzir.
Aquando da sua última lição no ginásio do Liceu citou a figura de Mr.
Chipps, um velho professor dum romance inglês que, não possuindo família, à
hora da morte não esteve sozinho pois
via gerações e gerações de alunos que lhe
passavam ante os olhos. Curiosamente e
apesar de estar acompanhado pelos seus
familiares mais próximos, quando a doença lhe debilitou o físico e a mente,
também ele via alunos nas pessoas que o
tratavam e dele se aproximavam.
Após a sua morte, foram imensos os
testemunhos de pessoas que se dirigiram
à família para recordar atenções que ele
lhes dispensara e se mostravam gratos
pela sua amizade.
Termino com as palavras do Poeta
que, neste caso, sintetizam o perfil que
me propus traçar: ”(...) Tudo vale a pena se a alma não é pequena.”*
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convidado para evocar o primeiro
F uicentenário
do nascimento do Dr.
Ruy Galvão de Carvalho. Faz algum sentido. Mestre Ruy é uma dessas personalidades que trago comigo desde a minha
longínqua mocidade: foi meu professor
do Secundário e foi meu Amigo. Cedo
me marcou e aos da minha geração e aos
que à minha geração se seguiram, pois
agitou dentro e fora das aulas o lago
adormecido que todos começamos por
ser. Aproveito para relembrar que não é
só a nossa estrita individualidade que trazemos connosco ao fim destes anos todos. Cada um de nós traz também
consigo um círculo mais ou menos alargado de gente que, de uma forma ou de
outra, ajudou a esta coisa pessoalíssima
que se chama identidade.
Licenciado em Ciências HistóricoFilosóficas pela Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra em 1929, condiscípulo de professores meus como Lopes de Almeida, Sílvio de Lima, Mário
Brandão, teve em Joaquim de Carvalho
um Mestre inspirador e dedicado. Foi,
com efeito, Joaquim de Carvalho que,
decisivamente, iniciou Ruy Galvão de
Carvalho no estudo de Antero de Quental,

fonte e húmus de um pensamento e de uma
criação poética que ultrapassou as fronteiras do nosso pequeno país.
Durante largos anos professor do
Liceu da nossa cidade de Ponta Delgada,
já octogenário, Ruy Galvão continuava a
ter o viço e a atitude do começo quando
nos despertava a nós, seus alunos, para a
curiosidade e nos convidava à Cultura.
Quando nos dizia, por exemplo, repetindo Fernando Pessoa que a Literatura,
como toda a Arte, é uma confissão de
que a vida não nos basta. Assim, precocemente, nos desafiava para a reflexão.
Servia-se deste e de outros pretextos para nos levar a compreender não só a zona difusa e existencial das nossas
próprias inquietações, mas também a
complexa personalidade de Antero, esse
Antero que nos deu a conhecer nas aulas
e que não se resignou com fazer da Poesia uma mera forma de confissão ou de
evasão para o tédio de viver. Assim pudemos avaliar o drama do Poeta dos Sonetos, a sua busca torturada de Absoluto
– a sua militância ao serviço da redenção do Homem.
E enquanto, muito de passagem, recordo isto, retomo a noção clara da im-
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portância que teve Ruy Galvão como formador de consciências. Com uma espécie
de premonição, adivinhava onde havia
crispação interior. Então aproveitava logo
para ajudar a desabrochar a originalidade
de cada um e fazer entender como até ao
derradeiro dia há que inventar um destino
pessoal, nosso, sem o que se corre o risco
da morte antecipada. Assim nos ensinou
a importância de ser gente. De tudo isto a
necessidade que me ficou de manter com
mestre Ruy, sem interrupções, um diálogo que me durou o comprimento de nossas vidas.
Tornou-se-me um hábito ser visita
frequente de sua casa onde entrava como se fosse minha. Procurava-o no seu
gabinete do andar de cima – o que abre
para o terraço onde há uma glicínia e se
avista a intimidade de quintais vizinhos.
Ali, costumava ler e ouvir música junto
à janela, o cabelo todo branco e solto, a
manta enxadrezada pelos joelhos. À volta, o silêncio e a cumplicidade monásticas que ele tanto apreciava. Depois,
apesar dos anos, sempre manteve bem
viva a independência de juízo, a frescura
da fantasia, um não sei quê de adolescência que não se acabava. Nos momentos de rebeldia, desafiador dos deuses,
mas sem nunca perder de vista que o
destino dos homens é feito de gestos
transitórios e dos ecos mal conhecidos
dos dias indefinidos. Por isso, sempre
tomou o partido da tolerância.
Personalidade complexa como a de
Ruy Galvão, dualidade, por vezes, conflituosa entre intimismo e abertura aos outros, entre o silêncio e a fala. Alma
insular, cambiante e instável – como o
solo sísmico, como a paisagem e o clima

da sua Ilha onde as fronteiras entre imobilidade e movimento, entre luz e sombra, entre terra e água não são bem
nítidas. Tudo isso, mas que exemplar raro
de carácter e de fidelidade de amigo este
meu velho Professor a quem tanto fiquei
a dever. Agora que já partiu, nunca mais
voltei a sua casa. Porém, como já disse,
somos feitos também das coisas e das
pessoas do nosso convívio. Assim, nos
interstícios desta teia complicada que me
tece, lembrarei sempre Ruy Galvão, não
só como um grande Amigo, mas, sobretudo, como vento que semeou. Fermento
que ajudou a seara a tornar-se pão.
Nasceu Ruy Galvão de Carvalho em
Rabo de Peixe (São Miguel), em 1903 e
faleceu em Ponta Delgada em 1991, na
sua casa da Rua do Peru. Frequentou, de
começo, em Lisboa, a Faculdade de Direito, mas acabou por se licenciar em
Coimbra, em Ciências Histórico-Filosóficas, no ano de 1929. Estudioso de Antero de Quental, a este poeta dedicou a
maior parte da sua vida e dos seus interesses intelectuais numa devoção tal como se de um Santo se tratasse – aliás,
não foi o único que o chamava de santo:
“um génio que era um santo”, lhe chamou, se não me engano, Eça de Queirós.
Foi ensaísta, memorialista, crítico literário – trabalhador incansável. Mas na
minha opinião pessoal, o que nele considerava de mais original e autêntico era o
Poeta. No capítulo da poesia deixou: “O
Cântico dos Cânticos”, Angra do Heroísmo, 1934; “Sol-Posto”, ibid, 1935;
“Entre o Sonho e a Realidade”, ibid,
1957; Cinzas no Mar”, Ponta Delgada,
1990 (fase do poeta Abdel-Kader –
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pseudónimo). Publicou ainda, nesta matéria, uma “Antologia Poética dos Açores”, em dois volumes (1979-1984).
Foi uma espécie de Avô que tive: meu
professor de Filosofia no Liceu Antero de
Quental de Ponta Delgada e, mais tarde,
meu amigo e colega no mesmo Liceu, a
continuar uma longa camaradagem que já
vinha desde o tempo de estudante liceal e
se prolongou até ao fim da sua existência. Posso, assim, dizer que convivi com
ele toda a minha vida.
Na mocidade, eu e os meus companheiros de aulas (Eduíno de Jesus, Jacinto Soares de Albergaria, Fernando Lima,
Eduardo Vasconcelos Moniz), frequentávamos a sua casa na Rua Margarida de
Chaves. Íamos, para conversar sobre os
poetas e as coisas que faziam. Para ouvir
Música: para saber de Chopin e de Beethoven que escutávamos de perto pela
primeira vez – frequentemente à luz das
velas, o que tornava mais emotiva a música que ouvíamos. Mestre Ruy escolhia
as peças mais capazes de nos comover e
contava-nos episódios e trechos da vida
destes e de outros grandes compositores
para nos motivar a consulta dos livros
que deles falavam. Antero de Quental
estava também quase sempre presente
nestas tertúlias – e quando chegava a data da morte do nosso Poeta maior, Ruy
Galvão levava-nos de romagem ao seu
túmulo onde deixávamos flores dos nossos jardins e Sonetos da sua inspiração.
E lembro-me que foi em casa de Mestre
Ruy que lemos, pela primeira vez, a
Carta “Bom-Senso e Bom-Gosto” que
Antero escreveu aos 23 anos ao poeta
Feliciano de Castilho, panfleto vibrante
de convicções a favor da liberdade de

pensamento e da dignidade das Letras
pátrias. Mal isto aconteceu, estalou na
imprensa e apareceu em verso e em prosa um imenso falatório a favor e contra a
Escola de Coimbra que ousara insultar
daquela maneira as Literaturas Oficiais.
Foi o que se chamou a Questão Coimbrã
de tão fecundas e importantes consequências.
Todas estas recordações e experiências ficaram nas nossas vidas como
mensagens inovadoras que fizeram de
nós, em parte, o que hoje somos. Em
1945, o Grupo do Jade (como nos intitulávamos) fundou o Círculo Cultural Antero de Quental, que pretendia a
divulgação nos Açores da Poesia Modernista que Fernando Pessoa e Sá Carneiro
tinham inaugurado com a revista Orfeu,
em 1945. Relaciono, naturalmente, essa
nossa iniciativa com alguns estímulos
que nestas relações de camaradagem literária recebemos e tiveram importância
na formação do nosso espírito. Por isso,
é minha opinião pessoal que o mérito de
Ruy Galvão não se manifestou, propriamente, no espaço das aulas (onde talvez
não tivesse encontrado motivações suficientes para aquele abrir-se que tinha
connosco), mas em privado, na intimidade de sua casa, naquele grupo receptivo e interessado que o procurava na rua
Margarida de Chaves. Creio que pressentiu que tínhamos sonhos que em alguns casos se converteram em projectos,
e, finalmente, em realizações – todavia
muitas vezes frustradas, pois quase tudo
começou por ficar no anonimato de uma
Ilha longínqua e quase desconhecida,
com uma Lisboa indiferente lá ao longe.
A polícia, nesse tempo, vigiava e actua-
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lizava os ficheiros dos novos suspeitos.
Depois tudo ia ficando em lume brando,
recozido e sem graça – e nós, (muitos de
nós definitivamente) desarmados de fazer e de sonhar…
Mas não era da natureza de Mestre
Ruy deixar desfalecer o lume sagrado
que se manteve, apesar de tudo, pois
sempre amparou, quanto pôde, os que
prometiam um futuro. Nunca teve automóvel e nunca faltou às aulas, fizesse
sol de rachar ou caísse chuva. Ao toque
da sineta badalada do senhor Tavares,
eis o Mestre (como o chamávamos) subindo o estrado, pontual e infalível como uma lei natural. Vinha, geralmente,
muito sério, de cara fechada, cara de
poucos amigos. Mas nós sabíamos que
por detrás daquele ar de mata-mouros,
havia uma alma sensível, atenta a tudo e
que significasse valor pessoal: espírito
crítico e aberto à curiosidade do saber, à
comoção do sentir.
Na época de Coimbra, duas grandes
amizades exprimiam os pólos fundamentais do seu modo de ser: uma, pelo
sábio mestre de filosofia e seu amigo, o
Professor Doutor Joaquim de Carvalho;
outra, pelo poeta místico, beneditino de
eleição que foi Frei Bernardo de Vasconcelos com quem conviveu de perto. E o
que foi mais importante para nós, seus
discípulos, é que de tudo ele soube arrancar a centelha oculta e a lição.
Uma personalidade deste jeito, muito
precariamente adoptaria a secura e o geometrismo das Leis. De modo que, uma
vez em Coimbra, deixou o seu Curso de
Direito e passou a frequentar o Curso de
Ciências Histórico-Filosóficas no qual

acabou por se licenciar em 1929. Foi então que teve como professor um dos mais
insignes mestres da Universidade portuguesa: o Doutor Joaquim de Carvalho.
Com este Mestre se iniciou em Antero.
Um dia, na aula, notando a minha pronúncia, Joaquim de Carvalho perguntoume se eu era da Ilha de Antero de
Quental. E ao ouvir a minha resposta,
quis saber se eu conhecia um “rapaz” (foi
assim que disse) de Ruy Galvão chamado
que tinha sido seu aluno há muitos anos.
Daí por diante, sempre que partia de São
Miguel para Coimbra, depois das Férias
Grandes, levava comigo em carta, o abraço da Paz do meu mestre do Liceu para o
meu mestre da Universidade.
Outras amizades cultivou Ruy Galvão
nesse tempo de estudante: fez amizade
com Vitorino Nemésio, João Gaspar Simões, Casais Monteiro, Delfim Santos,
Paulo Quintela, Lopes de Almeida, Sílvio
Lima. Completado o curso e de regresso
à Ilha, Ruy Galvão aparecia para cumprir
as suas aulas. De resto, retirado do meio
mundano que as frivolidades não eram
do seu feitio, rodeado dos seus livros e
dos seus discos, Galvão faz-me, às vezes,
lembrar Amiel. Ao mesmo tempo, havia
nele qualquer coisa de um misticismo
que parecia trazer o selo do Mendigo de
Assis que venerava.
Por vezes tinha desabafos inesperados, talvez para chamar a atenção da
malta, intrigá-la, quebrar a rotina. Assim, por exemplo, dizia: Venho do tempo das cavernas! Sou mais velho que
Matusalém!... Se pretendia significar
que o seu espírito se tornara ressequido
e carunchoso como as árvores sem idade, protestamos. Mais velho do que nós,

Ruy Galvão de Carvalho

com efeito, o mestre era, sem dúvida,
naquela idade, um dos nossos – e assim
o considerávamos todos – porque nele
(e isto passava, talvez, despercebido,
àqueles que o conheciam apenas de passagem) havia qualquer coisa de uma juventude que não se acabava… Todavia,
num meio restrito como o da Ilha, a depressão por vezes atinge novos e velhos. É do clima, diz-se. É do
isolamento. Nesse tempo, Ponta Delgada era uma cidadezinha acanhada no tamanho, de costas viradas para o Mar. À
noite então, particularmente no Inverno,
quando chovia e sopravam ventos do

Nordeste e o mar bramia, metia medo:
as ruas, mal iluminadas – uma lâmpada
aqui, outra lá longe, espelhando uma luz
de velório; os cães vadios remexendo o
lixo abandonado – tornavam tudo muito
triste. Ruy Galvão era, como Antero,
muito afectado pelo clima, dado ao
“spleen” dos nórdicos. Em certos dias
então, tinha rompantes de mau génio. A
isto, eu já adulto, quando ele se zangava, punha-lhe a mão no ombro, dizialhe: o Senhor parece um leão, mas um
leão com coração de passarinho… E ele
perdia a postura e fazia as pazes com o
Mundo.
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DE RUY GALVÃO DE CARVALHO A ABD-EL-KADER
Um percurso de inquietude
Maria do Céu Fraga

com frequência que na obra de
D iz–se
qualquer romancista existe apenas
um romance, e que mesmo um bom romancista escreve sempre, ano atrás de
ano, o mesmo livro. Sob títulos diferentes, poderá inventar novas personagens,
colocá-las em outros ambientes, alterar
enredos ou experimentar diferentes técnicas narrativas, contudo, permanecem
as motivações, o significado e os problemas do mundo recriado.
Acontece isto, não por falta de imaginação do artista, nem por uma interpretação estreita do mundo, mas antes
por haver na sua personalidade e mundividência traços de tal maneira fortes que
impõem a sua vitalidade e se tornam dominantes, quando considera o mundo e
com ele se confronta.
Ruy Galvão de Carvalho é um destes
artistas, e inquietude é a palavra-chave
que condensa a sua personalidade e a atitude reflexiva, filosófica e ética, adoptada perante a vida. Percorre os seus
escritos e dá unidade e sentido à sua
obra. Como crítico, atraiu-o sobremanei-

ra, e desde muito novo, a inquietude de
Antero, e foi sensível à sua presença em
poetas como Duarte Viveiros, Armando
Cortes-Rodrigues ou Lúcia Melo. Como
artista, cultivou mesmo essa atitude de
espírito que enaltece e procura definir
numa conferência, apresentada na Associação Católica de Ponta Delgada, em
1934, a que dá por título Reflexões sobre
a Inquietude Contemporânea 1.
Na “Nota explicativa” que precede os
poemas de Cinzas no Mar surge, nas palavras do próprio autor, a seguinte justificação: “o autor, consagrando-se durante quase toda a sua vida ao estudo dos
Poetas Açorianos, não pôde fugir à sua
sortílega influência”2.
Não pensamos encontrar aqui a raiz
de uma explicação plausível. Antes julgamos que a influência não foi dos poetas,
mas antes da Poesia. Assim, coube-lhe
uma sensibilidade que o faz viver “entre
o Sonho e a Realidade”, se quisermos
utilizar um verso que vem a dar título ao
seu primeiro livro de poemas, e o faz ter
do mundo uma compreensão inquieta.

1

Reflexões sobre a Inquietude Contemporânea, Ponta Delgada, Tip. do Diário dos Açores, 1934.

2

Cinzas no Mar. Versos de Abd-el-Kader, Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada, 1990, p. 6

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 87-100
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Sente necessidade de harmonia, de
uma vida que fluísse calma, sem conflitos (nem rugas…):
Pudesse a Vida assemelhar–se ao Mar
Chão e calmo, sem rugas, inocente…
Fosse ela, enfim, correndo devagar,
Um fio de água, música somente.3

Mas, ao mesmo tempo, é o tormento,
a ilusão que se busca e desaparece para
se reacender mais viva, que dá sentido
ao ser, à alegria e à solidão.
Seria talvez um lugar comum dizer-se que a permanente insatisfação do
Poeta provenha do fosso que vê cavado
entre a vida diária, com as suas obrigações rotineiras e sociais, e o ideal que
alimenta com convicção.
Oh o tormento de viver assim:
De ser contradição dentro em mim
E de aparentar a mais estranha calma!4

A explicação será desadequada se nos
ativermos a um sentimento de insatisfação
ou de confusa mágoa do Poeta que, através da análise introspectiva, procura explicar-se ao leitor e a si próprio. É mais do
que isso, a inquietude, palavra a que dá
plena cidadania no léxico português, marcando-lhe origens que a defendem de ser
um galicismo e mostrando ao mesmo tempo a sua necessidade idiomática, ao delimitar o seu significado por oposição ao
abrangido por inquietação. A inquietude,

explica apoiando-se na leitura ponderada
de múltiplas fontes, faz parte da natureza
humana e impulsiona a acção de cada homem em particular e a História. Trazendo-nos dor, é no entanto necessária para que
sigamos o nosso caminho natural, que é
de ascensão. Se a inquietação é dor de natureza psicológica, a inquietude é dor de
natureza metafísica, filosófica, ao mesmo
tempo que, irmã inseparável da dúvida,
proporciona ao homem o conhecimento
de si. Como é natural, este conhecimento
leva-o a querer saber mais, a interrogar-se
sobre o seu papel no mundo e sobre os
seus fins últimos, e a procurar ideais que
possam orientar a sua “sede de absoluto”.
O ideal não se consegue definir com
exactidão e é assim que, logo em Sol-Pôsto, a sua primeira colectânea de poemas
publicada em 19355, nos deparamos com
o drama humano, emblematicamente personificado em Adão e Eva. Expulsos do
Paraíso, vagueiam pelo areal, “deserto infinito, sem ninguém”, enquanto o rasto
das suas pegadas se cruza na areia, deixando consigo, marcados em diferentes
direcções, os caminhos de uma busca incessante, guiada pela Saudade do Paraíso.
Neste desterro, a vida quotidiana é sentida como germe de permanente interrogação, de uma dúvida que Ruy Galvão de
Carvalho não quer sistemática, tradução
que seria de cepticismo ou até geradora de
passividade, mas antes metódica, no sentido em que conduz a análise do mundo e do
próprio sujeito, levando-o a preocupar-se

3

Pertencem estes versos a “Poema de reminescências”, recolhido em Cinzas no Mar, ed. cit., p. 25.

4

Ibid., p 24.

5

Sol-Pôsto, Angra do Heroísmo, Liv. Edit. Andrade, 1935. A edição inclui uma carta-prefácio de José de Oliveira
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intelectualmente com a definição da sua
própria natureza e finalidade. A dúvida assim concebida torna-se instrumento que leva necessariamente o homem à busca
esperançosa da Verdade, que se situa já em
pleno campo da Metafísica.
Esta indagação torna-se constante e
alarga-se coerentemente aos vários campos da personalidade e da actividade do
Poeta, vindo a constituir a própria razão
de ser da Poesia. Com Bergson, o prestigiado filósofo e intelectual francês que
no Collège de France atraía auditórios
com as suas palestras e a partir dos primeiros anos do século XX publicava uma
obra com repercussão imensa na história
da cultura e da literatura ocidental, Ruy
Galvão sabe que a dúvida se torna cerne
do élan vital, do impulso criador:
Preciso de inquietude e de incerteza
Para ter que criar outra beleza,
Outro mundo, outra Vida, outra esperança,

resume no terceto final de um poema
justamente intitulado “Dúvida”6.
A dúvida torna-se fonte de esperança,
pelo que, existindo embora, são raros os
momento em que o Poeta se abandona a
uma nostalgia dolente. Há nele uma vitalidade que desponta com exuberância logo
nos primeiros versos e que vai amadurecendo sem deixar esvanecer-se a surpresa
constantemente provocada pela vida.
Desde logo, Ruy Galvão aparece como
um homem profundamente marcado pelo
sentir da sua própria geração, daquela épo-

ca de “fim do mundo”, para utilizarmos
uma expressão sua: é o jovem universitário
que viveu intensamente Coimbra sob a influência da cultura francesa do pós-guerra,
que tem consciência de ter entrado numa
nova era, numa era de interrogação e incerteza. Sem excessiva nostalgia, vê desaparecida a segurança e a estabilidade de um
mundo anterior ao abalo apocalíptico da
guerra, da Grande Guerra que veio mostrar
como era instável o equilíbrio da civilização ocidental, como é frágil o poder colectivo e ilusória a tranquilidade individual.
Ruy Galvão luta com ardor contra os
sentimentos de dissolução da personalidade individual e de decadência nacional,
que foi observando ao longo de várias gerações, e contrapõe-lhes o orgulho da identidade nacional e o idealismo moral. Ao
mesmo tempo, a sua formação filosófica e
a permanente indagação permitem-lhe perceber o mundo na sua unidade, e tomá-la
como ideal a atingir ou, ao menos, a ansiar.
À arte dá o sentido de elevação moral e
filosófica que aprendeu ainda jovem no convívio conimbricense com a obra de pensadores e escritores maiores como Sardinha ou
Pascoaes, ou com colegas como Bernardo
de Vasconcelos, o beneditino cujo processo
de beatificação está em curso e que, nos seus
anos de Coimbra, impulsionou a acção do
Movimento de Renovação Católica.
Coerentemente, recusa à literatura
um papel de simples evasão. Aliás, as
suas leituras mostram uma selecção
muito cuidada de pensadores e homens
de letras e cultura7: elege aqueles que

6

Sol-Pôsto, ed. cit., p. 34

7

E pensamos não só nos autores que de forma explícita indica nos seus artigos, num claro convite ao leitor para que conheça

também directamente as fontes do seu pensar, como aos muitos livros da sua biblioteca, adquiridos depois da sua morte pela Universidade dos Açores.
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dão da vida uma perspectiva dinâmica, e
pela arte reagem contra o sentimento de
dissolução da personalidade e de desequilíbrio emocional, tão forte ainda na
década de 20 e no início da seguinte. Dá
assim sentido ao idealismo que lhe proviria também em parte da lição do Integralismo, apreendido nessa época de
estudos e convívio literário.
Muitas vezes nos deparamos com classificações dos poemas, feitas pelo próprio
autor. Surgem-nos assim indicações paratextuais como “poema de circunstância”, “de
inquietude”, “disper- sos”, “íntimos”, numa
clara atribuição à Poesia de entendimentos
e funções diferentes. A uni-las, uma, nuclear, encontra-se sempre presente, irmanando
a Poesia e a Música: é a elevação espiritual.
O Poeta pode por isso resumir as suas convicções no tom epigramático de um soneto
que marcará presença em várias ocasiões,
indistintamente assinado por Ruy Galvão
ou Abd-el-Kader:
À tua vida imprime alto sentido
E de ti mesmo faz uma obra de arte:
Tendo nas mãos o aceso facho, parte
Em busca do Ideal desconhecido!
Dá ao teu destino um rumo definido…
— Desta maneira busca realizar-te:
A justas causas deves consagrar-te,
Amando tudo o que é de amor vivido!
À tua volta espalha só beleza:
Que seja o teu reflexo a natureza
Como luar nas águas do Oceano…

Orquestra as tuas próprias emoções:
Realiza em Beatitude as ilusões
Que tens vindo sonhando – e sê humano!...8

Dá-lhe firmeza a convicção de que
há uma revolução a cumprir e o mundo
tem de se reconstruir agarrado a ideais, a
“linhas rectas”. Como explica num escrito de juventude em que, pensando sobre a sua época, acaba por se retratar a si
próprio, é uma “Revolução que se escreve com um R grande, e que só pode
efectuar-se dentro de nós”, individualmente, e é motivada por razões de natureza moral, social e económica, que não
podem deixar de ser sentidas como apelo à esperança e à renovação íntima.
É uma ideia que se manifesta logo nos
seus primeiros escritos e o acompanhará
ao longo de toda a sua vida: e, se nos seus
primeiros textos se apoia na opinião de
outros, no Prefácio datado de 1981 (ano
da Graça de 1981, como usava notar),
com que introduz uma Antologia por si organizada de Antero de Quental, não reprime uma nota crítica à sociedade
contemporânea, aos homens que “se deixam vencer facilmente por um prato de
lentilhas”. E a fechar essas páginas apresenta, como émulo a cultivar, esse Poeta a
quem dedicou uma longa vida de estudo: é
que nele encontra “o homem, eminentemente superior, o homem moral, coerente
sempre, mesmo nas suas próprias contradições; em suma, o homem que soube
aliar o pensamento à acção, as suas ideias
aos seus actos”9. De novo o daria como

8

Citámos a partir de Cinzas no Mar.

9

“Prefácio”a Antologia Poética de Antero de Quental, Angra do Heroísmo, Secretaria Regional da Eduacação e Cultu-

ra, 1983.
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exemplo, num inflamado apelo à juventude universitária, quando, em 1986, doou à
Universidade dos Açores a sua Anteriana,
riquíssimo fundo que reunia, além de documentação musical e iconográfica relativas ao Poeta, obras impressas, periódicos
e cartas, irremediavelmente perdidos poucos anos depois num incêndio10.

Ergue-se no Deserto faíscante
O meu canto de sonho e de ventura
Por aquela que um dia, com ternura,
De mim se aproximou, insinuante.
Foi à beira do Oásis mais distante,
Já perdido na intérmina planura,
Que eu a encontrei mostrando toda a alvura
Dos seus dentes mais raros que o brilhante!

*
Que melhor imagem para situar o homem que se sente desterrado e abandonado do que lançá-lo nas areias do
“deserto infinito” em que os passos se
vão imprimindo sem significado nem
duração? Na sua efemeridade, são rastos
sem orientação, rastos que nem sequer
dão a direcção do oásis almejado e vislumbrado em ilusórias miragens.
Em primeira análise, ao deserto corresponde uma imagem de total solidão,
de desamparo absoluto. Confusamente,
o deserto é o mundo, a sociedade, e, sobretudo, o próprio poeta. Mas é também o elemento exterior que,
exacerbando a sensibilidade do Poeta,
lhe permite interpretar a recordação. Na
grandiosidade desolada do deserto, envolvido no “mistério que emana
do deserto”, o passado idealiza-se e
projecta-se no futuro, enquanto o sentimento se avoluma e, sobretudo, ganha
elevação e acaba por se integrar na natureza, tornando-a significativa. A memória opera a idealização de momentos
singulares, que se prolongam e dão sentido à caminhada:

Ante sua beleza tão gentil,
Trémulo dedilhei meu arrabil
E no ar doirado uma canção soltei:
— Canto que ainda ecoa no Deserto
Como se fosse no momento incerto
Em que o meu grande amor lhe revelei!11

E assim, as dunas áridas tornam-se
uma presença assídua na escrita do poeta
ilhéu, do mesmo poeta que atribuía os
seus versos ao mar, definindo uma comunhão anímica do homem e da natureza:
É do mar, é do mar este meu canto:
Aprendi-o nas praias rumurosas
Ouvindo as ondas bracejar raivosas,
Sentindo dentro de mim o seu encanto
[…]
É do mar que vem toda a linguagem
Que transmito aos meus versos - oh miragem
Que não passa de espuma indefinida!...
Nem sequer deles o eco restará:
Só o canto do mar perdurará
No seu ritmo longínquo e já sem vida…

10

O discurso então proferido pode ler-se na revista Arquipélago. Línguas e Literaturas, vol. IX, 1987, pp. 169-173.

11

Entre o Sonho e a Realidade, Angra do Heroísmo, A União, 1957, 50
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Começa então a ganhar vulto a figura
de Abd-el-Kader. Primeiro, em alguns
poemas publicados na revista Ocidente,
de que era colaborador, Ruy Galvão
apresenta-se como simples tradutor desse poeta árabe. Pouco a pouco, vai surgindo um núcleo de “sonetos do
deserto”, sonetos em que a inquietude de
Ruy Galvão adopta mais sistematicamente do que até então imagens sugeridas pelas planuras infindas e áridas
atravessadas por caravanas de camelos
em busca dos oásis. O resultado é surpreendente e a expressividade conseguida notável, porque, explicava Diogo
Ivens Tavares, “o ambiente para o seu
estado de alma era o deserto”12.
Mas não podemos deixar de ver que
se a fragilidade humana leva Ruy Galvão de Carvalho ao desalento, ele é momentâneo: e também assim acontece a
esta figura enigmática e exuberante do
árabe que percorre os areais em busca de
um Ideal indefinido mas superior, e se
vai deixando marcar por momentos alternados de intensa alegria e desespero,
de esperança e desilusão.
Encontrava-me eu nas solidões do deserto
[longínquo
Remordendo a ária entre desesperos e ânsias,
Com os olhos em postas de sangue
E os braços na mesma posição de quem
Vai partir para a guilhotina —
Enquanto rolavam pela cara abaixo
Lágrimas rebentando em cachões:

12

Dir-se-iam baionetas apontadas
para o chão… ou para a morte…
Ninguém à minha volta!
Nem sequer o silêncio de túmulos vazios…
Nem sequer a presença dum abutre debi[cando
Cadáveres apodrecidos
Ou mesmo “O Corvo” de Edgar Pöe…
Ninguém! Nada!
Estava eu só, tragicamente só! —
quando, minha Amiga, minha rara Amiga,
me surgiste em visão de sonho,
Trazias-me a graça da mocidade,
de ricas promessas tão cheia!
Então, como aquela cena do “Novo Testa[mento”
da bilha que tinha ao colo,
Também generosamente
Me deste de beber!
E com mais força fiquei
Para continuar o meu caminho
Tão longo e tão breve
E para cumprir meu destino
… até ao fim.13

O deserto é, pois, em primeira instância, o elemento natural para situar Abd-el-Kader. Nele podemos encontrar, num
primeiro momento, traduzido em versos
límpidos e amplos como os desertos, uma
resposta ao apelo do exotismo, estabelecido na influência da cultura francesa e,
portanto, sob o émulo cultural de toda
uma longa série de romances que recriava o norte de África como espaço de evasão e de aventura e perdurava na

Encontra-se esta explicação num comentário literário a Sol-Pôsto, manuscrito e assinado pelo próprio Diogo Ivens

Tavares, arquivado com a projectada recolha Fonte Selada, a que adiante nos referiremos. O texto é datado de “Março XL” e
intitula-se “Um Traço sobre a poesia de Ruy Galvão de Carvalho”.
13

Cinzas no Mar, p. 61.
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imaginação colectiva ocidental. Ao mesmo tempo, envolve-se em mistério a figura feminina que dele emerge, e que não
deixa de sugerir imagens bíblicas.
Como nos romances franceses que se
encontravam na sua biblioteca, de facto,
é de aventura que se trata ao longo da poesia de Ruy Galvão de Carvalho. Aventura espiritual, procura inquieta de um
caminho de elevação moral e ao mesmo
tempo, gozo da simplicidade. É ainda a
influência de António Sardinha a manifestar-se com subtileza amadurecida e,
assim, no despojamento da poesia árabe,
Ruy Galvão, ao recuperar a imagem dos
“amigos” dos cancioneiros medievais nos
ritmos das cantigas de amigo, reaviva
também a simplicidade das origens14.
No deserto da vida, os oásis desejados aparecem quando menos se espera e
por vezes até quando a desilusão se começa a avolumar. Mas também a verdade é que só a alma inquieta do Poeta
seria capaz de reconhecer nos pequenos
gestos diários, de ver nas mais pequenas
variações dos afectos, o sinal da Poesia
e, com ela, alimentar a esperança.
Atirei os meus versos para o vento
E fiquei, todo em êxtase, à espera
Que nascessem canções de primavera
E pétalas de luz no firmamento.
Porém, tal qual o doido pensamento
Gravando-se na areia, ou folha de hera

14

Enroscando-se na onda de quimera —
Nada resultou dos versos, no momento…
Milagre! A tua imagem peregrina
Logo me apareceu, e tão divina
Que tive a sensação de ser feliz!
E a tua voz, em ecos repetidos,
Prolongou a impressão, nos meus sentidos,
De ouvir os versos que pra ti eu fiz!15

Pouco a pouco, com naturalidade, os
dois poetas – o que relembra o Natal da
sua infância e reza ao Deus Menino do
Presépio e o que segue atrás dos camelos
enfrentando a aparente aridez do deserto –, confundem-se: através das imagens
do deserto, muitas vezes até só pela sugestão do mistério e da aventura, são de
tal convergentes os sentimentos, a atitude
espiritual, o inconformismo, a personalidade, enfim, de Ruy Galvão de Carvalho
e de Abd-el-Kader, que já em 1978 Gustavo de Fraga se referia a Galvão-el-Kader, acrescentando ainda aos elementos
permitidos pela leitura da obra do antigo
professor a interpretação sugerida por um
convívio amigo e nunca interrompido16.
No espólio de Ruy Galvão, um maço
de papéis encerrados numa pasta académica com a nota manuscrita “Para depois da minha morte” vem confirmar a
identificação entre o árabe sebastianista
e saudoso do mar e o açoriano que sente
em si o deserto.

Não pode deixar de se notar que Ruy Galvão acompanha neste passo o interesse e opiniões então mais generalizadas

pela história literária quanto às origens da poesia galaico-portuguesa.
15

Este soneto integra-se num ciclo intitulado “Quando te vi, Amiga …” (Cinzas no Mar, ed. cit. p. 47)

16

Ruy Galvão de Carvalho: o Homem e a Obra, sep. de Arquipélago, Série Ciências Humanas, nº 11 (1980).
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É impossível percorrer o espólio do
escritor sem emoção: são dezenas de
maços de folhas em que se reúnem textos publicamente apresentados, conferências, palestras, artigos, ou alguns
inéditos. São, afinal, nas suas múltiplas
facetas, os papéis que o acompanharam
e fizeram parte da sua vida e dos seus
sonhos, que no-lo transmitem sem a impessoalidade do livro editado, certinho
na sua composição tipográfica. E mais
uma vez, não é de calma serena a imagem que se forma de Ruy Galvão de
Carvalho a partir do seu espólio, dos
muitos maços de papéis guardados na
Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta
Delgada e a pedir, se não na totalidade,
pelo menos em boa parte, publicação,
dado o inegável interesse que apresentam. Ruy Galvão deixou muitos perfeitamente ordenados e prontos. Neles se
vê como era preocupação sua a organização dos seus escritos — aliás, desde
muito novo, desde a publicação dos primeiros volumes de poemas as páginas
interiores dão conta de títulos de livros,
de prosa ou de versos, projectados para
futura publicação. Alguns deles nunca
terão passado de intenção, outros terão
sido refundidos ou reformulados; mas
mostram bem como eram incessantes a
congeminação e o fervilhar de projectos
literários. E é sabido que a publicação
do seu derradeiro livro, Cinzas no Mar,
em 1990, se deveu à intervenção esclarecida de amigos do Poeta.
Nalgumas folhas do maço que agora
nos interessa, reconhece-se a caligrafia
larga de Ruy Galvão, noutras o toque da
17

máquina de escrever imprime já ao texto
uma nota de maior impessoalidade, que
virá a agravar-se ainda nos textos fotocopiados de jornais ou livros, aqui e
além corrigidos ou alterados. Como diziam uns versos da juventude, época em
que sentia ainda necessidade de justificar a presença da Poesia, mais tarde sentida como natural companheira e irmã
do Amor,
…. o que se sente
Impossível gravar
Impossível passar
Para a palavra.
E da palavra fria,
Inanimada,
Para a letra de imprensa,
Para o papel!
— O coração é lava incandescente,
o pensamento é sol desfeito em luz!
Pois a palavra é cinza
Da nossa cruz
E o papel — trapos somente!
Farrapos unicamente!...17

Atribuído a Abd-el-Kader, encontrase, paginado e inteiramente preparado
para publicação, um volume alentado de
poemas, alguns deles anteriormente publicados com a assinatura do próprio Ruy
Galvão, a que dá o título Fonte Selada,
expressão que é logo apoiada em epígrafe, pela citação de versos do Cântico dos
Cânticos. A sugestão do livro bíblico,
que enaltece e espiritualiza com imagens
vivas e terrenas o Amor, conferindo-lhes
ao mesmo tempo a capacidade alegórica

O poema em que se integram estes versos serve de “Apresentação” a Sol-Pôsto, integrando-se agora nas folhas da

Fonte Selada (mç. 147 do espólio).
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que os exegetas evidenciam, encontrava-se já na primeira colectânea de poemas,
publicada em Angra do Heroísmo em
1934. E se nessa altura ao título Cântico
dos Cânticos Ruy Galvão acrescentava
em subtítulo Versos de Amor, neste seu
derradeiro projecto Abd-el-Kader indica
ainda, também em subtítulo: Versos íntimos e de circunstância. Entre eles há alguns que julgamos inéditos, mas a grande
maioria corresponde à colaboração em
páginas literárias da imprensa local, em
que marcava presença assídua, assinando
ora o nome de um poeta, ora do outro.
A identificação dos dois poetas estava, pois, no horizonte de Ruy Galvão.
Armando Cortes-Rodrigues assinou com
pseudónimo parte dos seus poemas, e
em Fernando Pessoa, distinguem-se habitualmente os poetas heterónimos e os
pseudónimos do poeta: como explica o
próprio escritor, enquanto aqueles têm
características e vida própria, estes representam apenas uma parte de si mesmo, e limitam-se a acentuar os traços
típicos do ortónimo, sem os alterar.
Abd-el-Kader não é outro poeta, nem
um pseudónimo assim compreendido: na
sua criação e desenvolvimento vem a manifestar-se, afinal, uma vez mais, a funda unidade da obra e da personalidade de Ruy
Galvão de Carvalho, que sentiu e desenvolveu, também ele, o fascínio que pode exercer o mistério e o vago, o distante e o
indefinido. As suas vozes não chegam sequer a formar um coro uníssono, pois são
uma só, porque expressam uma personalidade muito coesa, onde não há lugar para
fissuras. No fundo, este processo de identi18

ficação ilustra a universalidade dos temas e
de uma atitude poética que atinge a essência da vida, independentemente das circunstâncias individuais que os motivaram.
Em 1955, sopesando a Contribuição
dos Açores para a História da Filosofia
Portuguesa, procura definir traços comuns aos homens de cultura das ilhas,
características que permitam ver um fundo de união entre os vultos que aponta. A
determinada altura da sua exposição, torna sensível a comunhão que existe entre
o filósofo e o poeta, unidos pelo desejo
comum de compreender o mundo e o lugar do homem. Ao mesmo tempo, diz
ainda:
“Dotado de extraordinária capacidade
assimiladora e criadora o açoriano, que é
intelectual, sente-se atraído, de preferência, para temas metafísicos; e mesmo
quando é poeta procura, em geral, infundir nos seus poemas um sentido transcendente, estabelecendo-se paralelamente entre ele e a natureza, íntimo e humano convívio, fusão de simpatia e de
familiaridade cósmica. Em conclusão: o
açoriano tem propensão para a meditação
especulativa e para um misticismo quase
panteísta.”18

No fundo, encontra-se nesta caracterização uma valoração em que se projectam
os próprios ideais de Ruy Galvão e que
não podemos deixar de aproximar de ideias
de Teixeira de Pascoaes, um dos mestres
dos poetas da Academia coimbrã ao tempo de estudante do açoriano. É que o então jovem Ruy Galvão concretiza na

Contribuição dos Açores para a História da Filosofia Portuguesa, Braga, Faculdade de Filosofia, 1955, p. 18
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imagem do açoriano os traços superiores
do Poeta que Pascoaes esboça em vários
dos seus escritos. E se há pouco lembrávamos Frei Bernardo de Vasconcelos, não
podemos deixar de lembrar uma passagem
da breve e elogiosa missiva com que Pascoaes apresenta o Cântico de Amor, poemas de teor místico publicados em 1932,
quando se agravava já a doença do
beneditino. E lembramo-la porque nela se
encontram condensadas com acutilância
algumas ideias que permitem recuperar a
ideia que Ruy Galvão nutre da Poesia e da
cultura. Escreve Pascoaes, caracterizando
Frei Bernardo: “É uma alma que encontrou Deus, mas que se encontra ainda neste mundo. E o mundo é sempre uma
distância entre nós e Deus. É preciso vencê-la sofrendo e amando. E essa vitória está-lhe prometida, meu querido Poeta. E
Poeta no verdadeiro sentido, porque o
Misticismo é a única Poesia Verdadeira”19.
O carácter místico da inspiração de
D. Bernardo de Vasconcelos põe em relevo uma das funções primordiais da Poesia, a ligação do homem e Deus; e, se
nem Pascoaes nem Ruy Galvão se sentem animados pelo mesmo amor divino
do beneditino, reconhecem na Poesia o
sentido religioso que justifica a revelação do “sentimento poético da vida universal” de que falava o poeta de
Amarante e que justifica a procura incessante de um sentido num universo
que se sabe imbuído de significado.
O misticismo ilumina então a atitude
“quase panteísta” que amiúde a crítica
19

refere em Pascoaes e que o próprio procurava explicar invocando a doutrinação
de Espinosa e o seu falso panteísmo. A
noite, com o mistério da natureza que se
esvanece, atrai o Poeta:
É ao tombar da noite, tarde ainda,
Quando as sombras dos Longes vêm des[cendo
Sobre os montes, e as coisas vão perdendo
A sua cor real, intensa e linda…
É a hora do Ocaso, hora em que finda
Toda a labuta, quando se escondendo
O Sol no Adeus final, a terra vendo,
Tem síncopes de luz na treva infinda!
Hora crepuscular e transitória,
Em que a alma das coisas se transporta
A um mundo aéreo, vagamente alado…
Sol-Pôsto! Extrema-Unção do dia, glória
Da noite “perpetuando a Vida”! —Porta
Aberto sobre o pélago do Nada!...20

E se na sua poesia o mundo das coisas é animado por vida espiritual, também é certo que concebe a natureza
isolada do Criador, adoptando assim
uma atitude que percorre a grande poesia mística ocidental moderna e que encontra em Frei Agostinho da Cruz
expressão exemplar. A correspondência
entre a natureza e o homem encontra nos
poetas o intérprete, e por isso,
Os Poetas não morrem
Nem são sepultados.

Bernardo de Vasconcelos, Cântico de Amor. Versos, Braga, Editora Pax, 1932.

20Transcrevemos

este soneto, “Sol-Pôsto”, das folhas de Fonte Selada, p. 60.
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O que vão é descansar um pouco
Na Terra-Mãe.

Mais perto de si, Ruy Galvão de Carvalho abraçava o simbolismo de António
Sardinha, o poeta e intelectual a quem
uma vez se referiu dizendo “aquele foi
meu guia intelectual no campo das ideias
políticas e que me ensinou a amar melhor
e mais conscientemente o passado e a
boa e clara terra de Portugal”. Com ele,
cristãmente compreendeu também que
“tudo no Universo é significativo e significativamente se corresponde!”, lição que
lhe permitiu nunca esvaziar a expressão
literária e o impediu de perspectivar o
simbolismo como simples jogo de formas
e emoção estética e o levou a depreciar a
escola simbolista francesa21.
Esta concepção da natureza permite a
Ruy Galvão encontrar significado e elevação espiritual na Poesia, e encará-la
como caminho. É ela também que permite a indistinção entre as ondas do mar
e as das dunas, sublinhando que o poder
de simbolização do deserto e do mar se
equivalem.
*
O caminho seguido por Ruy Galvão
é sentido como Destino, no sentido em
que há um caminho a percorrer (“tão
longo e tão breve”, p. 61), um Ideal sonhado a atingir e um final a que uma
concepção cristã da vida dá significado.
Num universo poético assim constituído, o tempo não poderia deixar de se tornar uma presença constante. Impõe-se de
21

tal forma que toma a imagem do espaço,
da caminhada irreversível. O Poeta sabe-se de antemão vencido pela sua voracidade, e a sua passagem perturba-o,
impondo-lhe o desgaste constante da vida, e o travo de um “sabor a cemitério”.
Umas vezes, aceita esse domínio com
resignada melancolia, recriando o passado
em traços simples que evocam sugestivamente momentos convertidos em “pétalas
de saudade” — no sentimento que aprendeu literária e filosoficamente com Pascoaes, e que pode por isso tornar-se fonte de
activa renovação interior, de incessante
transformação e caminhada espiritual.
Surgem então poemas como “Tema
amigo”, um soneto de laivos narrativos
em que a recriação da circunstância é toda
ela liricamente guiada por um fundo sentido artístico da vida, que se estende à recriação do passado individual. Neste soneto
de marcado recorte simbolista, vida e arte
imbrincam-se estreitamente: a apreensão
literária da vida é evidente e, estendendo-se ao próprio passado, permite ao Poeta
convocar, sem os nomear mas fazendo-os
presentes ao espírito do leitor, outros poetas já canonizados. Com laivos de sinceridade, explora emocionalmente o clima
poético assim instaurado em “Tema amigo”:
Pela estrada da vida — o Sol fulgia!...
Cruzámo-nos e vimo–nos apenas…
Havia nos teus olhos alegria;
Nos meus olhos havia ocultas penas.
Passaram-se anos. Só! — Entardecia…
Tornei a ver-te… Rústicas avenas

Cf. António Sardinha, Poeta do Amor Cristão, Coimbra, Casa Tip. Alves e Mourão, 1927.
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Além se ouviam e um Avé Maria
Soar no ar perfumado de açucenas…
Morreu o dia no último clarão.
Por fim a noite veio, estranhamente,
Anoitecendo-me a alma e o coração…
Nunca mais te encontrei. Envelheci.
À sombra da saudade me acolhi
Serenamente, tão serenamente…22

A serenidade da aceitação sublinha-se ritmicamente no despojamento e limpidez das frases sem dissipar a tensão
emocional do sujeito e mantendo o dramatismo da recriação de uma história
em que o tempo e o poeta se fundem.
Mas, por outro lado, o tempo mede-se também pelas expectativas do Poeta:
é o caminho que percorre pelo deserto,
para cumprir um destino. A vida, de que
sente pesar a efemeridade (“Pudesse eu
ter o tempo bem fechado /Nas minhas
mãos pejadas de mistério”), ganha sentido como peregrinação. E num soneto
que dedica à memória de Frei Bernardo
de Vasconcelos, imbuído da saudade do
amigo beneditino que numa vida muito
breve tanto marcou Ruy Galvão de Carvalho e toda uma geração de estudantes,
di–lo com uma ressonância oratória:
O efémero transita, pois verdade
Só se encontra na morte e no divino!23

Racionalmente, conscientemente,
Ruy Galvão de Carvalho aceita: homo

22

Cinzas no Mar, ed. cit., p. 56.

23

Ibid., p. 22.

24

Ibid., p. 44.

viator, crente, vê no envelhecimento
uma das múltiplas facetas da vida, que
integra uma ordem já estabelecida e de
que não procura fugir, mesmo se a inquietude continua a dominar o seu espírito. Ou talvez, com mais propriedade,
seja mesmo porque a inquietude consigo
traz a constante busca de sentidos, naquela atitude, a um tempo espontânea e
cultivada, que o caracteriza.
Não é pois de estranhar que o amadurecimento do autor venha a dar origem a
uma espécie de jogo de espelhos em que
o contorno de alguns temas se vai reflectindo com ligeiras diferenças, ao mesmo
tempo que aqui e além temas ou até versos e expressões ressurjam, tomando traços mais ricos e ao mesmo tempo mais
indefinidos, e transformados pelo enquadramento sentidos já latentes muitos
anos antes. Assim, por exemplo, o Poeta
que publicara em 1957 Entre o Sonho e
a Realidade não hesitará, já em 1990,
em utilizar a mesma expressão, agora
com uma fundura mais amadurecida e
plena de significados adquiridos através
da integração numa “História” (assim se
intitula o poema que prenuncia já a projectada Fonte Selada):
Seguia eu pela estrada do Destino…
— o Sol já declinava no Horizonte —
Surgiste-me; e num gesto peregrino,
Deste-me de beber da tua fonte
E preso a ti fiquei, minha Saudade,
Situei-me entre o Sonho e a Realidade!24
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Nessa medida, a Poesia permite a
Ruy Galvão de Carvalho encontrar a paz
espiritual, pois, através da assunção da
inquietude e da sua expressão, firma o
Poeta a certeza de haver um sentido para
a actividade intelectual e, de uma forma
mais geral, para a vida na sua totalidade.
Varia, por isso, a sua relação com a
Poesia. Nos primeiros tempos, procurava
justificar-se da gratuidade dos seus versos,
clarificar o papel que poderia, ou deveria,
ter num mundo abalado pelos horrores da
guerra. E por isso, logo no poema de apresentação de Sol Pôsto, título que traduz
bem o espírito da época, com alguma ingenuidade e muito dramatismo interrogase sobre a legitimidade da emoção
estética. E sem chegar a considerar-se fadado para a poesia e para o infortúnio como António Nobre, não deixa no entanto
de proclamar que a sensibilidade poética é
involuntária e nem sequer desejada.
Fazer versos ¿para quê?
Quem é que os pode fazer,
Vendo sofrer
tanta gente?!...
Versos? Antes, Deus meu,
Nunca os ter feito —
Nem pensado,
Nem vivido,
Nem sentido
Dentro do peito!... 25

Pouco a pouco, traduzindo também o
amadurecimento poético e naquela atitude

de constante reconsideração de temas fundamentais, avaliará de uma forma mais
pacífica a sua relação com a Poesia, que a
cada passo adivinha e se lhe entrega. A
Poesia torna-se “companheira”, é cúmplice do seu olhar, desvenda-lhe sentidos da
vida, eleva o homem. Ao mesmo tempo, o
Poeta toma consciência de que a Poesia
lhe permite completar de forma emocional
e criativa a perspectiva que a sua formação filosófica lhe dava do mundo.
Pela Poesia, torna-se então possível
declarar que é o amor que dá sentido, na
dupla acepção de significado e direcção,
à vida. A Poesia, “irmã gémea do
Amor”, permite a Ruy Galvão reagir
contra a intelectualização da vida e do
conhecimento, aceitando a lição de
Bergson. E o Poeta dirá claramente que
é a força do Amor que constrói o mundo
e dirige a acção de cada homem.
Nos primeiros poemas publicados, é o
Amor conjugal que avulta, inquebrável e
sagrado, e se torna vivificante numa lição
de cristianismo que muito deve a António
Sardinha26. Mas, num movimento que se
alarga, e passa a englobar numa atitude
de poético misticismo o mundo, o sentido
universalizante do Amor vai ganhando
espaço, como fonte e riqueza da vida interior, de inquietude. Assim como advogava Joaquin Xirau ao expor a sua
fenomenologia da consciência amorosa,
torna-se possibilidade criadora marcada
pela generosidade, plenitude, vitalidade e
força transfiguradora. É o Amor que permite a serenidade que encontramos na

25

Sol-Pôsto, p. 4.

26

Seria suficiente ver a influência de António Sardinha na interpretação que Ruy Galvão de Carvalho dele faz em Antó-

nio Sardinha, poeta do amor cristão, palestra feita no CADC, em 1927 e publicada em Coimbra, Casa Tip. Alves e Mourão,
1927
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poesia dos últimos anos de Ruy Galvão.
A Razão, que “é vã e fria”, não constrói; e num poema que se torna chave do
entendimento do Poeta, ele tenta definir o
Amor. Di-lo de certa forma através do silêncio, do que não é dito, um pouco como os poetas clássicos explicavam “um
não sei quê” todo poderoso, sem conseguirem no entanto aprisionar os seus limites conceptuais:
Todo o amor em si não tem medida,
É maior que o Mar e o Firmamento:
Só tem a dimensão da despedida
E a plenitude do alto pensamento.
Ele está na raiz da própria vida,
Naquele último adeus do nosso alento,
Na silenciosa lágrima contida
Na essência do humano sofrimento.27

A revelação do sentido da vida, que
só o Amor possibilita, irmana definitivamente Ruy Galvão e Abd-el-Kader. Por
conseguinte, como que significando a
total independência da Poesia, o poema
escolhido para encabeçar a projectada
antologia de poemas de Abd-el-Kader,
longe de nos levar para a extensão gran-

27 Assim
28

diosa do deserto ou para a vastidão do
mar, encerra-nos no ambiente intimista
da Ilha, ou melhor ainda, daquilo que a
nossa imaginação entender por ilha,
Regressei à Ilha novamente:
— Ilha dentro de Ilha singular! —
Mais uma vez voltaram-se a fechar
As “portas de oiro” do meu sonho ardente

E ele, que exortava os escritores
açorianos a tratarem da realidade insular, a escolheram temas de significação
açoriana e a expressarem a maneira peculiar de sentir e viver do povo ilhéu, e
deste modo criarem uma literatura que
considerava não ter ainda realidade
própria28, consegue, com um poeta árabe e através de uma linguagem que radica o poder simbólico na sua
circunstância de homem das ilhas, ultrapassar o acidental que está na raiz de
muitos dos seus poemas e atingir a essência do humano. Ou seja, consegue
dar aos seus versos universalidade,
consegue, afinal, aprisionar a Poesia
que perseguiu num caminho de inquietude que o levou de Ruy Galvão de
Carvalho a Abd-el-Kader.

começa o soneto “Amor ardens”, recolhido em Cinzas no Mar, ed.cit., p. 60.

A opinião encontra-se expressa no ensaio “Possibilidade de uma literatura de significação açoriana”, que, com peque-

nas variantes, conheceu várias publicações a partir do artigo na Insulana, vol. 12 (1956).

HISTÓRIA

O HOSPITAL DA MISERICÓRDIA DE PONTA DELGADA

Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues

deste trabalho é tentar reO objectivo
constituir a vida do Hospital da Misericórdia de Ponta Delgada ao longo
dos séculos da sua longa existência, desde o seu nascimento, nos primeiros anos
do século XVI, até à sua passagem para
a posse do Estado, em 1975. Nessa tarefa utilizei os dados que consegui colher
na leitura sistemática dos chamados “Livros de Acórdãos”, onde a Mesa da Santa Casa escrevia tudo o que de mais
importante se ia passando no dia a dia
da vetusta Instituição.
São vinte e três livros, que se encontram no arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, sendo o
primeiro datado do século XVII.
Só a partir do segundo quartel do século XIX é que o Hospital atinge um
peso, que quase se confunde com a própria Instituição, pois anteriormente,
embora a sua importância relativa fosse
aumentado progressivamente, as outras
“Obras de Misericórdia” (remir os cativos e visitar os presos; cobrir os nus;
dar de comer aos famintos; dar de beber aos que têm sede; dar pousada aos
peregrinos e pobres; enterrar os mortos)
ocupavam uma parte significativa do

trabalho e das disponibilidades financeiras da Irmandade.
Era minha intenção ordenar cronologicamente os dados recolhidos por sectores da vida hospitalar, de forma a
mostrar a sua evolução no tempo e, embora não o tenha conseguido fazer cabalmente, alguns, como o “Banco” e a
“Botica”, resultaram satisfatoriamente.
Reconheço que a sua leitura não é
das mais agradáveis, mas espero que o
texto possa ser útil, como meio de consulta a quem se interessar pelo assunto.
*
*

*

O primeiro hospital que existiu na ilha
de S. Miguel foi uma pequena instituição
criada em 28 de Junho 1483 em Vila
Franca do Campo pelo testamento de Isabel Gonçalves, em que aquela dispunha:
que deixava uma casa pequena em que
ora ela Isabel Gonçalves está, a mais do
cabo, para um hospital e mais uma cama
de roupa para ele. A testadora incumbia o
testamenteiro Afonso Anes de Penedo,
que foi um dos primeiros povoadores de
S. Miguel, de realizar esta sua vontade,

Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 101-176
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dizendo: que para ele deixava em dinheiro dois mil reis...e se não abrangessem
para se alevantar o dito hospital, que ele
satisfaça até o dito ser alevantado.1
E esta casa assim instituída e começada com os bens deixados por Isabel
Gonçalves, foi crescendo e amontoandose com as dádivas que os ricos pelos
tempos fora lhe foram fazendo, formando
o morgadio dos pobres, o mais rico morgado que houve em Vila Franca, que
adoptou depois o Compromisso da Misericórdia de Lisboa.
Não sabemos quando se terá transformado o Hospital na Misericórdia de Vila
Franca do Campo, mas em 1524, já depois do terramoto, ele é assim designado
por Tomé Afonso no seu testamento, onde lhe deixa a terça dos seus bens.
A primeira vez em que é referida a
criação de um hospital em Ponta Delgada, foi no testamento de Pedro Afonso e
de sua mulher Beatriz Roiz, lavrado a 6
de Julho de 1504, em Ponta Delgada, onde se refere: ...e mandam aos ditos seus
testamenteiros, que sendo caso que nesta
vila de Ponta Delgada se fizesse Hospital
que da dita sua fazenda dêem uma cama
para os pobres do dito hospital...2
Não temos dúvidas que o primeiro
hospital a existir em Ponta Delgada foi o
da Misericórdia, fundada entre 1504 e
1513, e que deve ter tido como seu primeiro provedor Gaspar de Viveiros.3
Funcionou a Misericórdia e o seu Hospital no antigo Largo da Misericórdia (à

1

Urbano Mendonça Dias, “A Vila”, vol. 1º, pág. 12 a 15.

2 Arquivo
3

Matriz), ocupando a área limitada ao nascente pela rua Manuel Nunes da Silva, ao
poente pela rua Manuel Inácio Correia,
antiga rua do Valverde, ao norte pela travessa do Aljube e ao sul pelo já referido
largo. O Hospital compunha-se de um total de 30 camas repartidas por cinco enfermarias: duas de mulheres com cinco
camas cada uma; duas de homens com
cinco camas cada uma e a enfermaria dos
castelhanos com as restantes.. Prestava
serviços de internamento a pobres e ricos,
não só de Ponta Delgada, mas de toda a
ilha de S. Miguel e das outras. Alguns desses serviços eram pagos, como sucedeu na
época do domínio espanhol, em que os
soldados da armada de Espanha eram clientes frequentes do estabelecimento e pagavam os serviços que lhes eram
prestados (no ano de 1584 está lançada a
receita de 15.200 reis pagos pelo pagador
dos soldados do Castelo).
No ano de 1587 foram internados 133
doentes, sendo a maioria das Ilhas e de Portugal Continental e alguns estrangeiros. Os
doentes eram na sua maioria do sexo masculino, julgo que devido ao grande número
de soldados do exército e da armada que se
encontravam nos Açores. Alguns dos doentes eram enviados para as caldas das Furnas, sendo a primeira notícia que
encontramos do ano de 1574: Hierónimo
de Lisboa mulato aleijado se recolheu aqui
por o deitarem fora os marinheiros com
sua mãe que estava doente e faleceu na casa. Veio do Brasil. Vai-se curar às caldas.4
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Em 1576 o quadro clínico era formado
pelo físico da casa, licenciado Diogo Dias, que recebia 6.000 reis em dinheiro que
lhe dão de tença em cada um ano por curar os pobres. Manuel Pires, cirurgião
com o soldo de 6.000 reis por ano. Simão
Álvares, sangrador para sangrar e barbear os enfermos e pobres da dita casa com
o ordenado de um ano de 2.400 reis. Isabel Moniz, enfermeira a quem se lhe
mandou pagar 2.000 reis por um ano.5
No ano de 1591, era provedor Dom
Manuel Gouveia, Bispo de Angra, e escrivão Francisco Lobo. Nesse ano a receita da Misericórdia (não só do
Hospital) foi de 431.118 reis e a despesa
de 495.100 reis.
Na reunião da Mesa de 10 de Julho
de 1672, ficou assente que os médicos
João de Carvalho Bernardes e José Freire do Rego e os cirurgiões André Alves
de Sousa, João Soares e Amaro Roiz, e
os sangradores, ficassem no exercício
das suas funções.6
A 10 de Agosto de 1683 foi acordado
que: o mordomo não consentirá que pessoa alguma suba ao Hospital a visitar
os enfermos sem ordem do provedor, excepto o médico, o cirurgião, o sangrador e o confessor. Porque de todas as
visitas temos experimentado grandes
danos aos enfermos, trazendo vinho e
outras coisas contrárias ao regimento,
que atrasam a cura o que resulta em
prejuízo da Casa nos gastos das ditas
curas. E para evitar o que sempre acontece, trazer sua mulher ou seu marido

um caldo temperado com veneno. E
quando os irmãos desta Santa Casa se
empenham com todo o zelo e cuidado na
saúde e vida dos enfermos, vem eles de
fora com o fingido regalo dar-lhes a beber a mesma morte. 7
Todos os meses era nomeado um dos
irmãos para mordomo da botica, que recebia todos os receituários e os fazia aviar
pelos boticários existentes na comunidade. O mordomo da botica fiscalizava esta
actividade do Hospital, que sob o ponto
de vista económico se foi tornando cada
vez mais significativa, levando a que em
épocas de crise os responsáveis procurassem diminuir os gastos supérfluos com
medicamentos. A 14 de Março de 1836 a
Mesa deliberou que o boticário ficasse
proibido de dar remédios, a não ser os
que fossem receitados pelos médicos e registados nos livros das enfermarias, ainda
que as receitas fossem assinadas pelo
mordomo da botica.
O nome do primeiro boticário fornecedor do Hospital aparece no Primeiro
Livro da Irmandade, inscrito antes de
1533 e chamava-se Januário ou João
Fernandes. No ano de 1584-85 a despesa
total feita com a botica foi de 57.080
reis, representando cerca de 10% da despesa total da Santa Casa.
A 31 de Maio de 1802 a Mesa recebeu um requerimento de João José de
Oliveira Leitão, que pretendia o partido
de boticário da Casa, comprometendo-se
a fornecer todos os remédios para todos
os doentes pobres do Hospital.
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A 5 de Agosto de 1815 deliberou-se
que a botica devia estar dentro do Hospital e foi contratado como boticário António Luís Meireles com o ordenado de
9.600 reis mensais, 6 arráteis de carne
por semana e 2 pães por dia.
Na acta da sessão de 23 de Julho de
1838 consta que: sobre a apresentação
do boticário a respeito de serem feitos
os cozimentos com carvão ou lenha, como indicava o “cirurgião do banco”, se
deliberou que só aos boticários compete
a preparação de todos os remédios para
uso da farmácia, a eles igualmente lhes
é permitido, por arte, a escolha dos vasos, drogas e mais utensílios para a elaboração de tal, não devendo os
facultativos intrometerem-se em tais coisas, e somente na fiscalização de requisições de drogas, asseio da botica e em
todos aqueles remédios, que saídos que
sejam para as enfermarias, neles achem
não estarem segundo o formulário prescrito.8
Em Agosto de 1899 foi deliberado
mandar vir os medicamentos necessários
à botica de Inglaterra, atendendo a que
se achavam cortadas as ligações com os
portos do Continente, por causa da peste
bubónica.
Na Mesa de 14 de Junho de 1845 foram aprovadas Instruções sobre a aplicação dos remédios feita pelos
enfermeiros: Como nas enfermarias se
aplicam aos doentes remédios internos e
externos, compreendendo-se nos primeiros os vomitórios, purgantes, remédios
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de colher e outros, e nos últimos, as fermentações, cataplasmas, clisteres, fricções, etc. Os remédios internos só
deverão ser aplicados pela mão do enfermeiro, segundo a prescrição dos facultativos. Em geral as fricções devem
ser dadas três vezes ao dia e cada fricção não deverá durar menos de 5 minutos. As cataplasmas devem ser sempre
aplicadas com um grau de calor um
pouco superior ao calor do corpo e devem ser renovadas logo que estejam frias ou secas. As fomentações fazem-se
cobrindo as partes doentes com flanela
embebida no líquido medicamentoso.
Este curativo deve ser tépido ou quente.
Os clisteres devem ser aplicados às 9
horas da noite. Os vomitórios e purgantes serão administrados às seis horas da
manhã. Os cozimentos que servem de tisanas devem ser dados pelo menos quatro vezes ao dia.9
Na sessão da mesa de 6 de Dezembro
de 1848 consta o seguinte: ponderandose a grande falta que o hospital ia sofrer
com a saída para Lisboa do ajudante de
botica , Ernesto Augusto de Mello, ficou
o receituário sob as vistas do boticário
Francisco Joaquim Pereira de Macedo,
visto que nenhum dos farmacêuticos desta Ilha, nem os seus ajudantes se quiseram incumbir de vir fazer o receituário
cá dentro, o que punha esta Mesa na necessidade de comprar os medicamentos
fora, até que chegasse o boticário que se
mandou vir de Lisboa 10 . Em Abril de
1853 já o cargo era ocupado por Francis-
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co Maria Supico11, contratado com o ordenado de 360.000 reis anuais.
Em 1854 vários facultativos pediram
para se mandar vir uma “botica homeopática” própria para hospitais. Veio da
Alemanha e chegou em Abril de 1855,
tendo ficado acordado que dessa botica
se vendesse ao público os respectivos
medicamentos, por não haver na ilha
mais ninguém que os tivesse pelo preço
que fora estabelecido.
Os preços dos medicamentos e o seu
consumo foram sempre aumentando ao
longo dos anos e tornou-se num dos
maiores problemas das sucessivas administrações, que iam procurando as medidas necessárias para travar o enorme
impacto que essa verba tinha sobre a
economia do Hospital. Em 1858 a mesa
proibiu à botica aviar as receitas passadas no Banco aos doentes externos, pois
estes, na sua grande maioria, eram pobres e recorriam àquele serviço para não
terem que pagar a medicação.
Em 1860 a Mesa acordou, para tentar
diminuir os desperdícios e furtos, que os
medicamentos aviados pela botica fos11

sem conduzidos às enfermarias unicamente pelos seus próprios criados. Francisco Maria Supico recusou-se a cumprir
o acórdão, pelo que foi despedido, tendo
a Mesa acrescentado que o fazia porque,
para além da desobediência, se vinha notando ultimamente, falta de limpeza nas
respectivas instalações. O despedimento
não chegou a ser consumado, por o boticário ter apresentado explicações.12
Em Fevereiro de 1905, por doença prolongada de Francisco Maria Supico, foi
nomeado interinamente para farmacêutico
ajudante, com o ordenado de 360.000 reis,
Duarte Castanheira Lobo, que veio a ocupar o cargo após concurso e que desempenhou papel de relevo na reorganização da
farmácia do Hospital, então instalada no
antigo consistório. Francisco Maria Supico
faleceu a 24 de Abril de 1911.
A 27 de Fevereiro de 1800 foi admitido como médico do Hospital o Dr. João Nesbitt 13 e a 13 de Dezembro de
1803 o médico Dr. João Inácio Peixoto
da Costa pediu o partido de médico do
hospital, por ter falecido o Dr. José António Ferreira de Sousa14.

Francisco Maria Supico, farmacêutico, nasceu na Lousã em 1830 e faleceu em Ponta Delgada em 1911. Após a obten-

ção, em 1851, do exame prático de Farmácia na Universidade de Coimbra, veio para S. Miguel contratado como boticário do
Hospital da Misericórdia de Ponta Delgada. Foi dado às letras, estreando-se como poeta na revista “Açores”. Jornalista emérito,
foi amigo de Teófilo Braga e ocupou lugar de destaque na sociedade micaelense. Foi procurador à Junta Geral do Distrito e ocupava interinamente a presidência quando da visita do rei D. Carlos em 1901. Foi proprietário e redactor do jornal “A Persuasão”, afecto ao Partido Regenerador.
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O médico John Nesbitt, inglês, formado pela universidade de Aberdeen, construiu uma casa em Ponta Delgada, em fren-

te ao Convento dos Gracianos que mais tarde foi vendida ao negociante João Tavares Neto. Construiu, também, a casa do Pico
do Salomão, que antes se chamava do Dr. Nesbitt. Teve um filho, também médico, com o mesmo nome, que faleceu a bordo de
um navio de imigrantes que viajava para o Brasil. “A primeira casa que houve no Pico do Salomão foi construída em 1727, data
que se encontra gravada numa pedra da antiga parede. Esta casa quando edificada ainda não se fabricava telha na Ilha, pois havia sido coberta com lajes vindas do Continente (Rodrigo Rodrigues, “Borrões”).
14

Dr. José António Ferreira de Sousa, médico, com carta de formatura registada a folhas 384 do Livro 3º da Câmara de

Ponta Delgada, faleceu em 1803. Era filho de outro médico, Henrique Ferreira de Sousa, que era natural de Lamego e veio
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Em 1808 foi admitido um requerimento dos médicos Dr. Peixoto da Costa
e Dr. Joaquim António Paula de Medeiros, que pediam 64.000 reis para cada
um, em atenção ao excesso de trabalho.15
Na sessão da Mesa de 12 de Março
de 1814 foi acordado que os médicos visitassem diariamente as enfermarias para regular o tratamento, a cura e o
regímen dos doentes ficando estes tratados conforme o mesmo indicar e o cirurgião, os quais ambos devem seguir o
tratamento dos doentes, notando o mordomo, no fim de cada mês, as faltas que
tiverem nas visitas diárias às enfermarias, as quais serão apontadas nos livros
respectivos dos seus pagamentos para
lhes serem descontadas no fim do ano e
o mordomo receberá uma cópia deste
para os intimar a cada um dos referidos,
de cuja probidade a Mesa espera que
não só não darão lugar às referidas
multas, mas que zelosamente procurarão reduzir ao verdadeiro estado o curativo da moléstias.16
Na mesma data foi resolvido não admitir no Hospital doentes que não viessem munidos de uma certidão passada
pelos respectivos párocos, onde constasse serem indigentes e não terem condições para se curarem no domicílio. Foi
também determinado que os doentes que
não pudessem ter médico em sua casa,
nem o tratamento preciso, pudessem vir

para o Hospital à sua custa, prestando fiança.
Em 1828 o tesoureiro foi autorizado
a comprar 20 cabras para darem leite
para os doentes e foi estabelecido o uso
de dietas formuladas, tendo sido aprovadas as feitas pelo Dr. António Ferreira
Borralho, médico do Hospital, e que se
encontram lançadas no livro de receituário. Em 1832 deliberou-se que os facultativos escrevessem nas papeletas dos
doentes, todos os dias, a data em que foi
receitada e o número da dieta. Em Fevereiro de 1838 decidiu-se que: em cada
enfermaria haja um livro em que o respectivo facultativo lance a soma das dietas que a enfermaria precisar para 24
horas e por ele será assinada essa requisição; que nas enfermarias sejam
penduradas tabelas com as dietas, obrigação do enfermeiro, seus ajudantes e
dos facultativos.17
Pela mesma altura foi consentida a
estadia nas enfermarias das mães, que
nelas precisassem de estar para amamentarem os filhos internados, consentindo-se também que os filhos ficassem
junto das mães doentes, quando precisassem de serem amamentados.
Em 1899 a Mesa deliberou que: Em
atenção à grande frequência de doentes
que procuram o Hospital e ao excessivo
custo das dietas, recomende-se aos médicos que dêem alta a todos os doentes

para S. Miguel, onde casou. Uma das filhas, Maria Flora, casou com Francisco Paula de Medeiros e foram pais do Dr. Joaquim António Paula de Medeiros, também médico da Santa Casa. Este Dr. Joaquim António, que casou com uma filha de
Thomas Hickling, era sogro do Doutor José Pereira Botelho e 4ª avô de dois médicos, que também trabalharam no Hospital
da Misericórdia, o dr Eugénio da Câmara Soares de Albergaria e o Dr. Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues.
15
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que nas suas enfermarias se acham restabelecidos ou que sejam considerados
incuráveis, não esperando que os doentes a peçam – que se recomende ao mordomo a fiscalização deste assunto e o
faça executar – servindo-se para tanto
do que lhe faculta o respectivo regulamento. Que se obtenham as tabelas das
dietas do Hospital de S. José e de outras
de Lisboa e que as tabelas deste sejam
reduzidas em harmonia com aquelas.18
Por morte do cirurgião Webbe19, em
1825, foi admitido Henrique Félix Botelho de Sampaio para a enfermaria de feridas e Manuel Rui Gonçalves para a de
venéreo. O primeiro acabou por ser substituído pelo cirurgião António Joaquim
de Azevedo Feio20, com o ordenado de
100$000 reis por ano e foi contratado
mais um cirurgião, José de Almeida e
Silva, com o mesmo ordenado.
A 30 de Dezembro de 1825 foi admitido o médico da Santa Casa, Dr. José
Caetano Vasconcelos, com o ordenado
de 112$500 reis.
A primeira referência a um serviço
de urgência (Banco) no hospital da Misericórdia de Ponta Delgada aparece na
acta da sessão da Mesa do dia 2 de
Agosto de 1828, ainda nas velhas instalações da Matriz e quando se fazia a distribuição dos médicos e cirurgiões pelos
serviços do Hospital: José de Almeida

como cirurgião substituto do Banco com
50.000 reis anuais. A 8 de Fevereiro de
1834 ordenou-se que o cirurgião do
Banco fosse obrigado a entrar no Hospital para cumprir as suas obrigações às 9
horas da manhã e ficasse até às 10 e que
os outros facultativos deviam entrar para
a visita aos doentes às 10 horas. A 30 de
Março de 1838 o ordenado do cirurgião
do Banco passou a ser igual ao dos outros cirurgiões, 240.000 reis.
A 27 de Setembro de 1839 foi deliberado que o cirurgião do Banco pagasse a
multa de 100 reis quando faltasse à visita, enquanto o médico das enfermarias
pagaria 400 e os cirurgiões 200, que
eram depois descontados no ordenado.
A partir de certa altura o Banco passou a ser o serviço mais procurado do
Hospital e a levantar graves problemas a
quem tinha a responsabilidade de o administrar. A 23 de Abril de 1890 a mesa deliberou: Atendendo ao grande movimento
que se dá na frequência do Banco, principalmente desde que, por acórdão de 30
de Abril de 1889, foi permitido receitar
ali remédios internos para serem fornecidos pela botica do Hospital, e tendo em
vista o que já foi estabelecido na distribuição do serviço clínico, que as substituições dos facultativos nos seus
impedimentos, seja feita por turnos, conforme entre si convencionarem. 21
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O Dr. Thomas Hugh Webbe, foi médico interino do partido da Câmara de Ponta Delgada em 1823: “Esta Câmara foi

informada que ele é muito entendido com os problemas e activo nas suas obrigações de medicina.” (Sessão de 6 de Outubro
de 1823, Livro de Acórdãos da Câmara de 1822-1829).
20

O Dr. António Joaquim de Azevedo Feio veio do Continente com o seu irmão José, também cirurgião, foram ambos

médicos do partido da Câmara. Passou muitos anos na Terceira e nas Flores, onde casou, e já velho regressou a S. Miguel.
Faleceu em 1883, com 97 anos.
21
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Em 1894 a Mesa recomendou ao facultativo do Banco o maior escrúpulo
possível em passar bilhete de admissão
às pessoas que pretendessem entrar no
Hospital, visto assim o exigirem as circunstâncias da Santa Casa. E em 1898
deliberava: Atendendo às escassas circunstâncias em que se acha actualmente
esta Casa, se acordou recomendar ao
facultativo do Banco todo o escrúpulo
na classificação dos doentes que tem de
ser admitidos no Hospital, não se admitindo ali doentes dos concelhos da Ribeira Grande e Vila Franca,
exceptuando-se unicamente os que necessitam de operações de alta cirurgia.
Em 1899 a Mesa voltava novamente
ao problema do Banco e, depois de ouvir os facultativos, deliberou que o papel
para receituário fosse impresso, sendo
cada receita numerada com o respectivo
talão, ficando este na posse do cirurgião
do Banco, para ser confrontado com o
receituário que o farmacêutico tinha de
apresentar em cada mês na secretaria do
Hospital, especificando o valor real de
cada receita.
A 4 de Abril de 1913, atendendo às
reclamações dos clínicos das enfermarias
de cirurgia, foi resolvido que se fizessem
no Banco todas as intervenções de pequena cirurgia. Na mesma altura o Banco
passou a abrir às 9 horas da manhã, todos
os dias, afim de evitar que dessem entrada nas enfermarias doentes, depois de
passada a hora da visita médica.
Em 29 de Abril de 1931 a Mesa resolveu que se mantivesse no Banco um
“Posto Permanente de Socorros Urgen22

tes” e regulamentou: a) O Banco funcionará fora das horas regulamentares de
consulta e pensos (das 10 às 12 horas),
permanente e gratuito. b) Os serviços de
enfermagem serão prestados nesse posto
pelo pessoal das enfermarias, que será
escalado para esse fim de modo a haver
um homem e uma mulher. c) Só a esse
pessoal compete chamar pelo telefone
um dos cirurgiões ou dos médicos deste
Hospital d) Ao porteiro do Hospital
compete abrir o Banco e chamar imediatamente o empregado ou empregada de
serviço no Posto, segundo o sexo do indivíduo a socorrer.22
Até Outubro de 1834 os funcionários
do hospital recebiam parte do ordenado
em géneros alimentares e nessa data
passaram a ser pagos a quartéis de 3 em
3 meses, sendo o último em Setembro.
Foi também nessa data que o tesoureiro
da Santa Casa passou a receber vencimento (era provedor o padre João José
do Amaral).
Em 1841 foi criada uma enfermaria
de convalescença de homens, localizada
na capela contígua à mordomia.
Com o decorrer dos anos as instalações do velho Hospital foram-se tornando
insuficientes para as necessidades da população de Ponta Delgada, que ia aumentando significativamente, e a primeira vez
que se pôs a alternativa de construir novas
instalações foi no início do século XIX,
ainda a Misericórdia funcionava no velho
edifício. A 5 de Julho de 1817 em reunião
da Mesa Grande, foi dado conhecimento
pelo provedor Gil Gago da Câmara, da
provisão do Desembargo do Paço, remeti-
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da por ofício do capitão-general, sobre se
conviria a mudança do Hospital para outro sítio, construindo-se para tal fim novo
edifício. Foi a proposta a votos e foi aprovada por conveniente, embora tenha sido
admitido:
Que essa mudança só poderá ter lugar no caso de Sua Majestade declarar
desobrigada a Santa Casa dos dotes e
legados com que estão agravadas várias
administrações que fazem a maior renda
da Santa Casa, objecto que tem sido
apresentado ao mesmo Senhor CapitãoGeneral e cuja declaração se espera,
porque de outra sorte, apesar de toda a
possível economia, não se pode verificar
a construção do dito hospital, nem a
manutenção dos enfermos, ascendem a
100 e chegam aos 160.23
Em Agosto de 1831 as tropas liberais, comandadas pelo conde de Vila Flor,
entraram vitoriosas em Ponta Delgada e
substituíram as do vice-almirante Sousa
Prego, que entretanto conseguira fugir,
refugiando-se em casa do cônsul inglês,
que era seu vizinho. Das tropas derrotadas, consta (Arquivo dos Açores, vol.
VI) que foram feitos prisioneiros 1.200
soldados e 83 oficiais, entre os quais o
morgado André Manuel Álvares Cabral.
A mudança não se reflectiu na administração da Santa Casa, pois continuou
como provedor o brigadeiro José Inácio
Machado de Faria e Maia que em 13 de
Dezembro desse ano enviou um ofício à
rainha, dizendo que:
Tendo a Santa Casa obrigação de curar não só os enfermos paisanos, como

também os militares que se apresentarem,
tem ocorrido nos tempos presentes grandes dificuldades em se poderem cumprir
estas obrigações por falta de verbas e
por, para o mesmo local, não ser possível
admitir o grande número de enfermos, especialmente militares, que nos últimos
tempos tem afluído e que deve aumentar,
não só por causa do recrutamento, como
pelas tropas destacadas para esta Ilha; e
por isso é necessário que Sua Majestade
conceda à Santa Casa a mercê de curar
pelas suas rendas até à quantidade de 60
enfermos militares, que é o máximo, atendendo à grande quantidade de paisanos
obrigada a receber; que quanto aos mais
enfermos militares sejam obrigados a deixar na tesouraria da Santa Casa os seus
soldos ou vencimentos conforme se costuma praticar nos hospitais militares.24
A este pedido respondeu o marquês
de Palmela, como ministro de estado dos
negócios do reino, que: Sua Majestade
Imperial, o senhor duque de Bragança,
como regente do reino, em nome da rainha, sua filha, manda louvar à mesa o
bom serviço que tem feito e que dará as
providências quando se fixar a guarnição que deve ficar permanentemente
nesta Ilha.
Apesar das dificuldades, em Abril de
1832 a Santa Casa oficiou ao conde
d’Alva, governador de S. Miguel, para
providenciar que as casas e os granéis
onde habitava o capitão Joaquim José de
Medeiros servissem para: se montar um
hospital adicional onde se curassem os
doentes militares, os que já cá estavam e
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os esperados a todo o momento, dada a
próxima chegada de mais tropa que se
vem juntar ao exército de D. Pedro.
Em Agosto de 1827 tinha sido despedido, o médico Dr. João Nesbitt Júnior, e
ficou como seu substituto o Dr. Sonderson Walker e em Julho de 1828 foi acordado que ficassem dois médicos
efectivos: o Dr. José Caetano Vaz25 e o
Dr. Sonderson Walker26 e dois cirurgiões:
Manuel Galvão nas enfermarias de venéreo e o cirurgião-mor José Inácio Pinto
das Pontes nas enfermarias de feridas.
Os facultativos efectivos teriam o ordenado de 180.000 reis anuais, o médico
substituto de 50.000 reis e o cirurgião
substituto de 30.000 reis. O enfermeiro
de medicina ganhava 8.000 reis.
Em 1928, devido à insuficiência dos
ordenados despediu-se o corpo clínico,
tendo o Dr. Walker sido contratado como
único médico efectivo com o vencimento
de 320.000 reis anuais, mas cedo teve de
ceder o lugar ao Dr. António Ferreira
Borralho, a quem, por lei, era dada preferência, por ser de nacionalidade portuguesa. O mesmo tinha sucedido na
Câmara Municipal, onde o Dr. Nesbitt foi
obrigado a ceder o partido ao Dr. José
Caetano Vaz.
Em 1829 foi determinado que se não
usasse mais a alfazema para perfumar as
25

enfermarias e que devia ser substituída
pelo uso dos: ácidos nítrico, muriático,
acético e de outros que os facultativos
julguem capazes de produzir o mesmo
efeito e sejam de menor custo. E como
houvesse necessidade de uma cloaca no
Hospital, mandou-se chamar os peritos
oficiais para a orçamentar e foi determinada a construção da latrina pelo preço
de 200.000 reis, mais ou menos.
Em 22 de Junho de 1830 a Mesa deliberou passar os doentes militares para
a 1ª enfermaria, onde deviam ser tratados pelo cirurgião-mor do regimento
que se encontrava na Ilha e onde não entrariam doentes civis. Esta decisão foi
tomada sob pressão do governador, capitão-general Sousa Prego, pois o desejo
da Misericórdia era que os militares fossem tratados pelos médicos do Hospital.
Quando em Julho de 1831 os liberais estavam senhores da situação em S. Miguel e foi eleito provedor o brigadeiro
José Inácio Machado de Faria e Maia
aquela deliberação foi revogada.
Em 21 de Julho de 1832, já os bravos
do Mindelo tinham partido para Portugal, quando na reunião da Mesa da Santa Casa, Nicolau António Borges, então
eleito provedor em eleições a que presidiu o meritíssimo corregedor Dr. Mateus
António Pereira da Silva27, referiu-se à

O Dr. José Caetano Vaz era de nacionalidade brasileira, médico da Real Câmara de Sua Magestade e foi sócio da So-

ciedade Real de Cirurgia de Londres. Foi médico da Câmara Municipal de Ponta Delgada.
26

O Dr. Sanderson Walker, inglês, já estava em S. Miguel em 1920 e faleceu em 1960. A 30 de Junho de 1927 tomou

posse, perante a Câmara, de médico de saúde, na qualidade de procurador do Dr. José Caetano Vaz. Teve consultório na rua
do Conde e era especialista em partos. Uma filha casou com João Jorge Adão, de nacionalidade inglesa e comerciante de laranja. Fixaram residência em S. Miguel.
27

O Dr. Mateus António Pereira da Silva, um dos chefes liberais em S. Miguel, presidia a uma das lojas secretas (“os porcos”)

que se criaram após a cisão dos liberais e que mais tarde deu origem ao partido regenerador. Curiosamente Nicolau António de Bettencourt, o provedor eleito, era um dos chefes da outra loja (“os gatos”) de onde nasceu o partido progressista. O corregedor era gen-
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grande dívida da Misericórdia:
Com que se acha sobrecarregada pela
repartição dos salários e ordenados devidos aos empregados no seu serviço e pelos abonos que se lhes tem feito para a
sustentação e tratamento dos enfermos;
dívida que será ao todo de 20 contos de
reis e vendo-se a grande dificuldade na
arrecadação das rendas, em consequência da penúria dos rendeiros, proveniente
da grande baixa dos géneros do produto
da agricultura e da falta de numerário
que há na Ilha e o estado em que se acha
a Casa, devido às extraordinárias despesas que se fizeram no tratamento dos enfermos da tropa de mar e terra da
expedição enviada a Portugal, sem que
para isso recebesse o menor subsídio da
fazenda pública, tem sido parte em que a
Casa tenha deixado de cumprir alguns
dos principais fins do seu estatuto; tanto
pelo que pertence às esmolas e ao socorro dos indigentes, suprimidos desde 1828,
por falta de meios, como a respeito dos
enfermos cujo tratamento exige o uso dos
banhos das Furnas. Chegando a penúria
ao ponto de que nem ao menos se tem podido deferir os requerimentos dos presos
a que o Compromisso manda atender. Por
todos estes poderosos motivos e por ser
certo que a lei suprema que deve regular
os negócios desta Santa Casa é a cura
dos enfermos e o socorro dos indigentes e
miseráveis, deve-se para isso cortar todas

as despesas que se possam escusar.28
Nesse sentido foram despedidos dois
capelães, o organista, o tesoureiro e os
moços de capela, ficando só dois capelães, com o ordenado anual de 8 moios de
trigo, do que resultou uma economia de
600.000 reis. Os capelães que ficaram
foram o Dr. João Bento de Medeiros
Mântua29 e o Dr. José Joaquim Pereira.
A importância dos Açores, nomeadamente de S. Miguel, como palco das lutas
pelo trono de Portugal, e como plataforma para a reconquista do Continente Português pelo exército liberal, veio a ser
posteriormente um importante factor de
desenvolvimento, mas teve como contrapartida, embora disfarçada, um autentico
saque às finanças públicas e privadas.
Logo após a conquista de S. Miguel pelas
tropas do conde de Vila Flor, o marquês
de Palmela veio da Terceira a esta Ilha
para conseguir dinheiro e, para tal fim,
logo no dia seguinte, dirigiu uma circular
a algumas pessoas ricas, para que formassem uma comissão para apresentar
uma lista de indivíduos que pudessem
contribuir para “um empréstimo” que, segundo o marquês, seria de 320 contos,
mas que a “comissão” conseguiu reduzir
para 120. Dessa comissão fizeram parte
velhos liberais, como Francisco Afonso
de Chaves e Mello, mas também alguns
absolutistas, como Nicolau Maria Raposo
de Amaral e António José de Vasconce-

ro do Dr. Joaquim António Paula de Medeiros e cunhado do Dr. José Pereira Botelho. Foram padrinhos do seu casamento, realizado
em Ponta Delgada, a marquesa de Palmela e o conde de Alva (Governador de S. Miguel). Já antes, o casamento do Dr. Joaquim António Paula de Medeiros tinha sido apadrinhado pelo conde de Sabugal que, encontrando-se deportado em S. Miguel, foi um dos
conspiradores da revolução de 1821. (Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues, (“Descendentes do Dr. José Pereira Botelho”, 1999)
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O reverendo doutor João Bento de Medeiros Mântua foi um dos mais notáveis liberais e teve papel activo na revolu-
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los. Entre os voluntários que contribuíram estavam os futuros titulares: visconde da Praia e barão de Fonte Bela.
Em toda a parte e em qualquer época
a política é um jogo de interesses que,
na maior parte das vezes, nada tem a ver
com a ideologia, e que podem ser perfeitamente legítimos, e os micaelenses não
fugiam, nem fogem, à regra, e no meio
de toda esta embrulhada que lhes veio
cair em casa, o que mais desejavam era
que os dois irmãos se entendessem e o
problema se resolvesse sem maiores danos. Demonstra este estado de espírito,
que predominava no povo, a engraçada
história contada pelo Dr. Francisco de
Athayde Machado de Faria e Maia, no
seu livro Novas Páginas da História Micaelense, quando descreve o desembarque de D. Pedro no cais da alfândega:
Um velho aldeão de carapuça e fato
de estamenha, afastando o povo, aproximou-se do local onde estava o Imperador e tirando, num gesto reverente, a
sua carapuça, declamou:
Nós uns pobres jornaleiros/ com a
enxada na mão/ como havemos de saber/ qual dos dois tem razão?
Logo o povoléu esclareceu: - É o Cara Valha! O cantador do Nordeste.
O audacioso velho viu-se logo preso
por braços fortes, que o arrastaram para fora do círculo feito em roda de D.
Pedro, para o conduzir à prisão, mas
mesmo assim preso o velho proferiu ainda mais esta quadra: Esse dia desejado/
dou o que é seu a seu dono/ será quando
estiver/ Dona Maria no trono. E assim
obteve o perdão do Príncipe!
Com D. Maria no trono, o governo
compensou a Misericórdia de Ponta

Delgada concedendo-lhe o convento
dos Franciscanos, que se encontrava vago desde a lei da extinção de 17 de
Maio de 1832.
Na altura o orçamento da Misericórdia era de cerca de 10 contos e a média
diária dos doentes era de 150, com uma
percentagem de 3,5 mortos. Na alimentação eram consumidos: 98 arrobas de
vaca, 425 galinhas, 4 moios de trigo e 5
canadas de vinho. Os doentes que voltaram a ser enviados às caldas das Furnas
desde 1834, quando era provedor o Padre João José de Amaral, eram cerca de
50 e custavam 500.000 reis. Iam de barco até à Ribeira Quente e depois de burro até às termas, custando o transporte
cerca de 320 reis por doente.
No princípio do ano de 1834 a Misericórdia tomou posse do edifício do convento dos Franciscanos, que lhe era
dado com posse e usufruto perpétuo pelo decreto de 23 de Setembro de 1834 e
nessa mesma data foi designada uma comissão, formada pelos membros da Mesa: João Manuel da Câmara Bettencourt,
Francisco Xavier Jácome Correia, e Nicolau António Borges de Bettencourt,
para, juntamente com os médicos da
Santa Casa, estudarem o edifício e anexos, estabelecendo as obras necessárias
e o respectivo orçamento. Ficavam de
fora a igreja, capelas, cercas e coros, que
já tinham sido entregues à paróquia de
S. José.
O morgado José Caetano do Canto
Dias de Medeiros, que era o administrador do Concelho, foi quem teve que interpretar a portaria e a vontade do
governo e fazer a referida partilha pela
Misericórdia e pela freguesia. Isto le-
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vantou polémica com a Santa Casa, que
queria para seu uso uma capela que ficava dentro do convento, perto do claustro. A polémica aumentou com a
pretensão da Misericórdia à própria igreja de S. Francisco e o assunto chegou ao
parlamento, onde essa pretensão foi defendida pelo médico Dr. António Ferreira Borralho, 3 0 sendo a posição da
freguesia de S. José defendida por Francisco Afonso da Costa Chaves e Mello.
A 29 de Outubro de 1834 a Mesa da
Santa Casa reuniu pela primeira vez no
novo Hospital e deliberou que: para ele
passassem os doentes que existiam no
antigo e que tudo o resto fosse transferido logo que ele estivesse preparado.
O orçamento das obras foi de 185.000
reis para as obras de carpintaria e
109.000 para os pedreiros. A transferência dos serviços e dos doentes foi levada
a cabo até finais do ano de 1834. Embora
a situação da Santa Casa tivesse melhorado, o orçamento de 1835-36 andou pelos
13.500$000 reis e continuava uma divida, que se manteve por muito tempo e
que preocupou os sucessivos provedores.
A 8 de Abril de 1835 foi resolvido
convocar os facultativos para inspeccionarem e despedirem os doentes que fos30

sem julgados incuráveis.
Na acta da sessão de 22 de Outubro de
1835 é dito que: constando que os facultativos do partido desta Santa Casa não
costumam dizer às suas famílias os lugares para onde vão quando saem de casa e
que desta falta resultam graves inconvenientes aos doentes do Hospital, decide-se
que o devem dizer para serem chamados
se necessário
A 14 de Março de 1836 ouve várias
deliberações interessantes: que as operações que houverem de fazer-se nas enfermarias de medicina sejam distribuídas
igualmente pelos três cirurgiões da casa
(Manuel José Galvão, António Rodrigues
Paz e Joaquim José de Azevedo Feio), o
que será feito pelo mordomo. Constando
a esta Mesa que alguns facultativos praticam o abuso de fazer remover os seus
doentes quando os consideram em perigo
para outras enfermarias, recomenda-se
aos mordomos que não o permitam, sem
que o bem dos doentes assim o exija. Fica igualmente proibido aos cirurgiões
que têm residência no Hospital terem
hóspedes nos seus quartos.31
A 31 de Dezembro desse ano foi concedida licença ao Dr. António Ferreira
Borralho, que foi substituído pelo Dr.

O Dr. António Ferreira Borralho nasceu no Faial, licenciou-se em medicina pela Faculdade de Coimbra e em 1829 foi nome-

ado médico substituto do partido da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Liberal desde os tempos de Coimbra, em 1835, quando se
fundou o Açoriano Oriental, ofereceu algum material tipográfico, que tinha trazido daquela cidade e que tinha servido para imprimir
clandestinamente publicações liberais. Foi eleito deputado às cortes em 1936. Faleceu em 1853, quando estava para embarcar para a
Austrália. A causa da morte parece ter sido a intoxicação por vapores de substâncias usadas na revelação de fotografia.
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O Dr. André António Avelino nasceu no Faial e licenciou-se em medicina em Paris juntamente com o Dr. José Pereira

Botelho, de quem foi sempre amigo intimo e que deve ter influído na sua vinda para S. Miguel. Possuía uma assinalável cultura literária e sucedeu ao Dr. João Anselmo da Cruz Pimentel Choque como reitor do Liceu e comissário dos estudos do distrito de Ponta Delgada. Colaborador de Feliciano de Castilho, foi seu continuador nos trabalhos de instrução levadas a efeito
pela Sociedade das Arte e das Letras, fundada por Castilho e da qual foi presidente o Dr. José Pereira Botelho. O Dr. Avelino
foi escritor e jornalista (redactor do Correio Micaelense). Faleceu com 61 anos em 1869.
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André António Avelino. 32
O administrador do concelho ordenou que as meretrizes públicas fossem
inspeccionadas pelo cirurgião do Banco.
Em 8 de Outubro de 1838 deliberou-se
que não podiam ser enterrados os cadáveres senão 24 horas depois da morte a não
ser que o certificado do médico dissesse
haver perigo para a saúde pública e, ainda, que ficava livre aos médicos a abertura dos corpos, se não houvesse oposição
dos parentes do morto. É curioso que esta
última deliberação foi feita quando já se
pensava em estabelecer no Hospital uma
Escola Médico-Cirúrgica, que foi definitivamente criada no ano seguinte.
A Escola abriu em 1 de Novembro de
1839, iniciando as suas actividades ainda na velha Misericórdia, com dificuldades de instalação, pelo que a secretaria
ficou provisoriamente, por deliberação
do concelho, na casa do presidente, Dr.
Avelino, até à mudança para o novo
Hospital. Segundo o regulamento o curso completo seria de 4 anos. O ano de
1844 foi o último em que se efectuaram
matrículas e em Setembro desse ano a
escola foi suprimida.33
Anexa à Escola foi criada a escola
das parteiras, cujo curso tinha a duração
de dois anos e era exigido às candidatas
terem a idade de 30 anos e certificado de
bons costumes.
Em 1863 tentou-se o restabelecimento
da Escola, tendo a Misericórdia apresentado uma petição nesse sentido, aos deputados da Nação, mas a tentativa,
mesmo sem custos para o Estado, não foi

atendida; já estava longe o movimento da
Maria da Fonte e ainda faltavam alguns
anos para as campanhas autonómicas!
A 31 de Maio de 1859 se acordou
mandar vir os aparelhos e reagentes necessários para os exames de medicina
legal e em 1879 o juiz da comarca perguntou se o Hospital recebia ou não cadáveres para serem autopsiados, sendo a
resposta negativa.
Só a 23 de Agosto de 1890 foi mandada edificar uma casa para autópsias
no prolongamento do corredor, que fica
por debaixo da capela do Hospital, cuja
despesa foi orçada em 350.000 reis e em
1992 a Mesa ordenou: que se estabeleça
na casa mortuária do Hospital um serviço de campainhas de alarme para o
quarto dos vigias, afim de se acudir de
pronto a algum doente que para ali seja
conduzido como morto.34
O boticário residia no Hospital e a 24
de Janeiro de 1839 a Mesa concedeu-lhe
licença para passar o serão fora do Hospital e recolher-se até uma hora depois
do toque do sino, ficando responsável
por qualquer falta que houvesse.
Na mesma data foi acordado que se
pagasse 240 reis por dia de trabalho a
quem aplicasse as sanguessugas no Hospital e em 1841 foi admitido para sangrador António José d’Arruda com o
ordenado de 72.000 reis anuais.
Em Abril de 1842 era bicheiro do
Hospital (era quem tratava e aplicava as
sanguessugas) Estácio Manuel Grantt,
com o vencimento mensal de 8.400 reis.
A 13 de Fevereiro de 1844 foi resol-
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Henrique de Aguiar Rodrigues, “A Escola Médico-Cirúrgica”, Açoriano Oriental de 10-7-2002
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vido que: sendo necessário reformar-se
o formulário do Hospital, por já não estar em dia com os conhecimentos actuais, nomeia-se uma comissão formada
por todos os facultativos da casa e pelos
doutores José Pereira Botelho35 e João
António da Cruz Pimentel Choque, para
que seja revisto.36
A 19 de Julho de 1846 foi deferido
um requerimento dos facultativos afim
de que pudessem ir gozar alguns dias
de campo, não podendo sair mais do
que um de cada vez e em 1849 foram
concedidos aos médicos 15 dias de licença a cada um, revezando-se, em ordem a que o serviço não sofra
transtorno algum.
Em 29 de Maio de 1850 a Mesa acordou o seguinte: Atendendo que um grande número de pessoas que na ocasião
das visitas entram no Hospital só com o
fim de chalassar com as mulheres, jogando-lhes ditos obscenos, que doravante só se permite as visitas dos
homens aos doentes ao domingo e as visitas das mulheres às terças feiras.
Por essa altura foi determinado que o
serviço das enfermarias de mulheres fosse feito pelas criadas e que todas as portas dessas enfermarias tivessem um
trinco, para andarem sempre fechadas.
Nesse mesmo ano as férias dos médi35

cos passaram a ser de 20 dias.
Na mesma acta está transcrita o seguinte acórdão: constando a esta Mesa
que a maior parte dos expostos dados à
luz neste hospital vão para a roda infeccionados de venéreo e que por isto as
amas os não querem amamentar, com
receio de ficarem contaminadas, ocasionando-se-lhes assim a morte, tomandose na mais séria consideração, se
acordou que de ora avante as meretrizes
ou qualquer outra mulher suspeita, que
tiverem partos dentro do Hospital, amamentarão nele os recém-nascidos por
espaço de oito dias, ou por mais tempo
se o respectivo facultativo assim o entender para se ver se eles estão ou não
infeccionados, porque se estiverem serão tratados juntamente com as mães e
no caso contrário serão então remetidos
à casa da vida, como se pratica (era
provedor José Jácome Correia).37
Em 1856 a Mesa recebeu um ofício
do Hospital de S. José, em Lisboa, em
que aquele exigia que lhe mandassem
pagar a quantia de 88$320, devida pelo
curativo feito a um “doido”, e resolveu
responder negativamente, por não ser
essa a prática.
A 17 de Fevereiro de 1866 foi nomeada regente das enfermarias de mulheres
a enfermeira Maria José Pinto Soares

O Dr. José Pereira Botelho foi uma das personalidades mais interessantes e de maior prestígio da sociedade micaelense do

seu tempo. Nasceu na vila da Lagoa a 2 de Outubro de 1813. Licenciou-se em medicina em 1840, na Faculdade de Medicina de Paris. Quando da “Revolução da Maria da Fonte” fez parte da Junta Governativa que governou S. Miguel em 1846-47. Foi médico da
Estação de Saúde de Ponta Delgada e do partido da Câmara. Foi durante 20 anos procurador à Junta Geral. Foi um dos fundadores
da Sociedade Promotora da Agricultura Micaelense. Foi um dos fundadores do jornal “Correio Micaelense”. Foi um dos fundadores
e seu presidente, depois de Castilho, da “Sociedade dos Amigos das Artes e Letras”. Foi um dos maiores clínicos da sua terra. Em
França lutou nas trincheiras em defesa das suas ideias liberais. Foi um dos primeiros micaelenses a renunciar ao morgadio.
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com o ordenado de 12.000 reis mensais,
ficando a seu cargo o depósito de todas
as roupas do Hospital.
A 17 de Março foi presente pelos quatro facultativos do Hospital: que constando que alguns médicos externos se
lembraram de partilhar com eles o serviço do Hospital, sobre o pretexto de que o
número de doentes a tratar excede o razoável a todo o clínico encarregado do
serviço das enfermarias dum hospital;
sendo por isso conveniente haver um facultativo que se encarregue de visitar de
tarde o Hospital para acudir em casos
imprevistos, devendo haver a competente
demora na inspecção de cada um dos doentes, vem perante esta Mesa declarar
que nunca até hoje o serviço das enfermarias deixou de se fazer com exactidão, quer de dia quer de noite por
qualquer dos facultativos, porém, restando ainda alguma dúvida, de boa vontade
se oferecem para fazer cada um por seu
turno uma visita geral de tarde nas diferentes enfermarias. O que a Mesa não
pode deixar de aceitar. 38
Dada a crise financeira em que se vivia, foram reduzidos os ordenados dos
médicos, capelão, advogados e procuradores. Em Agosto desse ano, atendendo à
necessidade de fazer economias e reconhecendo-se, pela experiência de muitos
anos, que das miudezas da galinha se pode formar uma ração, foi acordado que
cada galinha deva produzir cinco rações.
Foi acordado que o número de doentes
internados não excedesse os 200, com ex-

cepção dos militares e dos que pagam os
seus curativos, para além dos urgentes.
Que se fornecesse ao cirurgião do Banco a
nota do número de doentes internados, para que ele se possa regular. Que só se forneça aos doentes do Banco medicamentos
de pouca valia, como purgantes salinos.
Isaac Buzaglo, corretor de navios,
propôs que se recebessem no hospital os
marinheiros ingleses, que apareciam durante o embarque da laranja, para ali serem tratados por uma diária de 720 reis
por doente e um intérprete para vir assistir à visita.
No final do ano de 1866 faleceu o cirurgião do Banco Dr. José Maria Cordeiro de Lima39 e foi posto o seu lugar a
concurso, juntamente com o de cirurgião
de feridas, que já estava vago, e em Fevereiro de 1867 foram nomeados para os
respectivos lugares o Dr. Manuel Maria
da Rosa e o Dr. Francisco Severim de
Avelar, cada um com o ordenado de
350.000 reis anuais.
Da acta da Mesa do dia 15 de Janeiro
de 1868 consta a seguinte deliberação:
São permitidas unicamente as visitas nos
domingos aos doentes interpoladamente,
sendo um domingo destinado aos homens
e o outro às mulheres e como tenham de
ser previamente revistados devem apresentar-se ao meio-dia para poderem entrar pela uma hora da tarde. A visita não
demorará mais de meia hora.
Em 1868 foi apresentado o novo formulário do Hospital de S. José em Lisboa,
que, depois de ouvidos os médicos, foi
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adoptado pelo Hospital de Ponta Delgada.
Nos finais desse ano foram convidados os médicos a indicar qual o local do
Hospital mais propício para serem tratados em isolamento os doentes com doença contagiosa. Aqueles foram da opinião
que se arrendasse para esse efeito, uma
casa isolada situada em Santa Clara e
pertencente a José Jacinto Botelho.
A 16 de Março de 1870 a Mesa teve
conhecimento de requerimento do Dr.
Manuel Maria da Rosa dirigido ao Concelho Distrital por não lhe terem aumentado o ordenado: que as diferentes
administrações reconhecem ser a maior
soma de trabalho da parte do “facultativo de feridas”, pois que desde 1838 tem
aquele lugar sido recompensado com
maior ordenado do que os facultativos
do Banco e da enfermaria da sífilis e
que desde 1863 se lhe elevou o ordenado a 500.000 reis (dando-se outro tanto
ao facultativo de medicina), o que durou
até 1868, que em razão da doença do
Dr. Avelino se fez alterações nos ordenados com o fim de se favorecer aquele facultativo, que se achava impossibilitado
de trabalhar. Em França os cirurgiões
são melhor pagos do que os médicos.
Seria injustiça flagrante não aumentar o
ordenado ao facultativo de feridas, que
é de todos o que está sempre na contingência de ser chamado de dia e de noite
a importantes serviços de cirurgia, o
que tem lugar, por muitas vezes, pois
que a obra da doca e outras obras públicas e particulares, desordens, quedas
e ferimentos determinaram um grande
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número de acidentes.40
A 11 de Abril de 1871 foi aprovado o
orçamento para o ano económico e verificou-se que existia um deficit de
1:639$578 o que levou à diminuição de
algumas despesas; foram retirados
200.000 reis à Botica e 500.000 reis nos
ordenados. O médico passou a receber
360.000 reis; o facultativo de feridas
340.000, o de venéreo 320.000, o cirurgião do Banco 320.000, o boticário
320.000, o ajudante de botica 86.400, o
sangrador 96.000, o barbeiro 72.000, o
enfermeiro de feridas 172.800, o de venéreo 144.000 e as 3 enfermeiras 124.800.
O projecto da reforma do Estatuto foi
assinado a 28 de Maio de 1873 e no fim
desse ano foi resolvido que não se admitissem para o serviço do Hospital pessoas
com menos de 21 anos ou com mais de 40.
Por essa altura foi mandada vir para
a botica uma máquina de fazer gelo. Em
1876 era provedor o Dr. Ernesto do Canto e, tendo em conta a exigência do facultativo de cirurgia, foi mandado fazer
em cada enfermaria do Hospital um
quarto com acomodações para doentes
que necessitassem de ficar isolados.
No mesmo ano consta a seguinte resolução: tendo-se notado que há meses a
esta parte se está receitando tabaco de
fumar a doentes (como expectorante?) e
que este receituário vai na escala ascendente, que se oficiasse aos facultativos
que se devem abster de o receitar, por ser
caro e aumentar o risco de incêndios.41
O tempo era de crise e a 23 de Março
de 1877 a Mesa determinou que se reco-
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mendasse aos facultativos que restringissem ao indispensável as dietas de galinha,
dada a escassez que havia delas e ao alto
preço que tinham atingido. Pela mesma
razão foi resolvido juntar os facultativos e
o boticário a fim de estudarem o modo
mais suave de diminuírem a despesa com
a botica, abstendo-se de receitarem medicamentos de luxo que podem, sem inconveniente, serem supridos.
Quando as dificuldades financeira eram
maiores, as dietas eram as primeiras a sofrerem alterações, foi o que sucedeu a 4 de
Maio de 1882, quando da conferência que
houve com os médicos do Hospital sobre a
redução das ditas. Ficou resolvido: que se
alterasse o peso das de carne, tanto cozida
como assada e em bifes, reduzindo-os a
150 gramas. E que se aumentasse o número de dietas pela forma seguinte: as do
jantar com os números: 4) 90 gramas de
carne cozida; 5) 90 gramas de carne assada; 6) 90 gramas de carne de bife; 1) um
oitavo de galinha cozida; 2) um oitavo de
galinha curada; 3) um oitavo de galinha
assada com 43 gramas de arroz. E as dietas da ceia com os seguintes números: 4)
um oitavo de galinha cozida; 5) um oitavo
de galinha assada; 6) um oitavo de galinha cozida com 30 gramas de arroz; 7) 90
gramas de carne cozida; 8) 90 gramas de
carne assada.42
Quando em 1894 o orçamento apresentou um deficit de 1:485$430 foi proposto alterar novamente as dietas,
proibindo dar aos doentes, a não ser em
casos excepcionais, vinho do Porto, mas-

sas para sopas e bifes de carne de vaca.
Com a nova crise financeira, que se
verificou em 1912 foram novamente alteradas as dietas: a) os bifes passaram de
150 gramas para 120 gramas; b) redução
da quantidade de macarrão na sopa, para
60 gramas; c) o peixe de escama passou
a poder ser substituído por 120 gramas
de carne assada; d) 80 gramas de bacalhau cozido com duas batatas; e) substituição das três sopas diárias por duas; f)
proibição de vinho comum.43
No primeiro semestre do ano de 1915
foi dispendido com os doentes do Hospital 1.304$00 de leite, o que corresponde a mais de metade da verba orçada
para este alimento. A mesa chamou a
atenção dos médicos para o receituário
de reforço de leite (30 litros por dia). O
peso do pão de trigo que era de 400 gramas foi reduzido a 350.
A 28 de Dezembro de 1883 foram
presentes dois requerimentos dos facultativos Dr. Paulo Guedes da Silva e Dr.
Bruno Silvano Tavares Carreiro, que
pretendiam o lugar de médico de cirurgia do Hospital, vago pela desistência do
Dr. Francisco Severino de Avelar. A Mesa resolveu admitir por unanimidade o
Dr. Bruno e consignou em acta um voto
de louvor ao Dr. Avelar: pelo zelo, proficiência e inexcedível caridade com que
exerceu o lugar de facultativo das enfermarias de cirurgia durante 17 anos.
Outro requerimento, feito pelo Dr.
António Rodrigues Paz a pedir aumento
de ordenado, foi despachado pela Mesa
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que resolveu aumentá-lo em 50.000 reis
anuais em atenção aos seus 55 anos de
serviços prestados ao hospital.
Em 15 de Março de 1884 foi recebido um ofício do governador civil, com
um exemplar do relatório sobre aparelhos de desinfecção pelo calor, que lhe
fora enviado pelo Ministério do Reino,
para que a Mesa resolvesse da conveniência de se montar no hospital alguns
desses aparelhos. O governador recomendava a sua aquisição, não só para
serviço do Hospital, como para beneficiar todo o distrito, dada a possibilidade
de epidemias. Foi pedida a opinião aos
facultativos, pois a Junta Geral tinha informado que contribuiria com 400.000
reis, no caso de ser preferido um aparelho portátil, que custava 110 libras, ou
com 800.000 reis se a escolha fosse para
outro que custava 250 libras.
Este interesse da Junta Geral e do governador civil, bem como o próprio interesse da Misericórdia, estava
relacionado com o receio de que a cólera, que se encontrava em Espanha, viesse a aparecer nas Açores. Em 1885 a
Santa Casa punha com mais veemência
o problema do isolamento dos doentes e
em 1887 o hospital tendo recebido um
doente de varíola, enviou a mensagem
de que não seriam aceites mais doentes
destes devido à falta de condições.
Em 30 de Julho de 1839 foi dada autorização por carta régia para a venda
do velho edifício e em 8 de Maio de
1840 foi resolvido vendê-lo por partes
ou por inteiro. Foi demolido o adro e a
escadaria da igreja, que deram origem à
praceta e procedeu-se ao estabelecimento ali do mercado público, projecto da

responsabilidade do engº militar Caetano Alberto Maia e custeado pela Câmara Municipal, que não chegou a ser
efectuado, por necessitar de muito terreno, o que saia muito mais caro, pois que
só para a compra de todo o edifício seriam necessários 20 contos e setecentos
mil reis e para a obra 16 contos. O mercado acabou por ser construído, por menor preço, na cerca do convento da
Graça. Com esse empreendimento fazia-se desaparecer da Matriz a comercialização de certos bens, como bestas e
porcos, o que era considerado mau para
a higiene e saúde pública.
Entretanto surgiram problemas com o
novo edifício, pois era posta em causa a
sua doação, por falta de não ter sido sancionada pelas duas câmaras legislativas. As
obras do novo Hospital tinham, entretanto,
terminado, mas não satisfaziam as necessidades e a expectativa dos novos serviços
hospitalares. O Hospital internava 200 doentes e a 18 de Fevereiro de 1842 ficou
assente aumentar a sua capacidade para os
300, com instalações para doentes particulares, enfermarias para os que pagassem o
internamento e quartos para se realizarem
as intervenções cirúrgicas.
Era provedor o barão das Laranjeiras
e vice-provedor José Jácome Correia,
fazendo ainda parte da Mesa Pedro Jácome Correia e Fernão Quental da Câmara. O projecto, que devia obedecer às
novas condições de higiene, foi entregue
ao professor e oficial do exército Joaquim Manuel Fernandes Braga, foi nomeado para fiscal da obra Silvério
Atanásio Rainay e constituída uma comissão, composta pelos senhores: Nicolau António Borges, João Silvério Vaz
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Pacheco de Castro e Amâncio Gago da
Câmara, para adquirir o material sanitário e cirúrgico que fosse necessário.
A 12 de Setembro José Jácome Correia assinou o contrato com António José da Silva, que abriria à sua custa a
pedreira na cerca da Misericórdia, e contratou com Thomas Hickling Júnior a
compra nos Estados Unidos da América
da madeira necessária, pelo preço de 38
reis o pé e colocada no cais. Em Julho
de 1842 foi eleito provedor Nicolau António Borges, que era reconhecido como
excelente administrador e que ficou a
superintender nos trabalhos da obra.
A provedoria do barão das Laranjeiras marcou uma luta renhida em defesa
das prerrogativas da Santa Casa, posta
em causa pelo código administrativo de
Costa Cabral (1842), que tentava retirar
autonomia às Misericórdias, entregando
aos governadores civis a aprovação dos
orçamentos e proibindo que fosse feita
qualquer despesa fora do mesmo. Os líderes dessa batalha foram os chefes políticos, barão das Laranjeiras e José
Jácome Correia e a intenção do governo
não foi avante.
Em Maio de 1835 o administrador do
concelho de Ponta Delgada oficiou à
Mesa pedindo que houvesse no Hospital
um quarto para recolher e guardar qualquer louco existente no concelho. Para
esse fim foi designado o “granel baixo”
por ser lajeado, bem construído e ficar
no local onde podem ser prontamente
socorridos os que nele forem recolhidos.
O provedor ficou autorizado a fazer as
despesas para dividir o granel em três
quartos e uma porta segura.
A 14 de Março de 1850 o governador

civil pediu que fossem internados no
Hospital os loucos incuráveis que divagavam pala cidade. Foi acordado que
fossem internados e remetidos para Lisboa, para ali serem tratados e sustentados pelo estabelecimento criado de
propósito para essas doenças.
Os alienados mantiveram-se no Hospital, subsidiados pela Junta Geral, mas
em péssimas condições de internamento,
o que levou o Dr. Mont’Alverne a escrever: vivendo em horrorosas pocilgas à
maneira de míseros animais inferiores.
Estão internados mas não hospitalizados, na elevada e pura significação do
termo. Em Novembro de 1904 os doentes do sexo masculino passaram para o
manicómio provisório no Papa-Terra e
os do sexo feminino só saíram depois de
inaugurado, em 1923, o novo manicómio do Egypto.
Em 1843 foi necessário cortar as laranjeiras da cerca do Hospital, que estavam atacadas pela doença e que foram
substituídas por plantas e ervas medicinais, em forma de jardim, e que abasteciam a botica do Hospital
Pelos estatutos de 1834 o cargo de fiel foi substituído pelo de secretário (remunerado) que não podia ser ocupado
por nenhum dos irmãos da misericórdia.
Francisco António de Mello foi o primeiro a desempenhar essas funções e o
segundo Maximiliano Emílio de Mello,
que organizou um moderno trabalho de
secretaria e ficou ligado à modernização
do Hospital.
Quando da instalação da Misericórdia no novo edifício, a instituição atravessava uma grave crise financeira e
estava assoberbada com outras activida-
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des, entre as quais avultava a criação do
Hospital das Furnas 44 , e algumas das
obras foram sendo adiadas para melhor
altura. Foi o que sucedeu com a alteração da fachada do velho convento que
dá para o Campo de S. Francisco.
Em Dezembro de 1857 foi nomeado
para a comissão de obras o Dr. Ernesto
do Canto, em substituição de seu pai, o
morgado José Caetano, e a 29 de Outubro de 1859 a Mesa mandou levantar o
plano para a continuação das obras e
aprovou-o dois meses depois, com a indicação que a perspectiva do edifício
fosse remetida para Paris a José do Canto, pedindo-se-lhe que consultasse quem
de direito, sobre a proporção das portadas e janelas que a dita perspectiva
apresentava.
No orçamento ordinário para o ano
de 1862-63, era provedor Nicolau António Borges, de um total de 33:856$538
reis foram destinados 5:053$600 para a
continuação das obras e em Agosto de
1861 vieram, assinados pelo arquitecto
Brice, os alçados do novo edifício e da
sua majestosa fachada
Em Janeiro de 1864 foi mandada vir
de Lisboa toda a pedra em bruto para a
construção do novo frontispício do Hospital, à excepção dos balaústres e capitéis que devem vir lavrados e prontos a
assentar. Foi também resolvido contratar
em Lisboa um canteiro de 2ª ordem para
lavrar a pedra, juntamente com canteiros
de S. Miguel. A Mesa acabou por contra-
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tar com José Moreira Rato para o acabamento da lavoura no prazo de 18 meses.
E o assunto foi sendo protelado só
voltando a ser referido a 7 de Setembro,
por ter a Mesa recebido um ofício da Câmara Municipal de Ponta Delgada a pedir
uma autorização, relacionada com a vontade de aformoseamento que pretendia
dar ao Campo de S. Francisco. Autorização que foi concedida: dado que não vai
prejudicar o nivelamento do novo frontispício que se pretende construir. Em Julho
de 1869 a Mesa foi informada que tinha
sido entregue toda a cantaria contratada,
mas dois anos depois ainda a Santa Casa
procurava em Lisboa um mestre hábil para assentar toda a lavoura, que tinha custado a importância de 15:907$438 reis e
que: para tal se depositasse, em separado, a importância do curativo dos militares e dos doentes particulares e que se
cobrasse, das dívidas activas desta Casa,
até 1868 inclusiva.
Dá-nos uma ideia da dificuldade que
teve a Santa Casa em cumprir o que estabelecera, o facto do orçamento para o
ano de 1871-72 ter sido de 31:742$504
reis, bastante inferior ao de 1870-71 que
tinha sido de 47:873$930, prevendo-se
um deficit de 1:639$578 para aquele ano,
que seria colmatado com um corte nas
seguinte despesas: na mordomia menos
500$000 reis; na botica menos 200$000 e
nos ordenados menos 500$000; o cirurgião das feridas, por exemplo, passou de
400$000 para 340$000 reis anuais. Já em

Em 1849 o governador civil Dr. Eusébio Dias Poças Falcão promoveu uma subscrição e nomeou uma comissão que

gastou 80.000 reis num hospital provisório e iniciou a construção de um novo. A Mesa acabou por aceder a contribuir para a
sua construção e manutenção (ver “A Assistência – Notas Históricas”, de Henrique de Aguiar Rodrigues, Açoriano Oriental
de 29-1-2003).
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Maio de 1870 o Dr. Manuel Maria da Rosa recorrera para o Concelho do Distrito
por não lhe terem aumentado o ordenado:
seria injustiça flagrante não aumentar o
ordenado do Cirurgião da Feridas, que é
de todos o que está sempre na contingência de ser chamado de dia e de noite, a
importantes serviços de cirurgia, o que
tem lugar por muitas vezes, pois que a
obra da doca e outras obras públicas e
particulares com desordens, quedas e ferimentos determinam um grande número
de acidentes.45
Com a grave crise financeira a mesa
foi obrigada a por em praça todos os objectos inúteis que fossem encontrados
quando do inventário do Hospital e as
epidemias que assolaram a Ilha na segunda metade do século XIX, nomeadamente as de varíola, ainda mais vieram
complicar as coisas, pois obrigaram ao
dispêndio de verbas extraordinárias para
ajudar às populações atingidas. A 30 de
Abril de 1869 foi votada a verba de
600$000 reis para esse fim e outra no
mesmo valor para ajudar a fazer face à
crise alimentícia por que está passando
esta Ilha, tendo sido nomeada uma comissão para socorrer os pobres indigentes com dinheiro e pão, para o que se
pediu às Juntas de Paróquia de Ponta
Delgada que remetessem a relação das
pessoas mais necessitadas das suas freguesias. Foi também resolvido construir
um palheiro fechado para abrigar das intempéries as pessoas que, por necessidade, dormiam debaixo do alpendre e em
Março de 1870 o governador civil pediu
para que a Santa Casa concorresse com
45

um donativo para a fundação e sustentação dum Asilo de Mendicidade, que se
pretendia construir na cidade e ao qual
foram atribuídos 200$000 reis.
Em 1874 foram atribuídos mais
400$000 reis para a epidemia de varíola
e o governador fazia sentir à Santa Casa
as dificuldades que estava tendo na criação do Asilo, por falta de edifício próprio, e sugeria a sua localização nas
lojas dos baixos do Hospital.
No ano de 1875, era provedor Nicolau António Borges e vice-provedor o
Dr. Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro, foi
feito um empréstimo para a conclusão
das obras do hospital e em Janeiro de
1878 recomeçou-se a construção do
frontispício, juntamente com a obra da
nova cozinha.
A 18 de Maio de 1879 foi proposta a
demolição da parte do edifício que teria
de ligar com a nova frente, a fim de ser
construída ao mesmo tempo. Ainda hoje
se nota esta ligação quando se passa,
descendo três degraus, da zona do consistório para o corredor onde se situavam as enfermarias de ortopedia e
doenças infecciosas. Na mesma altura a
Mesa agradeceu à Junta Autónoma das
obras da doca o empréstimo dum guindaste para a colocação da cantaria da fachada e mandaram vender toda a
lavoura de pedra preta de Vila Franca,
que se tirara da parte demolida. Em Fevereiro de 1880 foi mandada vir de Lisboa a tinta necessária para a pintura de
todo o exterior do hospital.
Em 1882 a Santa Casa cedeu à igreja
da Paróquia o antigo pórtico do Hospital
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que ficava por debaixo da torre dos sinos da igreja, pois que fora substituído
pelo novo pórtico.
Em 1884 foi aprovada a proposta de
Manuel Chalupa para o fornecimento da
madeira de pinho resinoso para o edifício, a 30$000 reis o metro cúbico, cabendo à Santa Casa os custos da serragem.
Em Março de 1890 ainda a Misericórdia procurava arranjar meios financeiros para poder terminar esta
monumental obra, pedindo autorização
para utilizar 14 contos de reis do legado
de João Francisco Cabral, que seriam
amortizados anualmente com a quantia
mínima de 300$000 reis, mas esse pedido foi indeferido por ser necessária autorização da Irmandade (era provedor o
Dr. Félix José da Costa Sotto-Mayor).
Mesmo assim as obras continuaram, tendo sido encarregado o Dr. Aníbal Cabido, director das obras públicas da Junta
Geral, para formular o modelo da balaustrada da escada, que devia ter 14 degraus, sendo os balaústres de pedra
branca de Lioz e os degraus de pedra da
terra e forrada com uma chapa gradeada de ferro fundido. Foi também ajustada a pintura e os desenhos para o
vestíbulo com Guilherme Augusto Alves
Lima por 1 conto e 300 mil reis, dandose-lhe também, os materiais precisos.
A última referência à obra do frontispício é de Outubro de 1903 e respeita ao
pagamento de 37$000 reis ao pintor Manuel Correia pelo desenho que fizera para
ornamentação da sala do novo Consistório. Penso que terá sido por essa altura
que a obra foi dada como concluída.
Algumas das obras efectuadas no novo Hospital tiveram a ver com a melhoria

das condições sanitárias dos doentes, mas
reverteram também em proveito da população de Ponta Delgada, à qual a Misericórdia dispensou alguns importantes
serviços. Em 1864, quando do concerto
da cisterna grande do claustro do edifício, a Câmara Municipal com o fim de
melhorar o fornecimento de água à população da cidade, nas ocasiões de falta,
propôs à Santa Casa o estabelecimento
de uma bica na rua do Cerco que seria estabelecida a partir da cisterna, através de
um aqueduto. No Verão de 1879 foram
terminados os novos quartos de banho e
foi acordado por ao serviço do público
três banhos, completamente separados
dos destinados aos doentes do hospital.
Em Março de 1881 a Mesa deliberou
vender água quente, que não fosse necessária para uso dos doentes e das pessoas que quisessem tomar banho nas
banheiras do Hospital, ao preço de 40
reis por cada 25 litros. A água era aquecida a lenha através de um enorme fogão
mandado vir de França pelo preço de
3.600 francos, para a nova cozinha, cujo
plano fora aprovado em 1875. O fogão
chegou em 1879, com todos os seus pertences, estudos de assentamento e canalização para o abastecimento de água
para todo o edifício.
A evolução tecnológica levou a que,
em Julho de 1886, a Mesa autorizasse o
Dr. Manuel Maria da Rosa a mandar vir
de Paris um aparelho de hidroterapia
para banhos de duche, cujo preço não
devia ultrapassar os 2.200 francos e um
ano depois punha-se a necessidade de
importar um esquentador de ferro para
aquecer a água para os banhos destinados ao público e aos doentes do Hospi-
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tal. Tudo isto acabou por só ser montado
em 1893, num quarto junto à cozinha da
botica, e a que foi dado o pomposo nome de Gabinete Hidroterápico.
Em 1896, devido à subida da taxa da
água que era fornecida pela Câmara Municipal de Ponta Delgada (60.000 reis),
foi acordado subir o preço dos banhos
ao público: a) banho simples, sem lençol
– 160 reis; b) banho simples com lençol
– 200 reis; c) banho simples com lençol,
sabonete e esponja – 375 reis. Em 1999
houve nova subida nos preços o que levou a poetiza Alice Moderno a fazer um
requerimento à Mesa dizendo que pretendia tomar o seu duche pelo preço antigo. Por motivos inconfessáveis, digo
eu, o pedido foi deferido e a ilustre senhora continuou a tomar banho.
Em 9 de Dezembro de 1869 foi deliberado preparar 3 quartos para doentes
particulares que procurassem tratar-se
no hospital, sendo 1 de primeira ordem e
2 de segunda.
A 14 de Julho de 1903 foram presentes projectos para a construção de retretes e lavatórios em quatro enfermarias e
em 1911 foi apresentado um projecto de
canalização de água em todas as dependências do hospital, a construção de novas retretes, quartos de banho, lavatórios
e quartos de isolamento para as enfermarias de feridos e medicina 1. Foi resolvido pedir autorização para contrair
um empréstimo destinado à realização
de tais melhoramentos.
Na mesma data foi resolvido que o
tratamento dos estrangeiros nas enfermarias fosse pago com 1.000 reis de diária e os que estivessem nos quartos
particulares com mais 25% do que os

preços actuais.
Embora a cirurgia fosse desde sempre praticada no Hospital, foi na segunda metade do século XIX, com o
progresso da anestesia e da “assepsia”,
que se assistiu ao seu enorme desenvolvimento. O clorofórmio foi preparado
pela primeira vez na Ribeira Grande, em
1948, pelo farmacêutico António de Oliveira Morais, que viera do Continente
para dirigir a farmácia da Misericórdia
daquela vila e que por lá casou, indo
mais tarde para o Brasil. (Açoriano Oriental, de 29 de Abril de 1848). Ainda no
mesmo ano, o clorofórmio foi aplicado
no Hospital da Misericórdia de Ponta
Delgada com feliz resultado, pelo Dr.
Lourenço António Correia, numa doente, D. Francisca do Rego Lima, esposa
do Dr. José Maria Cordeiro Lima, cirurgião do Hospital: a quem foram extraídos dois cirros, pelo hábil facultativo
Dr. José Joaquim de Azevedo Feio, numa intervenção que durou cerca de meia
hora e à qual assistiram: o Dr. Adriano
António Rodrigues de Azevedo, médico
da Santa Casa e que foi guarda-mor de
saúde em 1846 e o cirurgião Francisco
Alves Viana Serra, formado pela Escola
Médico-Cirúrgica de Ponta Delgada e
que tinha partido médico nas Capelas.
Deve-se ao Dr. Bruno Tavares Carreiro os passos decisivos para o progresso da cirurgia em S. Miguel. Formado
em 1882 na Universidade de Coimbra
veio para Vila Franca do Campo como
médico da Misericórdia, onde esteve
cerca de um ano. Vago o lugar de cirurgião do Hospital de Ponta Delgada, pela
saída para o continente do Dr. Francisco
Severino de Avelar, a ele concorreu, ten-
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do sido nomeado na sessão de 28 de Dezembro de 1883 director das enfermarias
de cirurgia.
Na sessão da Mesa de 3 de Dezembro
de 1894, era então provedor Francisco
Borges Bicudo, o Dr. Bruno comunicou
que devido à generosidade do conde de
Jácome Correia podia o Hospital dispor
no futuro de uma casa exclusivamente
destinada a operações graves. Em fins
de 1893 tinha aquele médico, reconhecida essa necessidade e não disponde a
Santa Casa de verba para o efeito, tinha
recorrido a Pedro Jácome Correia, que
mandou logo fazer os necessários estudos
e autorizou a despesa, para o efeito, até à
quantia de 4:020$000 reis.
O projecto foi feito, gratuitamente,
pelo engº. Aníbal Gomes Ferreira Cabido e o francês Paul Darayre, encarregado da direcção das obras da doca, fez o
orçamento, no valor de 2:000$000, para
os aparelhos que seriam necessários. A
Mesa decidiu que se fizesse na cerca do
Hospital. Pela mesma altura foi concedida licença ao Dr. Bruno para fazer um
estágio em Paris, onde devia estudar os
melhoramentos da cirurgia e adquirir os
ferros e o restante material necessário
para a casa de operações.
Em 1995 as obras tinham ultrapassado o orçamento e, para que terminassem, foi necessário o donativo de
558.000 reis de Aires Jácome Correia.
Em 1910 a viúva de José Jácome Correia, D. Mariana, contribuiu com mais
2:500$000 para o pagamento do material que fora adquirido. Por deliberação da
Mesa foi mandada colocar uma placa no
46

novo edifício com a seguinte inscrição:
Casa de Operações Jácome Correia.
O vencimento do director das duas
enfermarias de cirurgia era de 400.000
reis anuais e em cada uma delas tinha
um médico substituto, o Dr. Manuel Raposo de Medeiros na 2ª e o Dr. Clemente
Pereira da Costa na 5ª. Cada um deles
recebia de ordenado 150.000 reis. Depois da morte do Dr. Bruno, em 5 de
Outubro de 1911, cada um deles passou
a director da sua enfermaria com o vencimento de 300.000$000.
Quando do falecimento do Dr. Bruno
a Mesa resolveu por unanimidade lançar
na acta um voto de reconhecimento: pelos altos serviços prestados à Santa Casa, no desempenho do seu lugar de
director das enfermarias de cirurgia e
distinto operador; que sob o ponto de
vista de benemerência, pois que por sua
intervenção e a seu pedido vários melhoramentos materiais e donativos obteve esta Misericórdia. A sua dedicação e
zelo são motivo de sobejo para justificar
o testemunho de agradecimento a que
há muito tinha direito, e que hoje lhe vimos significar. A Mesa resolveu colocar
à entrada da segunda enfermaria uma
placa com a inscrição: Doutor Bruno
Silvano Tavares Carreiro, 1911.46
Em 1904 foi deliberado que não se fizessem operações de grande cirurgia, sem
que o mordomo do Hospital prevenisse,
com a devida antecipação, os facultativos
para assistirem a esses actos e que na mordomia se fizesse o registo dessas operações e das juntas que as precederão.
Em 1916 a Mesa deliberou: conside-
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rando os prejuízos que estão afectando
a economia da Casa, com a acumulação
de doentes nas enfermarias de cirurgia,
aguardando operações há muito tempo,
em parte por um dos cirurgiões estar
doente, o Dr. Clemente Pereira da Costa, e não poder o seu colega Dr. Raposo
de Medeiros dar o conveniente expediente às operações, deliberou-se chamar
o Dr. Manuel Machado Macedo (substituto).
Em 1918 foi remodelado o serviço da
casa de operações, subordinando-o mais
directamente à mordomia: por forma a
evitar conflitos entre as direcções das enfermarias de cirurgia, como tem sucedido.
Da acta da sessão da Mesa de 24 de
Novembro de 1898 consta que:
Achando-se estabelecido no Hospital
desta Santa Casa um Gabinete de Radioscopia, a expensas do senhor barão de
Fonte Bela, sendo a aquisição dos respectivos aparelhos feita pelo ilustre capitão Francisco Afonso de Chaves e Mello,
que também montou o referido Gabinete
e o pôs a funcionar, esta Mesa acorda na
necessidade de um regulamento para garantia da conservação e limpeza de todos
os aparelhos, que actualmente são os seguintes: duas baterias, cada uma de oito
pilhas de Bichromald; um rheostato; um
interruptor de Rovadigue, novo modelo;
uma grande bobine de Rhemhooff, capaz
de dar faíscas de 45 cm; 6 tubos, 4 bianodicos de Muret e 2 de Collandau-Chabaud; 1 ecran fluorescente de grandes
dimensões e um pequeno ecram, oferta
do capitão Chaves.47
Elaborado o respectivo regulamento
47

foi nomeado o Dr. Bruno Tavares Carreiro, para além de director das enfermarias de cirurgia, director do Gabinete de
Radioscopia, tendo como empregado
técnico o ajudante Manuel Duarte. Conforme o regulamento determinava podiam servir-se dos aparelhos o director,
alguns médicos do Hospital, o Capitão
Chaves, em atenção à sua reconhecida
competência e ainda qualquer médico
estranho ao Hospital, desde que obtivesse autorização do director.
Mais uma vez se verifica a intervenção do coronel Afonso de Chaves em tudo o que é progresso científico em S.
Miguel e a Mesa propôs: atendendo aos
relevantes serviços que tem prestado a
esta Santa Casa o capitão Francisco
Afonso de Chaves e Mello se acorda que
o seu retrato seja colocado no Consistório, por ser ele um dos seus beneméritos, cujos serviços redundam em
benefício da humanidade enferma.
Por acórdão de 23 de Setembro de
1898, foi mandado colocar na porta do
Gabinete de Radioscopia o nome do barão de Fonte Bela e foi proposto que o
seu retrato, feito em Lisboa, fosse colocado no Consistório, onde se encontravam
os demais benfeitores da Misericórdia.
Depois da implantação da República a
Mesa da Misericórdia foi substituída por
uma comissão administrativa, cujo primeiro presidente o Dr. Henrique Maria
d’Aguiar, na sessão de 20 de Fevereiro
de 1911, comunicou: que o Dr. Raul Bensaúde, distinto médico dos Hospitais de
Paris, fizera o donativo de 500.000 reis,
produto de todas as consultas que fizera
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em S. Miguel, sua terra natal, com o intuito de completar com a implantação da
radiografia o dito Gabinete. Por essa razão foi deliberado colocar o seu retrato
no Consistório.
Em Maio desse mesmo ano foi deliberado: que tendo em conta o que nos consta
sobre a aptidão técnica científica da drª.
Maria Joana de Freitas Pereira, diplomada pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e com prática provada de três anos
no laboratório do hospital de S. José, sob
a direcção do Dr. Azevedo Neves, convidá-la para ocupar o cargo de directora do
Gabinete de Radiologia. Mais tarde, após
concurso público, ocupou definitivamente
o lugar com o vencimento de 240.000 reis
anuais e 40% da receita bruta dos exames
efectuados aos doentes pagantes.
A tabela de preços dos serviços de
radiologia e radiografia foi aprovada em
Agosto de 1911; os exames de radioscopia custavam entre 3.125 e 7.500 reis; as
radiografias com chapas pequenas custavam 2.500 e as com chapas grandes
3.125. Os serviços de radioterapia eram
os seguintes: uma sessão isolada –
1.875; uma série de 10 sessões – 15.000
reis e cada série seguinte – 12.500.
Em 16 de Dezembro de 1912 foram
descerrados os retratos de Abraam Bensaúde e do Dr. Raul Bensaude; o primeiro no consistório e o segundo no
Gabinete de Radiologia, tendo sido convidados os doutores Henrique Maria
d’Aguiar e Veríssimo de Freitas da Silva,
colegas e amigos do Dr. Raul, bem como
os pais do homenageado e outros familiares. Na sessão usou da palavra o presidente da comissão administrativa Dr.
Jacinto Gago de Faria e Maia, que disse:

Todo o bom micaelense tem um justo
orgulho neste Hospital. Representa ele
uma velha instituição muito portuguesa e
que aqui prosperou e se engrandeceu
porque encontrou bom terreno e ânimo
caritativo da gente micaelense. O nosso
Hospital não é a última palavra da ciência, mas em relação ao nosso meio é digno de admiração. Temos muito de que
ufanar-nos e se examinarmos bem este
sentimento notaremos que ele não deriva
principalmente da grandeza do edifício e
material de que dispõe. No fundo do nosso coração existe uma principal gratidão
pelos numerosos filhos desta terra que
tanto a tem enobrecido e principalmente
se dedicaram a esta grandiosa obra. E
daqui parte o orgulho por esta ilha tão
fértil em todos os sentidos da palavra.
Sim meus senhores! Temos direito a orgulhar-nos com a abundância dos nossos
homens de mérito, com o talento de uns, a
bondade, a muita dedicação de outros, o
bom senso dos ilustres finados; e ao mesmo tempo o nosso amigo, Dr. Raul Bensaude, sem dúvida alguma, neste preito a
ilustre classe médica desta terra, por ele
tão honrosamente enaltecida e ainda todo
o pessoal dedicadíssimo desta Casa, porque todos dão tudo quanto podem, sem
olharem ao que recebem, servindo aquela
bandeira que merece tanta dedicação como a da nossa Pátria, a cruz vermelha, a
bandeira da humanidade.
Os que a glória fascinadora arrastou
para longe encontram, como o nosso
conterrâneo, ocasião de cooperar ao
longe nesta tarefa, oferecendo-nos um
valioso instrumento. Os que a “fatal viajem” levou para sempre encontraram
forma de perpetuarem a sua cooperação
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como se todos aqui vivessem trabalhando
connosco. Curvemo-nos perante a sua
obra e bondade como simples aprendizes
diante de mestres respeitáveis ainda muito vivos.48
Em 1946, quando da retirada do contingente militar que estivera em S. Miguel durante a segunda grande guerra e
da extinção do Hospital Militar, foi oferecido ao hospital uma aparelhagem de
RX, que serviu de base para a criação de
um serviço de radiologia, que viria ser
dirigido por um médico especialista, o
Dr. Duarte Magalhães de Freitas.
Em 1948 foi oferecido, pelo padre
Teófilo Damião de Oliveira, dos E. U.
A., um aparelho portátil de radioscopia.
Pelo decreto de 1907 foi aprovado o
quadro do pessoal clínico do Hospital, no
qual se achavam 3 lugares de médicos
substitutos, sendo 2 de clínica cirúrgica e
o terceiro de doenças cutâneas e venéreas,
com o vencimento de 150.000 reis insulanos. Os lugares mantiveram-se vagos, por
motivos económicos, até 1912.
O Gabinete Bacteriológico da Junta
Geral começou a funcionar em Setembro de 1898 num quarto do Hospital, cedido pela Santa Casa, com a condição de
lá se efectuarem as análises para os doentes pobres do Hospital. Foi dirigido
interinamente pelo Dr. Jacinto Botelho
Arruda. No espaço de uns meses foram
efectuados 114 exames e diagnosticados
53 casos de tuberculose pulmonar. Faziam-se também análises para diagnóstico
da blenorragia e da difteria e são também relatados exames para o sero-diagnóstico de febre tifóide, cuja descoberta
48

era muito recente e que tinham grande
interesse para a confirmação dos casos
duvidosos. A primeira aplicação de soro
anti-diftérico foi efectuada, com êxito,
no dia 16 de Setembro de 1899.
A 13 de Dezembro de 1906 o provedor propôs: que tendo o gabinete de bacteriologia, a cargo da Junta Geral,
deixado de estar instalado no Hospital e
as análises passarem a ser pagas, resultando dai uma despesa de 20.000 reis
mensais para o Hospital, considerando
os médicos que seria mais útil e cómodo
a prática desse serviço no Hospital, e
tendo o farmacêutico adjunto, Duarte
Castanheira Lobo, se prestado a fazer os
necessários estudos em Lisboa à sua custa. A instalação do gabinete está próxima, e a concluir-se a aquisição dos
aparelhos necessários. Os clínicos poderão, então, mais à vontade, recorrer-se
dos poderosos elementos de informação
que a bacteriologia lhes fornece.
Em 1891 Maria da Purificação Chaves, parteira pela Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, requereu para exercer no
Hospital a sua profissão. O requerimento foi deferido com a condição de assistir a todos os partos que houvessem no
Hospital e comparecer logo que fosse
chamada, recebendo o ordenado de
6.000 reis mensais.
Em 1899 foi nomeada parteira do
Hospital Guilhermina Henriqueta Abuim
Tavares, de Lisboa, por ter o curso de obstetrícia praticado no Hospital de S. José.
Em Junho de 1927 a Mesa tomou conhecimento que: um grupo de Senhoras
caridosas desta cidade pretende instalar,
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à sua custa, uma enfermaria exclusivamente destinada a serviços de maternidade, numa dependência do Hospital. Tendo
sido aprovada a pretensão. Essa iniciativa
partira da associação “Assistência Maternal e Infantil de Ponta Delgada”, da qual
era presidente a senhora D. Beatriz do
Canto e secretária a drª. Maria Joana de
Freitas Pereira. A maternidade foi constituída no Hospital, mas funcionava independentemente e com pessoal próprio.
Em 24 de Novembro de 1898 o provedor apresentou à mesa a proposta do
engenheiro José Cordeiro para iluminar
a luz eléctrica todo o edifício do Hospital e foi encarregado de estudar o assunto o mesário Francisco Alves de
Oliveira. Em Abril de 1902 o engenheiro
José Cordeiro voltou a oficiar dizendo
que, indo instalar na cidade a luz eléctrica, desejava saber se a Mesa queria que
a mesma fosse instalada no Hospital. Foi
resolvido estabelecer um acordo com o
engenheiro sobre o estabelecimento da
electricidade, mas ainda em 1911 não tinha sido possível obter da empresa de
Iluminação Eléctrica e Gás o esclarecimento preciso sobre o contracto de
avença com a Santa Casa e havia quem
propusesse à Mesa que mandasse vir
“um dínamo” para gerar a iluminação
necessária, pois ficaria mais barato.
No dia 6 de Junho de 1901 o rei D.
Carlos assistiu do consistório ao fogo e
demais festejos, que no campo de S.
Francisco se realizaram em honra do Senhor Santo Cristo e no dia 11 foi com a
rainha visitar o Hospital, do qual levaram uma boa impressão.
A 15 de Março de 1902, por ter a Câmara Municipal feito uma postura em que

proibia que se lavasse a roupa do hospital
nos lavadouros públicos, a Mesa, consultando os seus facultativos, entendeu: que
se achava habilitada, com um aparelho de
desinfecção pelo calor, que houve há anos
e ultimamente com mais outro aparelho,
que veio acompanhado de uma porção de
garrafas de desinfectante Scycoformol, a
desinfectar as roupas deste Hospital e que
estas serão lavadas na cerca.
Nessa época a situação financeira da
misericórdia tinha melhorado e foi resolvido aumentar o número de doentes para
250, contando com os inválidos. O orçamento ordinário de 1902 foi de
67:420$207 reis de receita para
62:467$816 reis de despesa.
A 29 de Novembro de 1902, achandose vago o lugar de sangrador e dentista,
por desistência de Manuel Dias Pavão, a
Mesa nomeou o barbeiro José de Medeiros Ventura, que se achava habilitado a
exercer as funções, como atestara o Dr.
Mont’Alverne, sujeitando-se a todas as
obrigações constantes do regulamento e a
prestar fiança pela importância dos objectos que ficariam a seu cargo.
A 15 de Julho de 1905 faleceu o enfermeiro Jacinto Manuel da Silva, a
quem o Hospital devia serviços relevantes durante 32 anos de trabalho árduo e
com risco da própria vida, tendo morrido como um herói no seu posto, prostrado por uma infecção horrível adquirida
em serviço. Esta homenagem traduz a
gratidão da Santa Casa, que nunca esquecerá a dedicação exemplar do enfermeiro excepcional que foi.
Tendo em vista a lei promulgada relativa ao tratamento dos tuberculosos, a
Mesa acordou que ao lado da enfermaria
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dos inválidos se destinasse um quarto
para o seu tratamento.
Em Fevereiro de 1913 a senhora D.
Maria Madalena Machado, irmã de Domingos Dias Machado, deixou um legado
à Santa Casa, de 15.200 reis e outros bens
para se estabelecer no Hospital uma enfermaria para tuberculosos. Em 1913 a comissão administrativa da Misericórdia
resolveu estabelecer, para além do Pavilhão, um Dispensário de Profilaxia. O engenheiro Francisco Pacheco de Castro foi
encarregue de projectar o pavilhão, para
32 doentes, de ambos os sexos e fazer o
respectivo orçamento, que ficou em
20.000$00. A primeira pedra foi lançada
em 1914, mas por falta de verbas, ainda
em 1944 a Santa Casa continuava a ser
pressionada para resolver o importante
problema do internamento de doentes indigentes com tuberculose, e acabou por
utilizar o antigo pavilhão dos alienados
para esse efeito, mas as despesas com as
obras, a manutenção e o tratamento seriam
da responsabilidade da Junta Geral. Esta
passou a pagar a taxa de 10$00 por doente
e por dia, bem como o pessoal doméstico
e de enfermagem que fosse necessário.
Em 1951 a lotação do pavilhão era no máximo de 45 doentes, o que era considerado
muito pouco para as necessidades.
Foi sempre com grande relutância que
o Hospital recebeu doentes contagiosos,
por falta de condições de isolamento e
em Junho de 1904 foi deliberado que dos
doentes desembarcados com doenças
contagiosas, só fossem internados no
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hospital os de febre tifóide, sarampo, coqueluche, beribéri, tuberculose e todas as
mais que fossem endémicas na Ilha, com
excepção do tifo exantemático, varíola e
meningite cérebro-espinal.
Já no ano de 1858 o Hospital ficou
isolado, de quarentena, devido ao aparecimento de dois casos de febre amarela
(marinheiros estrangeiros), tendo-se instalado no edifício da Misericórdia velha,
que ainda não tinha sido vendido, um
hospital provisório para os doentes que
pudessem vir a aparecer. No ano seguinte foi acordado que se comprasse uma
casa e quintais, junto à Nordela, para
hospital de isolamento.
Em 1910, a Comissão Administrativa
da Santa Casa, da qual foi presidente o
Dr. Henrique Maria d’Aguiar49, na sua
primeira reunião resolveu: Transferir as
alienadas dos Cáceres imundos onde se
achavam sem luz, sem ar e sem vestuário,
para um quarto arejado e bem iluminado,
junto dos quartos particulares. Na sessão
de 9 de Outubro, o presidente mandou pôr
em acta o seguinte: Era público que um
agrupamento político (partido progressista) desta terra administrava há anos ininterruptos esta Misericórdia com carácter
acentuadamente partidário, especialmente no que respeitava à nomeação de pessoal. Abriam-se concursos, mas sabia-se
de ante-mão que seriam nomeados os
concorrentes que fossem conduzidos pela
mão protectora do “Chefe” desse agrupamento.50
Da leitura dos Livros de Acórdãos

O Dr. Henrique Maria de Aguiar era o director dos serviços de saúde da Junta Geral do Distrito Autónomo de Ponta

Delgada.
50
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observa-se que era raro o concurso público para lugares do hospital que não
acabava por ser impugnado, muitas vezes recorrendo à via judicial. Isso mesmo tinha sucedido com o Dr. Henrique
Maria d’Aguiar, que fora preterido no
concurso efectuado em 1908, pela mesa
da altura: apesar de reconhecer a superioridade dos títulos académicos apresentados pelo concorrente, entendeu
todavia não o nomear.... Obviamente
que o tribunal anulou o concurso. É curioso verificar que, principalmente durante o século XIX, a maior parte dos
queixosos invoca, aberta ou veladamente, a interferência da política partidária. Por tudo isso a Comissão
resolveu proceder à reforma do quadro
clínico e adaptar: por mais criterioso o
princípio da especialização obtida pelos substitutos no serviço a que se dedicaram, mais consentâneo com a justiça
que deve presidir no provimento dos
cargos desta Misericórdia.
Como já temos observado, é muito
antiga a preocupação dos gestores do
Hospital quanto ao internamento de doentes crónicos ou de inválidos, que já
nessa altura eram considerados um problema social, que prejudicava e prejudica o funcionamento dos hospitais e vem
nesse sentido a proposta do presidente,
feita a 26 de Novembro de 1910: Considerando que para o internamento de doentes, quer pelo banco quer pela
consulta externa de medicina e cirurgia
geral, é suficiente um só facultativo, o
que terá como vantagem a de ser usado
um só critério, fica assente que será o
Dr. António José da Silva Cabral, médico do Banco, a fazer esse serviço.

Foi nessa altura criada a 7ª enfermaria para as doentes da velhice e invalidez
e a 8ª para os homens, sob a direcção do
Dr. Gil Jácome de Medeiros.
A 26 de Agosto de 1912 foi deliberado deixar de receber no Hospital os doentes leprosos e foi proibido fornecer
para fora do Hospital água oxigenada e
água do Vidago e mesmo no Hospital
esta só podia ser fornecida aos doentes
dos quartos particulares quando receitada pelo respectivo médico. Sendo grande o consumo de algodão e de álcool, foi
deliberado que houvesse toda a cautela
no consumo desses artigos, podendo
mesmo aproveitar-se o álcool, depois de
passar as mãos, para uso das lamparinas.
Nessa mesma altura foi deliberado
que, pelo Banco, só fossem recebidas as
grávidas com mais de 6 meses e que as
crianças com mais de 4 anos já não podiam ser acompanhadas.
Em 1913 a comissão administrativa
resolveu estabelecer a aposentação dos
empregados, tanto dos administrativos
como dos serviços clínicos, que estivessem impossibilitados, física ou mentalmente de desempenhar o seu cargo e que
provassem não ter outros meios de sustento, observando-se as regras que para
isso foram fixadas, com relação às pensões, idade e tempo de serviço.
Em Maio de 1914 visitaram o Hospital os Dr. José Gentil e Dr. Henrique
Bastos, de Lisboa e foi-lhes franqueada
a casa de operações, com grande benefício de muitos dentes pobres, a quem galhardamente socorreram com os
recursos do seu talento cirúrgico
Foi criada uma comissão, composta
pelos: Dr. Luís Botelho Mota, Dr. Cle-
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mente Pereira da Costa e o farmacêutico
Duarte Castanheira Lobo, para coordenarem um formulário de mediamentos
conforme os formulários dos principais
hospitais de Paris.
A crise financeira da Misericórdia,
que já vinha de trás, agravou-se com a
“Grande Guerra”, ao ponto de a certa altura terem sido suspensos o pagamento
dos ordenados. Por esse motivo o governador civil, Jacinto Gago de Faria e
Maia, nomeou para a comissão administrativa Rodrigo Rodrigues, na altura funcionário de finanças.
O sangrador-dentista e enfermeiro do
Banco José de Medeiros Ventura foi
substituído pelo enfermeiro Jordão Raposo de Vasconcelos, ajudado pelos enfermeiros Jacinto de Almeida Lima e
Bento José de Morais.
No mesmo ano foi nomeado, após
concurso e por proposta de Rodrigo Rodrigues, para o lugar vago de secretário
da Misericórdia o Dr. Humberto de Bettencourt.
A comissão, necessitando urgentemente de clorofórmio, gaze e algodão
hidrófilo, para o serviço de cirurgia e
tendo sido avisada da impossibilidade de
continuarem os fornecimentos de Lisboa, por causa da guerra, pediram ao governo que a autorizassem a importar da
América, com isenção de direitos.
No dia 26 de Outubro de 1914 foi
inaugurada na cerca do Hospital a primeira pedra para a enfermaria de tuberculosos.
No dia 23 de Dezembro de 1914, por
proposta do governador civil, voltou-se à
eleição da Mesa da Misericórdia e foi eleito provedor o Dr. Francisco Luís Tavares.

Visitou a cidade o Dr. Alberto Borges
de Sousa, especialista de doenças dos
olhos, que se ofereceu para tratar os doentes do hospital e o público em geral
Em 1915 o coronel Afonso de Chaves compareceu, como director do Museu Municipal, pedindo o painel de
azulejos, que ficou do antigo convento
de S. Francisco e que na opinião dos críticos de arte devia ficar no Museu A Mesa resolveu que o fazia por empréstimo,
ficando o coronel como responsável.
A 23 de Agosto desse ano reuniu o
conselho médico afim de se discutir e
adoptar providências urgentes em relação
à administração económica do Hospital,
designadamente no respeitante ao consumo de medicamentos e outros artigos de
farmácia, cujos preços tinham aumentado
muito, devido à guerra na Europa.
Foram tomadas as seguintes medidas:
a) a requisição de gelo para as enfermarias deve ser feita em pequenas porções e
mais de uma vez ao dia, para evitar desperdícios; b) fica suspenso temporariamente o funcionamento do esquentador
de água para os banhos e interrompido o
serviço de duches; c) fica suspenso o fornecimento pelo Banco de medicamentos
para tratamento no domicílio; d) é fixado
em 130 o número máximo de doentes
gratuitos, excluindo os inválidos. A distribuição pelas enfermarias era a seguinte: 1º - 20 doentes; 2ª - 30 doentes; 3ª 15 doentes; 4ª - 20 doentes; 5ª - 30 doentes; 6ª - 15 doentes; e) todas as vezes que
for requisitada a maca ou cadeira para
condução de doentes ao Hospital para
tratamento, ser-lhes-á cobrado o pagamento de 5$00 por acréscimo, revertendo
50% para receita da Casa e os outros
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50% serão distribuídos pelos serviçais
que fizerem o transporte.
Em 1917 a crise continuava e a Mesa
resolveu diminuir ainda mais o número
de doentes internados, fixando o total
em 116 e em Novembro desse ano foi
pedido, através do governador civil, que
fosse concedido à Misericórdia uma
subvenção da Assistência Pública: que
se tornou muito urgente em vista das
enormes dificuldades com que a administração do Hospital está lutando, devido à carestia dos bens alimentícios e
dos medicamentos, o que levou a um deficit na conta de gerência do ano passado de 8.800$00, a despeito de todas as
providências que se puseram em prática
para o evitar.51 Em Fevereiro de 1918
essa subvenção, no valor de 5.000$00,
foi recebida pela Santa Casa.52
O médico de doenças cutâneas e venéreas perguntou à mesa se deviam ser
admitidos no hospital doentes com
“mophêa” ou outras doenças de carácter
semelhante (contágio). Foi resolvido
manter a não admissão, por falta de instalações adequadas.
No concurso para médico substituto
de clínica Cirúrgica só concorreu o Dr.
Filipe Álvares Cabral, que foi admitido.
O Dr. Clemente Pereira da Costa, pediu
a demissão de director da 5ª enfermaria
(cirurgia de mulheres) e ofereceu-se para fazer a cirurgia dos olhos gratuitamente, por não haver quem se dedicasse
a esta especialidade. Em Maio de 1918
o Dr. Tomas Borba Vieira pediu autorização para prestar serviço como assis-

tente voluntário na 5ª enfermaria, o que
foi aceite.
A drª. Maria Joana pediu a exoneração de directora do laboratório de análises do Hospital e foi substituída pelo Dr.
Jacinto Botelho Arruda
A Mesa proibiu os facultativos e enfermeiros do Hospital de pedirem remuneração por serviços de assistência
clínica a qualquer doente, salvo àqueles
que fossem taxados nos regulamentos e
tabelas superiormente aprovadas.
Em Outubro de 1918, devido aos inconvenientes que resultavam das consultas externas se fazerem nas enfermarias,
a Mesa resolveu concentrá-las no Banco.
No fim do Verão de 1918 S. Miguel
sofreu a invasão pela “gripe pneumónica”, que agravou os problemas já existentes no Hospital, que em Novembro
recebeu da Junta Geral um donativo de
1.200$00 e da Comissão Central de Assistência o de 1500$00, como subvenções pelo aumento da despesa com os
doentes da epidemia. Pela mesma razão
o almirante Dunn, chefe da base naval
Americana nos Açores, dispensou um
precioso auxílio, em medicamentos e
materiais, durante o calamitoso período
da epidemia.
Em 1919 apurou-se que o deficit da
conta de gerência era de 20.000$00, que
representava cerca de um terço dos rendimentos ordinários da Santa Casa. Devido a essa situação foram aumentados
os preços das intervenções cirúrgicas em
50% para os nacionais e 100% para os
estrangeiros.
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Em 1920 a Santa Casa recebeu o
avultado donativo de 100.000$00, do benemérito Walter Bensaúde, que foi em
grande parte a sua salvação (as receitas
ordinárias em 1921 foram de 78.672$31)
e em 1921 veio mais um importante donativo, cerca de 70.000$00 deixados à
Misericórdia por um emigrante Joseph
Constantino da Silva.
Em 22 de Fevereiro de 1923 a mesa
deliberou, devido à precária situação em
que se encontrava a instituição e no intuito de evitar o imediato encerramento
do Hospital a efectuar o levantamento
do capital proveniente dos legados Walter Bensaúde e Joseph Constantino Silva, depositado no Banco Micaelense,
podendo levantá-lo, no todo ou em parte, devendo o mesmo capital ser reposto
pelos prometidos subsídios da Assistência Central a esta Santa Casa..
Esta crise financeira do Hospital gerou
na sociedade civil um elevado espírito de
ajuda, que se manifestou na dádiva de pequenos subsídios, alguns deles provenientes de espectáculos promovidos com esse
objectivo. Mesmo assim em 1924 a dívida passiva da Misericórdia já ultrapassava consideravelmente a receita ordinária
da instituição. Nos finais desse ano Henrique Bensaúde legou à Misericórdia a
quantia de 200.000$00 (em 1926 o orçamento ordinário foi de 350.156$00). Em
1927 foi deliberado apresentar ao ministro das Finanças, através do governador
civil, o pedido de um subsídio extraordinário, a dar pelo Fundo Nacional da Assistência: para poder manter aberto o
Hospital que tão bons serviços tem prestado à população desta terra (a dívida
passiva ascendia a 120.000$00).

Em 1928 os médicos renunciaram aos
honorários a que tinham direito, em atenção às precárias circunstâncias económicas que atravessa esta instituição e após
consulta aos médicos do Hospital foram
tomadas outras medidas para economizar: reduziu-se a 50% o ordenado da enfermeira do Banco: dispensou-se do
serviço o enfermeiro do Banco e o enfermeiro dos quartos particulares e substituíram-se por “ajudantes”; a mordomia
fixou um novo preço para os quartos particulares, de modo a que os doentes pagassem separadamente o médico, o
enfermeiro e os medicamentos: foi proposto ao enfermeiro do Banco que fosse
em determinados dias fazer extracções de
dentes, mediante preço a fixar e se ele recusasse seria nomeado o enfermeiro da 2ª
enfermaria para fazer aquele serviço de
dois em dois dias, contando-se-lhe os dias para a escala de Banco.
Elevaram-se as taxas diárias de hospitalização dos militares: soldados ou
marinheiros – 15$00; sargentos – 25$00;
oficiais – 60$00; extracção de dentes a
militares – 10$00.
Em 1932 a crise financeira da Misericórdia continuava e chegou a haver uma
proposta do senhor Francisco Álvares Cabral para que a Santa Casa cedesse parte
do edifício do Hospital para a instalação
definitiva dos “Paços do Concelho”.
Em Abril de 1920 foi deferido o pedido do Dr. Manuel Caetano Pereira para abrir no Hospital uma consulta de
“doenças nervosas”, gratuita para os pobres.
Bento José de Morais passou de ajudante a enfermeiro e foi colocado na 2ª
enfermaria.
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Em Julho de 1921 a Mesa recebeu
um ofício do Dr. Hermano de Medeiros,
médico-cirurgião por Lisboa e antigo director dos Hospitais Civis de Lisboa, pedindo para ser nomeado facultativo
assistente da 2ª enfermaria e outro do
mesmo teor do Dr. António Câmara. Foram ambos deferidos.
O Dr. Jacinto Botelho Arruda, desejando melhorar o “serviço electro-terapeutico” que já tem instalado numa
pequena dependência do Hospital, necessitando de mais espaço, oficiou à Mesa.
O enfermeiro do Banco José de Medeiros Ventura pediu para a Mesa reconsiderar sobre a deliberação de lhe retirar a
percentagem de 50%, que recebia nos serviços dentários que prestava no Banco.
Em 1925 o Dr. João Jacinto de Melo
e o Dr. Hermano e Medeiros e Câmara
pediram para serem admitidos como facultativos assistentes do hospital.
A acta da reunião, de 14 de Fevereiro
de 1927, da nova comissão administrativa, nomeada depois do 28 de Maio de
1926, da qual foi presidente o capelão
José Cabral Lindo, refere que foi apresentada pelo mordomo uma nota de todos os inválidos que se encontram
internados e que limitam a admissão de
doentes: é um abuso a que é indispensável por termo, visto existir um asilo e verificar-se que muitos deles tem pessoas
de família a quem compete a obrigação
de lhes dar guarida em suas casas.
A 18 de Outubro de 1928 o Dr. Machado Macedo escreveu de Lisboa, onde
estava de licença, a dizer que ao passar
no Funchal verificou que o hospital local estava colhendo uma excelente receita de um adicional aos impostos

cobrados na Alfândega, cujo valor orçava pelos 400 contos anuais, o que lhe
permitia uma vida desafogada, pelo que
lembrava a conveniência de se pedir ao
governo o mesmo para o Hospital de
Ponta Delgada.
O Dr. Borba Vieira fez uma exposição solicitando que se definisse melhor
a situação dos médicos nas suas condições, que só trabalham na sua especialidade, por julgar que não fazia sentido
terem de se sujeitar a prestar um serviço
que não lhes interessava. Concordando a
comissão resolveu que os assistentes especialistas ficassem dispensados de
comparecer às operações ou serviços
que não dissessem respeito à sua especialidade cirúrgica. Que fossem postos à
disposição do mesmo um quarto dos que
ficavam situados junto da maternidade,
para funcionar como enfermaria das especialidades, sendo nela internados os
doentes indigentes que necessitassem
dos serviços dos mesmos especialistas.
Que os especialistas pudessem utilizarse da “casa de operações” do Hospital,
para os seus serviços cirúrgicos especiais. Que pudessem utilizar o pessoal de
enfermagem, sem prejuízo dos serviços
das respectivas enfermarias. Que essas
resoluções fossem comunicadas aos assistentes especialistas: Dr. Borba Vieira,
Dr. João de Melo e Dr. Hermano de Medeiros.
O Dr. Octávio Botelho Machado, que
era médico da “Estação Termal das Furnas”, requereu para ser admitido como
assistente livre da 5ª enfermaria.
Nessa mesma data foi referido, atendendo ao novo regulamento: a criação
de um curso de enfermagem, com o fim
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de habilitar o pessoal já existente a bem
desempenhar as suas funções, bem como todos os que desejarem prepararemse para serem admitidos nas vagas do
quadro respectivo e devendo esse curso
começar a funcionar no dia 1 de Novembro, como determina o referido regulamento. Propõe-se que se reúna o
conselho médico para se pronunciar sobre a possibilidade dessa realização.
À reunião pedida pela Mesa só compareceram 3 médicos do quadro pelo
que aquela resolveu que em vista da indiferença por parte de quem mais devia
esforçar-se pela abertura daquele curso
no hospital, entende-se adiar para outra
oportunidade a inauguração do mesmo,
convicta, como está, de que tal iniciativa traria grandes benefícios aos serviços de enfermagem prática daquele
estabelecimento.
Foi também discutida a notícia, dada
pelo presidente, de um ofício das Irmãs
Hospitaleiras Portuguesas, com as condições em que essas religiosas podiam vir
prestar o seu serviço de enfermagem neste Hospital, dando assim resposta à consulta feita pela Mesa. Devido ao
problema económico, deliberou-se: que
não eram aceitáveis essas condições em
razão de envolverem encargos e despesas
mais pesadas do que as actuais com o
pessoal laico e foi posto de parte, por
agora, o projecto. Em Julho de 1929 o
mesário Sr. Edgardo Garcia propôs que
fosse entregue o serviço de enfermagem a
pessoal das congregações religiosas, à semelhança do que já fez a Misericórdia da
Horta e pretende fazer a de Vila Franca.
53

Em Novembro de 1928 foi deferido o
requerimento do Dr. António de Melo
para ser admitido como clínico assistente na 5ª enfermaria, com parecer positivo do Dr. António Câmara.
A requerimento do Dr. António Câmara, assistente da 5ª enfermaria, da
qual era director o Dr. Machado Macedo, foi resolvido dividir as 4ª e 5ª enfermarias para fazer três de cirurgia, sem
custos para a Santa Casa (era presidente
da comissão administrativa o Dr. Vicente Machado de Faria e Maia).
No mês de Julho de 1929 atingiu o limite de idade o Dr. Mont’Alverne Sequeira, que era director da 4ª enfermaria e
decano do corpo médico do Hospital. A
Misericórdia prestou-lhe homenagem e
deliberou: considerando que não podemos
garantir-lhe aposentação remunerada,
visto não dispor de Caixa de Reformas
para os seus empregados, pode suportar o
encargo, para ela real, da seguinte proposta: Que o Dr. Mont’Alverne passe a receber um subsídio anual de 2.400$00.
Que esta mesma medida se torne extensiva a todos os outros facultativos do
quadro clínico à medida que forem sendo atingidos pelo limite de idade, desde
que tenham pelo menos 30 anos de serviço e se reconheça que neles concorram as mesmas condições de situação
económica que determinou esta resolução da Mesa, em relação ao Dr.
Mont’Alverne.53
O Dr. Raul da Costa Benevides pede
para ser admitido como assistente da 5ª
enfermaria.
Em 20 de Julho de 1929 passou a
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funcionar um telefone na enfermaria de
cirurgia de mulheres, dirigida pelo Dr.
António Câmara e pago por ele.
O Dr. Machado Macedo, a quem a
Mesa tinha recusado o pedido de licença
ilimitada e que não voltara ao Hospital,
foi desligado do serviço e substituído,
após concurso, pelo Dr. António Câmara.
A Srª. D. Maria Borges da Horta
Mendonça, com prática de massagens
nos Hospitais Civis de Lisboa, pediu para ser autorizada a abrir um serviço regular de tratamento num anexo do
Banco do Hospital.
Em 3 de Julho de 1930 a Mesa resolveu aceitar um acordo com a Câmara
Municipal da Lagoa, para serem admitidos a tratamento no Hospital os doentes
pobres daquele concelho nas mesmas
condições do concelho de Ponta Delgada, subsidiando aquele concelho a Santa
Casa com a verba mensal de 400$00,
paga ao fim de cada semestre e ficando
estabelecido o limite máximo de dois
doentes por dia. Por cada doente a mais
a Lagoa pagará a taxa diária actualmente
em vigor para os doentes pobres dos outros concelhos.
Em 1933 era delegado técnico do
corpo clínico do Hospital o Dr. António
Câmara. Esse cargo tinha sido criado no
ano anterior e o seu titular assistia a todas as reuniões da Mesa, funcionando
como conselheiro técnico e representante do corpo clínico. Era nomeado pela
Mesa, depois de ouvidos os médicos.
A conta de gerência do ano de 193132 foi no valor de 630.479$51 de receitas e 577.502 de despesas. O saldo era
portanto positivo e assim se manteve du-

rante alguns anos.
A 29 de Fevereiro de 1933 a Mesa
recebeu um ofício do director geral da
Assistência, estranhando que não tenha
sido submetido ainda, à aprovação daquela Direcção Geral o orçamento da
Misericórdia, conforme manda a lei. O
provedor informou que em face do disposto no decreto de 1928, a aprovação
do orçamento compete à Junta Geral
Autónoma, atribuição privativa dos distritos autónomos insulares.
O mordomo Dr. Pereira da Câmara
apresentou a seguinte proposta: por ser
da maior utilidade pública a montagem
de consultas externas no Hospital com o
carácter de policlínica gratuita para os
pobres do distrito e com o maior número
possível de especialidades médicas e cirúrgicas, proponho o estudo da criação
de tal serviço. É muito interessante anotar
que já em 1910 tinha sido feita a seguinte
proposta, pela então presidente (Dr. Henrique Maria d’Aguiar) da Comissão Administrativa da Misericórdia (quando da
implantação da república): considerando
que um serviço de consultas externas sobre ramos especiais da medicina e da cirurgia, além de evitar a acumulação de
doentes nas enfermarias, do que resultará
uma economia considerável, tem a vantagem de melhor socorrer os doentes, pondo à sua disposição as aptidões especiais
dos facultativos desta Casa e de fora, que
por sua vez aumentarão a sua instrução
profissional sobre os ramos das ciências
médicas para que mais são atraídos: proponho à comissão que convide todos os
médicos da Misericórdia e os demais residentes nesta cidade, a abrirem consultas externas neste Hospital sobre
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qualquer especialidade, que mais tenha
merecido a sua atenção, solicitando dos
que aceitarem o convite, a designação da
especialidade, os dias da semana e a hora que desejam, para se poder organizar
esse serviço. Embora a proposta tenha sido aprovada por unanimidade nunca foi
posta em prática (calculo que pela resistência dos médicos da Santa Casa e pela
exoneração do presidente, feita a seu pedido, em 20 de Fevereiro de 1911).54
Em Janeiro de 1934 foi aprovado o
regulamento da “Consulta Externa”,
que, segundo o artigo 1º foi criada em
substituição do Banco e nas respectivas
dependências. O novo serviço abrangia
diferentes especialidades médicas e cirúrgicas e o corpo clínico era formado
por todos os médicos e cirurgiões, directores e assistentes do hospital, sendo o
serviço voluntário e gratuito. A consulta
abria pelas 10 horas de todos os dias.
Em 5 de Abril de 1933 o Dr. José
Maria de Medeiros requereu para ser admitido como assistente clínico do serviço de electroterapia, dirigido pelo Dr.
Jacinto Botelho Arruda, e no mês seguinte substituiu a Dr.ª Maria Joana F.
Pereira como professora de “Deveres e
obrigações Profissionais” da Escola de
Enfermagem do Hospital. Essa escola tinha iniciado as suas funções em 1932 e
fechou dois anos depois.
Em Novembro do mesmo ano a Mesa convidou o Dr. Henrique Maria
d’Aguiar, na sua qualidade de director
dos serviços clínicos da Junta Geral, para exercer a função de médico assistente

das alienadas, que, por conta da Junta,
ainda se encontravam no hospital.
Em Fevereiro de 1934 a parteira do
Hospital, D. Guilhermina Henriqueta
Moniz Tavares, pediu um certificado dos
serviços prestados no desempenho das
suas funções e da forma porque os tinha
desempenhado.
Na sessão da Mesa de 6 de Março de
1934 foi deliberado: ponderando a conveniência de ser transferida para outro
lugar, com dependência interna do Hospital, a instalação que serve actualmente à inspecção sanitária de meretrizes,
comunicando com o átrio do edifício
desta Santa Casa, não só por ser indicado por motivo de bom decoro, mas também pela necessidade de ser dispensada
essa actual instalação, como vem sendo
costume há anos, à comissão das festas
do Senhor Santo Cristo para a preparação e montagem dos eus trabalhos, foi
resolvido proceder à transferência.55
Em Maio desse ano o Dr. Carlos Pavão de Medeiros pediu a sua admissão
como clínico assistente da 1ª e da 3ª enfermaria e na consulta externa, na especialidade de pediatria. O Dr. Octávio
Botelho Machado requereu a sua admissão como assistente de “cirurgia homens”.
Em 1934 um enfermeiro ganhava
300$00; um enfermeiro ajudante
200$00; um estudante praticante
130$00; um vigilante 100$00 mais a alimentação; uma criada 50$00 mais a alimentação; o cozinheiro 280$00 e o
porteiro 250$00.
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O Dr. Jacinto Botelho Arruda faleceu
em Lisboa em Junho de 1935 e o provedor lavrou em acta um louvor pelos serviços prestados e o agradecimento da
Mesa pela oferta que fez em vida ao
hospital de todo o material do seu gabinete de fisioterapia.56
A 6 de Novembro foi deferido o requerimento do Dr. Laurénio da Silva Tavares pedindo para ser admitido como
assistente da consulta externa de oftalmologia e outro do Dr. Jaime Fernandes
Cunha, que exercia as funções de mésico escolar no Liceu Antero de Quental,
pedido para se integrado como assistente
das 3ª e 4ª enfermarias e da consulta externa nas especialidades de urologia e
doenças pulmonares.
Em Março de 1936 o Dr. António
Rodrigues Paz pediu a exoneração do
serviço de alienadas, de que era director.
Na mesma altura foram admitidos como
assistentes: o Dr. José Vieira da 2ª e 5ª
enfermarias e da consulta externa, como
otorrinolaringologista; o Dr. António
Silveira da Rosa da 2ª enfermaria.
Em Julho desse ano foi aberto concurso para o cargo de director da segunda enfermaria, ao qual concorreram os:
Dr. António Arnaldo de Carvalho Sampaio; Dr. António Silveira da Rosa; Dr.
Carlos Pacheco Arruda e o Dr. Paulo da
Costa Benevides. Acabou por ser nomeado o Dr. António Silveira da Rosa.
Em Abril de 1937 foi admitido como
assistente da 4ª enfermaria o Dr. Manuel
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Francisco Vaz de Medeiros.
O enfermeiro José Borges Pimentel
ajudante de enfermagem pediu para ser
equiparado a enfermeiro. Maria de Lurdes Soares, enfermeira da consulta externa e das especialidades, foi substituída
por Maria de Lurdes Carvalho.
Em 3 de Janeiro de 1938 foi autorizada a ligação à rede de distribuição de
energia eléctrica dos serviços municipalizados da Câmara das enfermarias de
cirurgia, das “especialidades” e da consulta externa, no intuito de obviar, assim, aos transtornos a que dá lugar a
interrupção, que sofre todos os dias a
determinada hora a corrente da Empresa
de Electricidade e Gaz desta cidade.
O ajudante de enfermagem Carlos
Manuel Pavão de Medeiros pediu a sua
promoção ao lugar de enfermeiro da 2ª
enfermaria.
Verifica-se uma forte polémica com a
Junta Geral por ter o Hospital recusado
o internamento, a pedido daquela instituição, de um inválido (a Junta subsidiava e pagava o tratamento desses casos).
A 28 de Junho a Mesa recebeu um
requerimento da Dr. Dália Mendonça de
Carvalho, com prática dos Hospitais Civis de Lisboa, pedindo a sua admissão
como assistente na 5ª enfermaria, consulta externa e especialidades.
Em Janeiro de 1939 por proposta do
mordomo do Hospital, senhor António
da Câmara, a Mesa resolveu: em defesa
do bom crédito a que tem direito no

O Dr. Jacinto Botelho Arruda foi o fundador do Laboratório de Bacteriologia da Junta Geral e seu primeiro director.

Ai desenvolveu uma acção importante na luta contra as doenças infecto-contagiosas, principalmente a tuberculose e a peste
(epidemia de 1920-23). Profissionalmente foi uma excepção no panorama médico dos Açores, pois dedicou-se à investigação
e publicou trabalhos de certa valia em revistas nacionais e estrangeiras.
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concerto público, encarregar aquele
senhor de expedir uma circular a todos
os directores clínicos do quadro hospitalar, esclarecendo que só podem ser
exigidos honorários aos doentes internados como pensionistas e nunca aos
que o sejam com atestado de pobreza
(era provedor Nicolau Maria Raposo de
Amaral).
Pela mesma data, foi deliberada a seguinte disposição regulamentar: para
evitar os inconvenientes que podem surgir para o regular expediente e disciplina dos serviços hospitalares, da
circunstância de contraírem matrimónio
as empregadas do mesmo, contraindo
assim implicitamente encargos e cuidados de família que dificilmente serão
compatíveis com o desempenho das
obrigações que lhes competem; delibera
que de futuro, as empregadas que, pelo
respectivo regulamento são obrigadas a
pernoitar no mesmo não possam ser casadas ou, quando o sejam, não vivam
separadas do marido e tenham filhos
menores ao seu cuidado.57
Em 1939, após concurso, foi nomeado para director clínico da 4ª enfermaria
o Dr. Vaz de Medeiros.
Nesse mesmo ano foi promovido a
enfermeiro dos quartos particulares José
Borges Pimentel.
A Mesa tomou conhecimento da
oferta, feita pela viúva do Dr. Henrique
Maria d’Aguiar, de vários artigos de
material cirúrgico que pertenciam ao
seu consultório particular, agradeceu e
decidiu tombar em acta um voto de ho-

menagem à memória daquele ilustre
clínico como expressão dos sentimentos
de pesar desta Mesa pelo desaparecimento de tão ilustre ornamento da classe médica desta cidade.
A 8 de Novembro de 1939 foi dissolvida a Mesa e nomeada uma comissão
administrativa presidida pelo major José
Joaquim de Sousa.
A 12 de Dezembro de 1939 foram nomeados directores das especialidades os:
Dr. Borba Vieira (otorrinolaringologia);
Dr. Laurénio Tavares (oftalmologia); Dr.
João Jacinto de melo (estomatologia),
que agradeceram à Mesa, reconhecendo
que essa deliberação correspondia a uma
necessidade para a boa eficiência e disciplina desses serviços: conferindo-nos o
direito a uma justa hierarquia dentro das
respectivas secções que vimos dirigindo.
Em Fevereiro de 1940 a comissão
ocupou-se da situação difícil que atravessava a Santa Casa, devido à falta cada vez maior de recursos financeiros
para fazer face às despesas do Hospital e
agravada pelo aumento dos preços dos
bens de consumo que se verificou com a
guerra na Europa. Nesse sentido foi deliberado reduzir a 70 o número de doentes
gratuitos internados; elevar de 8 para
12$00 a taxa diária de hospitalização
dos pensionistas a cargo da Câmaras e
das Misericórdias do distrito e dirigir
um apelo à Junta Geral para que o subsídio que vinha sendo atribuído pela verba
adicional de 5%, fosse aumentado para o
dobro, e ao governador civil Dr. Vieira
das Neves para interceder junto da Jun-
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ta. Apesar disso a conta de gerência de
1939 mostrava um saldo positivo.
O enfermeiro José Borges Pimentel,
dos quartos particulares, pediu a exoneração por motivos de saúde. O Dr. Ernesto
Machado Macedo pediu a sua admissão
como clínico assistente da segunda enfermaria.
Em Maio de 1940 foi deliberado passar o número dos doentes pobres internados para 50 e foi feito um novo
preçário para as operações, exames
complementares e tratamentos, incluindo internamento, dos doentes militares
que, nessa época de guerra, ocupavam
uma parte importante do Hospital.58
Em Novembro o engenheiro Pedro
Cymbron foi eleito para vice-presidente
da comissão administrativa da Santa Casa.
A Dr.ª Leonilde Rego Costa Anglin,
que já trabalhava na consulta externa,
pediu para ser admitida como assistente
da quinta enfermaria e da secção da maternidade.
Nessa altura era vogal da comissão o
Dr. Jaime Cunha, médico escolar do Liceu, que juntamente com o engº Pedro
Cymbrom desenvolveu uma intensa actividade reformadora; a 18 de Dezembro
de 1940 apresentou a seguinte proposta:
um dos grandes males que enferma a assistência no hospital resulta da má organização dos serviços do Banco,
ficando muitas vezes os socorros de urgência dependentes da solução que lés
quer dar o enfermeiro de serviço, ou
porque julga o caso simples ou porque
não consegue comunicar com o médico
ou com o cirurgião. Pelo que proponho
59

que: 1ª - que grande parte da pequena
cirurgia fosse feita no Banco, para aliviar as despesas de internamento; 2ª - que
o quadro de pessoal do banco e consulta
externa o bedeça a uma relativa fixidez;
3ª - que o médico de serviço elucide o
pessoal de enfermagem do banco da melhor forma de ser procurado.59
O Dr. Gil Jácome de Medeiros e o Dr.
António da Silva Cabral, ambos médicos
do Banco, pediram a exoneração por motivos de avançada idade e foram contratados o Dr. Carlos Arruda e o Dr. Ernesto
Macedo, por um período de três anos.
A 23 de Janeiro entrou em vigor o
novo formulário de medicamentos, onde
foi restringida a requisição de especialidades farmacêuticas (como nos Hospitais Civis de Lisboa).
A 26 de Abril de 1941 o Dr. Emanuel
Nunes pediu autorização para prestar
serviço no Banco ou enfermaria de cirurgia (ginecologia e obstetrícia). Em
Junho foi para presidente da comissão o
Dr. António Mendonça Dias.
A 25 de Junho foi assinada a convenção entre a Santa Casa e as Irmãs Hospitaleiras de S. João de Deus. A partir de 1 de
Julho todos os serviços administrativos,
religiosos, de enfermagem e domésticos
passam a ser da sua responsabilidade. Foram dispensados os enfermeiros: José de
Morais Sousa, Nicolino Augusto do Couto
e Carlos Manuel Pavão Nunes.
Foi presente à comissão um requerimento da Senhora D. Clementina de Faria e Maia Sousa, aluna da escola de
enfermagem de São Vicente de Paula em
Lisboa, que se encontrava de férias em
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S. Miguel, pedindo autorização para praticar nas enfermarias de medicina e cirurgia de mulheres.
O Dr. Luís Botelho Mota pediu para
ser desligado do serviço, e foi extinta a
secção de inválidos do Hospital. O Dr.
Guilherme Frederico Bastos Gonçalves,
director do serviço de cirurgia do Hospital Militar da Estrela, solicitou a admissão
como clínico assistente da 5ª enfermaria e
o Dr. Henrique Moutinho, tenente-médico
oftalmologista, pediu para ser autorizado
a frequentar o serviço de oftalmologia.
A 10 de Março de 1942 os médicos,
que tinham de livre vontade dispensado
os seus ordenados em tempo de crise,
resolveram pedir à comissão para voltarem a recebê-los.
O Dr. Jaime Cunha, vogal da comissão, propôs que os alunos pobres do Liceu e da Escola Industrial pudessem
frequentar as consultas das especialidades
de otorrinolaringologia e oftalmologia.
O engenheiro Pedro Cymbron apresentou um trabalho em que mostrava
que com as medidas tomadas em relação
ao gasto de medicamentos, se poupou
dinheiro no ano de 1941 e que a passagem da enfermagem para a Ordem de S.
João de Deus foi responsável por uma
poupança em géneros: pão, leite, álcool,
lenha e petróleo. Em 1940 o número de
dias de hospitalização foi de 45.013 e as
despesas somaram 147.621$00; em
1941 foram 55.443 os dias de internamento e a despesa baixou para
122.479$00. Em 1940 foram operados
nos quartos particulares 230 doentes e
60

em 1941 foram só 165, mas as receitas
para a Santa Casa aumentaram de
15.230$00 para 35.537$00.
A comissão resolveu que a farmácia
passava a vender ao público e a ser administrada independentemente, apresentando contas no fim do ano. A
administração passou a ser feita por um
delegado da comissão, o farmacêutico e
um secretário.
Em Março de 1943 o Dr. Dionísio Cabral de Lima pediu a sua admissão como
assistente do banco e da consulta externa.
Apesar da conta de gerência de 1942
ter apresentado um saldo positivo, a situação financeira da Santa Casa continuava má, pois para além do mais, os
géneros continuavam a aumentar de preço. Em Agosto desse ano a misericórdia
recebeu um donativo do Fundo da Assistência do Governo Civil, para os doentes
pobres do Hospital.
Os religiosos de S. João de Deus que
serviam no hospital pediram aumento do
ordenado, que foi aumentado para 200$00.
A 8 de Novembro de 1943 as alienadas foram finalmente transferidas para o
manicómio do Egipto.
Em 1943, pela primeira vez, a conta
de gerência apresentou um saldo negativo no valor de 50.000$00.
A 10 de Janeiro de 1944 passou para
provedor o engº. Pedro Cymbron e no
dia 4 de Fevereiro a direcção Geral de
Assistência concedeu o subsídio anual
de 40.000$00.
O Dr. José Filipe Carneiro Neto Rebelo pediu a sua admissão como assis-

O Dr. Neto Rebelo esteve em S. Miguel a cumprir o serviço militar. Foi um notável cirurgião dos Hospitais Civis de

Lisboa, onde chegou a director de serviço.
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tente de cirurgia de homens. 60
Foi deliberado conceder a todos os
trabalhadores do Hospital um suplemento de 20% sobre o ordenado, enquanto a
carestia de vida se mantivesse. Pela
mesma altura a Santa Casa de Angra do
Heroísmo solicitou que a Mesa adquirisse e lhe remetesse, pela via mais rápida,
3.000 kgs de batata para a alimentação
dos seus doentes.
Na conta de gerência de 1943 as receitas foram de 1.244.432$78 e as despesas de 862.590$00, ficando portanto
um saldo positivo, apesar da crise financeira que a Misericórdia atravessava.
Este facto vai-se repetir nos outros anos
e a única explicação é que para além de
cortarem nas despesas, haveria uma divida que não era contabilizada. A 8 de
Maio de 1944 foram tomadas as seguintes medidas: suspender a hospitalização
de doentes gratuitos nas enfermarias de
clínica médica do hospital, salvo os casos de extrema urgência; limitar os casos na concessão do receituário gratuito
pelo Banco e consulta externa e suspender o suplemento de 20% concedidos
aos trabalhadores, bem como o abono
para alimentação do pessoal doméstico.
Em Dezembro desse ano a Junta Geral atribuiu um subsídio extraordinário
de 310.500$30 para pagamento das dívidas, e foram recebidos vários donativos
de particulares. Para além disso a Junta
atribuiu o donativo anual de cerca de
30.000$00 para subsidiar o tratamento
dos doentes pobres.
A Mesa resolveu fazer obras para aumentar a maternidade, melhorar o isolamento dos doentes tuberculosos e criar
condições para que as três especialidades

ficassem em enfermarias independentes.
Em Outubro de 1945 a Misericórdia
mostrou todo o interesse em aproveitar, em
benefício do hospital, todas as construções
feitas pelos militares no edifício e cerca.
O Dr. António Silveira da Rosa pediu
para se ausentar do serviço durante um
ano para ir para os E.U.A. fazer um curso
de aperfeiçoamento na Clínica Mayo, ficando a substitui-lo o Dr. António Câmara.
Ainda no ano de 1945 os Irmãos de S.
João de Deus, que prestavam serviço no
Hospital despediram-se, por vontade da
Ordem. Ocupavam, para além dos lugares
da enfermagem de todas as secções do
Hospital dos doentes do sexo masculino,
lugares administrativos (cozinheiro, despenseiro, amanuense e ajudante de mordomo). Foram contratados novos
funcionários, alguns que já tinham servido o Hospital, como os enfermeiros José
de Morais, Tiago Pacheco e Maximino
Vieira. Para despenseiro foi contratado
Horácio Fonseca Macedo, com o ordenado de 700$00 mensais mais alimentação.
Houve ajustamento de ordenados: ajudante de mordomo – 900$00; cozinheiro –
450$00 mais alimentação; enfermeiros –
500$00 mais alimentação; e ajudante de
enfermeiro – 300$00 mais alimentação.
A Mesa reconheceu a necessidade de
ter uma pequena enfermaria de 4 camas
anexa ao serviço de urgência, destinada
aos doentes pobres ai operados, conforme lhe tinha sido pedido pelo director
do Banco.
A 5 de Março de 1945 a Mesa recebeu os requerimentos dos médicos: Dr.
José Cabral e Dr. Custódio Antero Pereira Camacho, interno dos Hospitais Civis
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de Lisboa e mobilizado como tenente
médico, para ser admitidos nos serviços
de cirurgia geral e na consulta externa
do Hospital.
Nesse ano de 1945 a Santa Casa recebeu vários subsídios da Junta Geral e
do Ministério das Obras Públicas, como
comparticipação para as obras de adaptação e instalação do banco, consultas
externas e farmácia. Pela Junta Geral foi
ainda atribuído o subsídio de
200.000$00 para diminuir o débito do
ano de 1945.
Em 14 de Setembro de 1945 o Dr.
Francisco Rego Costa pediu a sua admissão como clínico assistente da 5ª enfermaria, da consulta externa e do Banco.
Com o início da grande guerra os militares ocuparam uma parte importante
do edifício do Hospital e em 1945,
quando retiraram, pagaram 85.000$00
para a “descamuflagem” do edifício, como parte da compensação que o Estado
se comprometeu a dar e que ficou orçada em 377.000$00.
Foi contratado para despenseiro o senhor Horácio Fonseca Macedo, com o ordenado de 700$00 mensais. O ajudante
de mordomo ganhava 900$00 e casa, luz
e água e o cozinheiro 450$00 mais alimentação.
Em 1946 foi extinto o Hospital Militar de S. Miguel, passando os militares a
serem internados no hospital da Misericórdia, nas enfermarias e nos quartos
particulares. Terminado o acordo existente com os militares para a manutenção da “enfermaria de profilaxia social”,
a Santa Casa, não podendo mantê-la so61

zinha, resolveu extingui-la.
Com a partida dos militares foram
entregues, para além de algum material,
as instalações que tinham sido ocupadas
e outras depois criadas pelos ocupantes,
como os dois pavilhões da cerca. Entre o
material mais importante esteve a aparelhagem de radiologia e uma auto-ambulância ligeira.
A Direcção Geral da Assistência queria que fosse promovido um “cortejo de
oferendas”, mas a Misericórdia respondeu que não se atrevia a isso dadas as
condições precárias em que se encontravam as populações rurais, devido à escassez das colheitas, prejudicadas pela
longa estiagem do último Verão, a mortífera epidemia que se verificou nos suínos, causando grande prejuízo aos rurais
e o vendaval que duramente atingiu a
economia agrícola e industrial da Ilha.
A 5 de Agosto de 1946 consta da acta
da reunião da Mesa o seguinte: Por ter
caducado, pela extinção do Hospital Militar, o regímen em que vinha funcionando a “enfermaria de profilaxia social”,
(acordo estabelecido em Maio de 1943) e
não poder esta instituição suportar o pesado encargo com o tratamento das meretrizes, que ali estão a ser internadas por
via da polícia e da Inspecção de Saúde do
Distrito. Resolveu considerar extinta
aquela enfermaria e que não fossem mais
admitidas meretrizes para tratamento de
doenças venéreas, a não ser na condição
de pensionistas, mediante a taxa diária
de 20$00, fora os medicamentos.61
O engº. Pedro Cymbron, agora deputado, foi despedir-se da Mesa e fez a
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promessa de diligenciar em Lisboa obter
meios para acudir à crise deficitária em
que se encontrava a Santa Casa para
manter o Hospital.
O Dr. Câmara salientou as dificuldades que tem tido com a falta de “lâmpadas sem sombras”, que já funcionaram
na sala de operações por empréstimo
dos militares, e a Junta Geral acabou por
conceder o subsídio de 40.000$00 para a
sua aquisição.
Em Fevereiro de 1947 o Dr. Luís Dec
Mota requereu para ser assistente de clínica médica.
O aparelho de Rx oferecido pelos militares ficou instalado onde antigamente
estava a farmácia e o Banco. O Dr. Magalhães de Freitas era o director do serviço
de radiologia e Pedro Severim dos Reis
era o técnico electricista. Os doentes que
eram tratados no Banco e na consulta externa continuavam a fazer os exames radiográficos no instituto Dr. Raul Bensaude.
A 10 de Abril de 1947 a Direcção
Geral da Assistência oficiou a avisar que
a Santa Casa não devia fazer nenhuma
obra de ampliação ou beneficiação, muito especialmente na cerca do Hospital,
sem prévia informação da Comissão das
Construções Hospitalares, sob pena de
perderem as comparticipações do Estado
em futuras obras.
A 8 de Agosto desse ano o governo
informou:
foi superiormente aprovado o esquema
de organização hospitalar desse distrito,
do qual consta para o concelho de Ponta
Delgada a construção, por conta da Comissão de Construções Hospitalares, dum
62

edifício novo para Hospital Regional com
cerca de 350 camas, no local já aprovado
pelos ministros das obras públicas e do
interior, possuindo as características definidas na base VIII da lei nº. 2011, mas
com uma maior ampliação dos serviços
de especialidades e de radiologia, por terse em conta as dificuldades de ligação
com os hospitais centrais. Perante isso a
Mesa fez votos para que se concretizasse
o empreendimento. Na acta de 14 de Novembro de 1956 da Comissão Distrital de
Assistência consta que: o edifício do Hospital de Ponta Delgada necessita de várias obras, uma vez que não é possível,
dentro dos próximos anos construir um
novo edifício, próprio para desempenhar
as funções de hospital Regional.62
No ano de 1947 foi criada uma “enfermaria auxiliar” no Banco do Hospital,
para servir os doentes que ali fossem
operados.
Na conta de gerência de 1947 foi
apresentada uma dívida passiva no total
de 907.583$90, distribuída da seguinte
maneira: à empresa de electricidade
36.000$00; pão 160.383$00; leite
57.000$00; medicamentos 644.583$90;
outros géneros 85.000$00.
Em Abril de 1948, era provedor o Dr.
João Maria de Chaves, o Dr. Carlos Arruda substituiu o Dr. Tavares Neto como
director das 3ª e 6ª enfermarias.
Pela aprovação do novo quadro do
Hospital, foi criada a secção de pediatria, sob a direcção do Dr. Ernesto Macedo.
Foi realizado um espectáculo no Coliseu Avenida, pela companhia de Rafael
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d’Oliveira, em benefício do pavilhão
dos tuberculosos de homens, que rendeu
6.049$00 líquidos.
A Mesa deliberou que os doentes
passassem a ser barbeados duas vezes
por semana, em vez de uma.
Em Julho de 1948 o secretário do
Governo Civil oficiou à Santa Casa pedindo resposta às perguntas formuladas
pela Comissão de Construções Hospitalares relativamente à requisição feita pela Misericórdia de material clínico:
quanto ao aparelho designado por “tráqueo-anestesia” convirá saber se o hospital tem anestesista especializado em
anestesia por gazes e se as instalações
do bloco operatório são suficientemente
protegidas contra explosões. Quanto ao
aparelho de radioterapia convirá saber
se há nesse hospital médico especializado para trabalhar com ele, concordando
com o seu fornecimento, dadas as características geográficas do Hospital de
Ponta Delgada.63
Nesse mesmo ano era vice-provedor
o padre Dinis da Luz que propôs tomar
medidas em face da grave situação financeira da Misericórdia e fazer um inventário dos medicamentos e materiais
de penso existentes. Fez várias críticas
ao provedor, Dr. Chaves, e declarou: as
pessoas terão de chegar à conclusão de
que dois factores essenciais têm contribuído para desorganização a que se
chegou na vida interna do Hospital. Indisciplina e não observância, em quase
todos os sectores, de princípios morais e
legais. Um tal estado de coisas só foi

possível em presença de uma administração negligente, que não cumpria nem
fazia cumprir as disposições legais existentes, que procuravam salvaguardar os
sagrados interesses da Instituição. Tem
havido drenagem de medicamentos e de
material de pensos que eram consumidos nos doentes particulares. 64
A 10 de Julho de 1948, era provedor
João Borges Velho de Mello Cabral, perante a necessidade de recorrer com certa frequência de transfusões de sangue e
a dificuldade de arranjar indivíduos que
se prestassem a doarem o seu sangue,
resolveu a Mesa oficiar à direcção da
Cruz Vermelha, nesta cidade, pedindolhe o favor de satisfazer as requisições
de plasma sanguíneo, visto ser aquela
delegação a sua exclusiva depositária.
O padre Teófilo Damião de Oliveira,
de visita a Ponta Delgada, vindo dos
E.U.A. ofereceu ao Hospital, um aparelho portátil de radioscopia
Tendo em conta a e exposição de Dinis da Silva, vice-provedor, a Mesa deliberou: atendendo que se encontra preso,
acusado de actuação política contrária
aos interesses do Estado o técnico dos
serviços de radiologia Pedro Severiano
dos Reis, e havendo informação de que
tal situação se prolongará, deliberou
suspender o vencimento do referido empregado.
No orçamento para o ano de 1949 foi
inscrita a verba de 764.258$00 referente
ao passivo verificado em 31 de Dezembro de 1948. Aquela verba foi inscrita
com a designação de “despesas dos anos
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económicos findos” a fim de habilitar a
Santa Casa a satisfazer de futuro, dentro
das suas possibilidades, os compromissos
tomados anteriormente. Em virtude do
acima exposto, resolveu o provedor suspender o pagamento das despesas efectuadas, excepto as que deviam ser pagas ao
Estado. A receita para o ano de 1949 foi
de 2.738.530$94, para uma despesa, incluindo o passivo dos anos de 1946 a 48,
de 3.509.104$00.
Em 1949 Luís Manuel Pacheco da
Silva de 16 anos de idade, pediu autorização para praticar numa das enfermarias do Hospital e o Dr. António Manuel
de Medeiros Franco requereu para ser
assistente da 2ª enfermaria.
A 14 de Julho desse ano o Dr. Friedman pediu à Mesa para internar doentes
nos quartos particulares e a comissão
administrativa, presidida pelo coronel
Antero Homem de Noronha, depois de
consultar Lisboa, respondeu-lhe que devia pedir para ser clínico dos quartos
particulares. O Dr. Friedman agradeceu:
pois as numerosas mesas que funcionaram durante a minha permanência nesta
ilha (15 anos) ainda não houve uma que
tratasse o assunto devidamente, encontrando sempre evasivas e clausulas a
impedirem a minha admissão. Tenho
criado na minha modesta “casa de saúde” um ambiente próprio e condições de
trabalho especiais, não poderei, evidentemente, desde já internar no Hospital
doentes de maior responsabilidade cirúrgica. Terei aos poucos de me familiarizar com o ambiente, tomar contacto

mais íntimo com o pessoal, arranjar
certos apetrechos cirúrgicos, etc.65
O governador civil era o capitão Aniceto dos Santos e a comissão administrativa era formada pelos senhores:
coronel Antero Homem de Noronha,
major Tomás Ivens Jácome Correia, Antero Moniz de Viveiros, Eduardo Machado e Manuel Raposo de Medeiros.
A situação económica foi exposta ao
ministro do interior: os credores insistem
pela liquidação dos seus créditos indo na
sua insistência ao ponto e expressar à
Direcção Geral da Assistência a sua intenção, tal como sucedeu com o fornecedor de pão, a quem a Santa Casa deve
158.810$00. A situação não é portanto
aflitiva porque se vai tornando, dia a dia,
insustentável e deprimente, quer para a
instituição quer para as pessoas e entidades afectas ao problema assistencial
local. Cerceados no presente as copiosas
receitas do passado, pela conversão
obrigatória dos bens patrimoniais em títulos de renda perpétua, hoje desvalorizadíssimas, em relação ao valor
atribuído aos bens alienados, cujo rendimento actualizado seria, por si só, mais
do que suficiente, para cobrar todos os
encargos da Misericórdia e alargar até
muito mais o âmbito da sua esfera de acção assistencial, vem a Santa Casa vivendo sobretudo de subsídios que lhe não
permitem exercer a sua benemerente actividade com a devida eficiência. 66
Os rendimentos da Santa Casa andavam à volta dos 180.000$00 e os subsídios ordinários eram: 200.000$00 do
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Estado; 120.000$00 da Câmara Municipal
e 138.000$00 da Comissão Distrital da
Assistência. O passivo era de 327.000$00.
Na sequência do acordo com o Dr. Friedman, a 7 de Julho de 1949 a Mesa permitiu que na sala de operações dos
quartos particulares fosse permitido aos
cirurgiões não pertencentes ao quadro do
Hospital, fazerem-se assistir por pessoal
privativo. Com esta deliberação não esteve de acordo o “concelho médico” que,
sob a direcção do Dr. António Câmara,
fez constar à comissão administrativa
que: não mereceu a simpatia do corpo
clínico porque envolve a ideia de “incompetência” dos serviços do Hospital e porque o pessoal de enfermagem de fora não
está sujeito à disciplina da administração, acrescendo ainda que a prática da
enfermagem por pessoal fora do quadro é
desprestigiante para o pessoal do hospital.
A farmácia foi adjudicada ao farmacêutico Eduino Geraldes Botelho e foram-lhe arrendadas as instalações,
incluindo aparelhagem, por 1.2000$00
mensais e com a condição de fornecer os
pedidos do Hospital com o desconto de
25% para os produtos manipulados e 18%
para as especialidades farmacêuticas. O
director técnico tinha residência gratuita
no hospital e a farmácia era obrigada a
abrir nos dias úteis das 10 às 18 horas e
nos dias santos das 10 às 13. A farmácia
estava autorizada a abrir ao público.
Nessa altura os ordenados eram os seguintes: director do Gabinete de Radiologia – 3.000$00; enfermeiro 400$00 e
ajudante de enfermeiro 300$00. Em 1951
o ordenado do enfermeiro aumentou para
o dobro, mas o dos médicos mantiveram-

se e passaram a ser os mais baixos de todos os funcionários do Hospital.
Em Novembro desse ano foi deliberado que a utilização do aparelho de electrocardiografia ficasse sob a responsabilidade
do director da 4ª enfermaria, que receberia
mensalmente 50% do lucro líquido.
A 2 de Março de 1950 a Comissão
Distrital de Assistência oficiou a Santa
Casa mostrando-se preocupada com a
pouca assistência hospitalar que estava a
ser prestada, devido aos escassos rendimentos da Misericórdia e perguntava a
quanto devia importar o subsídio mensal a
conceder por aquela comissão para que os
serviços pudessem ser considerados perfeitos. A resposta foi de que seria necessário um subsídio de 120.000$00 mensais.
Em 1951 nova comissão administrativa, que teve como presidente o Dr. Ernesto Hintze Ribeiro, quando era
presidente da Junta Geral o engenheiro
Pedro Cymbron e o presidente da Comissão Distrital de Assistência era o Dr. António Manuel Furtado de Medeiros
Franco. A primeira medida da comissão
foi mandar pagar as dívidas existentes.
Por proposta do presidente foi deliberado
abrir uma sala para os médicos se reunirem para troca de impressões, realização
de conferências, descanso e leitura.
Em 16 de Fevereiro desse ano o Dr.
Mário Jorge Moniz Botelho pediu a admissão como assistente da 1ª enfermaria
e o Dr. Salviano Rui de Carvalho e Cunha da 2ª. Em Dezembro o Dr. Vergílio
Paz Ferreira pediu para ser admitido como assistente da 5ª enfermaria e do Banco.
Em 6 de Março de 1951, conta da acta da reunião da comissão que: verifi-
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cando-se que a maternidade se está desviando dos fins para que foi criada, uma
vez que nela são frequentíssimos os tratamentos de abortos provocados fora do
Hospital, resolveu a comissão, depois de
ouvidos os médicos, rever o assunto da
maternidade e “profilaxia social” de
forma a que as secções deste Hospital
não atraiçoem o espírito para que foram
criadas. Mais resolveram, que ao inspector de saúde se desse conhecimento
do grande número de abortos provocados, que se vem verificando, principalmente em 1950.67
Nesse ano foi pedido à Junta Geral
um subsídio para uma nova sala de autópsias e à Direcção Geral de Assistência elementos para o estabelecimento de
um curso de enfermagem no Hospital.
Pela Câmara Municipal foi pedido para
que a inspecção de meretrizes fosse,
provisoriamente, feita semanalmente no
Hospital, em virtude das obras de restauração do edifício da Câmara Velha, onde
ela se fazia anteriormente.
A Comissão Distrital de Assistência
deu um subsídio de 2.765$00 para pagamento de instrumental cirúrgico e de ósteo-síntese e perguntou da possibilidade
de se organizar uma conveniente assistência materno-infantil e a doentes infecto-contagiosos. Este organismo
aumentou o subsídio ordinário para
500.000$00.
Em 1951 a secção dos doentes tuberculosos passou para a administração da
Comissão Distrital de Assistência
Nesse ano, quando da visita do Dr.
José Conde a S. Miguel, foi lançada a
67

ideia da criação de um centro de diagnóstico e tratamento do cancro, que ficaria situado dentro do Hospital e foi
escolhido um médico, o Dr. António
Manuel Franco, para estagiar no Instituto do Cancro, em Lisboa. Esta ideia provocou grande entusiasmo da parte dos
médicos e das autoridades locais. O serviço de radiologia deveria adaptar-se à
radioterapia (o Instituto enviaria de Lisboa os tubos com as emanações de rádio), devia ser criado um laboratório de
patologia e uma pequena enfermaria para tratamento de cancerosos.
Da acta da Comissão Distrital de Assistência de 22 de Fevereiro de 1952
consta que o presidente tinha tido conhecimento que estava assegurada a
comparticipação do Estado para a aquisição e montagem do serviço de radioterapia do Hospital de Ponta Delgada, o
que foi confirmado pelo engº. Pedro
Cymbron, presidente da Junta Geral, que
propôs que se avançasse com o centro
anti-canceroso do mesmo hospital, porquanto sabia que ia haver uma subida
apreciável no custo do material indispensável (cerca de 380.000$00).
Em Julho desse ano a Santa Casa recebeu um despacho do sub-secretário da Assistência Social a dizer que só seria
permitido às Misericórdias criaram centros de diagnóstico de tumores, sob a orientação do Instituto de Oncologia,
quando isso em nada afectasse a acção assistencial que lhes era própria: assistência
hospitalar e materno-infantil, e só quando
essa acção estivesse assegurada e sobrassem recursos, lhes poderia ser facultado
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organizar a luta contra o cancro. Apesar
disso a Comissão Distrital de Assistência
resolveu reafirmar à Santa Casa o financiamento do “centro”, e fez uma exposição confidencial ao governador civil
sobre o assunto. Essa exposição deve ter
sido enviada ao governo, pois que na acta
da Comissão Distrital de Assistência de 6
de Outubro de 1952 foi transcrito um ofício do sub-secretário, do seguinte teor: o
que no meio de tudo é bastante curioso é
que entidades que não conseguem recursos para custear as modalidades de assistência mais económicas, acham natural
consegui-los para serviços dispendiosos
como o pretendido centro de diagnóstico.
E por isso, ocorre perguntar em face de
que números teriam sido feitos os cálculos de amortização de perto de 800 contos que se deixam de gastar na
deslocação de cancerosos a Lisboa.68
Quanto ao papel desempenhado pelo
Instituto de Oncologia, é preciso não esquecer que o Dr. José Conde era natural
da Graciosa e que a delegação do Instituto veio a ser, mais tarde (1979), localizada na Terceira. Só em 1989, é que se
criou, ligado ao serviço de medicina interna do Hospital, o núcleo de oncologia
(vinda do Dr. Rui Sam Bento). Mesmo
nessa altura o assunto não foi pacífico!
A senhora D. Olga de Morais Sarmento fez um legado destinado a custear
as despesas com a instalação do “centro
de transfusões”.
Da acta de 31 de Dezembro de 1952
consta que falecera o Dr. Filipe da Cunha Álvares Cabral, director do pavilhão
de tuberculosos, cargo que sempre de68

sempenhou com a competência e dedicação que eram peculiares, nunca recebendo quaisquer proventos pelos
serviços prestados àquela secção.
A 21 de Janeiro de 1953 foi feito
contracto com o director da radiologia,
que passou a ganhar 3.000$00 de ordenado mensal e 45% da receita bruta dos
serviços de radioterapia, fisioterapia e
radiodiagnóstico.
A conta de gerência de 1952 foi de
4.192.982$50 de receita e de
3.160.825$95 de despesa.
O Dr. Vaz de Medeiros, que ficou como director do pavilhão de tuberculosos,
requisitou um “aparelho de pneumotórax”, cujo custo era de 750$00.
O Dr. António Câmara propôs que os
abortos fossem tratados no Banco, pois
que a maioria das doentes estavam infectadas e havia poucas camas na maternidade.
Alfredo de Medeiros Valério requereu para praticar enfermagem no Hospital, o que foi deferido, mas sem
vencimento e dormida, apenas com o
fornecimento de almoço e jantar.
De acordo com o director da radiologia, a Mesa deliberou que os exames radiológicos efectuados aos pensionistas
fossem pagos antes da sua realização.
A 26 de Setembro de 1953 o inspector
de saúde informou que havia uma epidemia de febre tifóide e que era necessário
que o Hospital entrasse em contacto com
a Câmara Municipal para internamento
dos doentes graves e para o fornecimento
de “clorotifina ou similares”.
Na mesma data, respondendo aos pe-
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didos de subsídios, a Comissão Distrital
de Assistência respondeu: sem querer
intervir na administração da Misericórdia, permito-me afirmar que seria de toda a vantagem organizar um formulário
à semelhança do que existe nos Hospitais do Continente, só substituindo o receituário por especialidades quando
aqueles não forem eficazes. De outro
modo creio que nenhum hospital poderá
manter-se com as actuais receitas.69
Foi resolvido instalar provisoriamente o serviço de urologia, que fora subsidiado com 20.000$00 pelo governo, nas
três divisões contíguas ao consistório.
A mesa resolveu agradecer ao engº.
Costa Matos só ter gasto 38.138$00 dos
60.000$00 em que tinha sido orçada a
obra.
A Mesa admitiu para estagiário, com
vista a concorrer ao lugar de aspirante
da secretaria, Manuel Aires Silva Simões de 19 anos.
Tendo o Dr. Carlos Arruda pedido
uma licença ilimitada, por se encontrar a
trabalhar em Angola, foi aberta a vaga
para director do Banco, à qual concorreram o Dr. Francisco Rego Costa e o Dr.
António Manuel Franco. Foi admitido o
primeiro.
A assistência aos pavilhões dos tuberculosos passou a estar por conta do
director do dispensário. Em 1955, pelo
Dr. Carvalho da Fonseca, que tinha sido
enviado pela Direcção Geral de Assistência a fim de verificar os serviços das
“ilhas adjacentes”, foi sugerido o apro-

69

veitamento de um terceiro pavilhão,
construído no tempo da guerra, que estava a servir de armazém das obras públicas, que, com algumas obras, poderia
aumentar a capacidade para 120 doentes, os pavilhões ficariam sob a administração do Hospital e o pessoal
pertenceria à mesma, excepto os médicos, que seriam do dispensário. O Dr.
Silvano Neves Pereira, depois de fazer
um estágio no sanatório do Lumiar, veio
para S. Miguel dirigir o dispensário.
O Dr. Carvalho da Fonseca fez uma
rápida visita ao Hospital, onde se reuniu
com o corpo clínico, dada a necessidade
de se elaborar um projecto de regulamento interno. O hospital tinha capacidade para 264 doentes, mas naquela
altura, dada a difícil situação financeira,
só recebia 134. O provedor, Dr. Ernesto
Hintze Ribeiro, esplicou que esperava,
com mais dois “cortejos de oferendas”,
pagar as dívidas. Foi também informado
que o Dr. Friedman desejava instalar no
hospital um “centro de cirurgia torácica”, para nele trabalhar gratuitamente,
ajudado pelo Dr. Pires de Gouveia, ao
que ele respondeu: que a Ilha não tinha
movimento que o justificasse.
Em 1957 o Dr. Aníbal Furtado Lima,
que veio para S. Miguel como sub-delegado do Instituto Materno Infantil, foi
admitido como assistente de cirurgia da
enfermaria de mulheres e da maternidade, e em Julho desse ano foi nomeado
director da maternidade.
Num ofício para a Junta Geral, data-
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do de 9-10-1955, a Direcção Geral de
Assistência comunicava que a Comissão
Distrital de Assistência de Ponta Delgada tinha sugerido a criação em Ponta
Delgada de uma Escola de Enfermagem,
pelo que vinham pedir elementos que os
habilitassem a resolver devidamente o
problema, pois o assunto tinha merecido
a aquiescência do subsecretário da Assistência Social.
Tudo isto estava relacionado com a
criação da Delegação do Instituto Maternal de Ponta Delgada e com o início
da execução do programa de saúde pública, que foi o da “Protecção Materno
Infantil”, que, em Dezembro de 1956,
trouxe para S. Miguel 16 enfermeiras,
que eram indispensáveis à abertura da
Escola no Hospital.
A criação da Delegação do Instituto
Maternal em ponta Delgada (vinda do
Dr. Furtado Lima e do Dr. Homem de
Gouveia) e o estabelecimento do acordo
de colaboração com as instituições locais, levou a uma melhoria significativa
dos serviços do Hospital, não só graças
às exigências desse acordo, mas também
às facilidades financeiras concedidas pela Junta Geral, Instituto Maternal e Comissão Distrital de Assistência.
A 29 de Setembro de 1956 (era provedor Guilherme Paim de Bruges) a Mesa iniciou os melhoramentos nas
enfermarias de pediatria, maternidade e
consultas externas. Destas, a primeira a
ser contemplada foi a otorrinolaringologia, tendo sido convidado para a dirigir
o Dr. José Pacheco Vieira.
Devido ao legado de 50.000$00 de
D. Olga de Morais Sarmento para o serviço de transfusões de sangue, ficou re-

solvido que esse ficasse com o nome do
marido da benemérita, Dr. Manuel João
da Silveira, que ficasse instalado no
Hospital e que fosse elaborado um projecto inspirado no serviço de hemoterapia do Instituto Português de Oncologia.
O Dr. Furtado Lima foi autorizado a estudar a criação de um serviço de transfusões de sangue e a Mesa avançou
também com a aquisisição de material
para a consulta de oftalmologia.
Foi pedido um subsídio à Comissão
Distrital de Assistência para a compra de
um novo aparelho de electrocardiografia, cujo custo era de 27.500$00, e que
ficaria a cargo do Dr. Vaz de Medeiros.
Na acta da sessão da mesa da Santa
Casa de 19 de Junho de 1957 o provedor
referiu-se ao facto de terem assistido ao
Dr. Furtado Lima parteiras particulares,
em manifesto desacordo com o que tinha sido acordado com a parteira do
Hospital e foi decidido que no futuro as
de fora não poderiam prestar serviços,
nem na maternidade nem nos quartos
particulares. Em 1960 as parteiras D.
Maria da Conceição Sousa Pavão e D.
Maria Luísa Teixeira dirigiram ao provedor uma exposição em que pediam
para que fosse revista a deliberação tomada e argumentavam com a necessidade das parturientes poderem escolher a
parteira, como sucedia com os doentes
internados em relação aos médicos de
fora do Hospital. A Mesa resolveu manter a deliberação. Em 1960 o Dr. Furtado
Lima pediu a exoneração do cargo.
Só mais tarde se criou no Hospital a
“unidade de neonatalogia”; a 29 de
Maio de 1961 a Mesa tomou conhecimento que o Banco Espírito Santo e Co-
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mercial de Lisboa tinha entregue ao Instituto Maternal um donativo de
48.000$00 para a compra de incubadoras para o Hospital de Ponta Delgada.
Com vista à preparação para o curso
de auxiliares de enfermagem para o pessoal do Hospital que se encontrava desprovido da respectiva carteira
profissional, a Mesa resolveu contratar
uma professora a quem pagaria 450$00
mensais, para habilitar o pessoal para
aquele curso.
Em Outubro de 1954 o passivo da
Santa Casa era de 917.000$00 mais
200.000$00 de divida ao farmacêutico.
A divida pelo fornecimento de electricidade ao Hospital era, até ao fim do ano
de 1953, de 46.900$00. A comissão Distrital de Assistência deu um subsídio de
600.000$00. A conta de gerência desse
ano foi 3.605.426$20 de receita par
3.003458$00 de despesa.
Foi recebida uma carta da sociedade
Sano-Técnica enviando a relação do material para osteossíntese solicitada pelo
Hospital para dotar uma sala ortopédica,
que seria criada se a Comissão de Construções Hospitalares comparticipasse
juntamente com a Comissão Distrital de
Assistência.
O Dr. António Manuel Franco foi designado como director do serviço de
urologia.
O senhor Cristiano Férin, que tinha
sido proposto para estudar o problema
da farmácia, propôs a sua administração
directa pela Santa Casa.
O Dr. Carlos Rocha da Silva Rebelo
requereu para ser admitido como director do serviço de urologia (?) e o Dr. Rodolfo Pires de Gouveia como assistente

da 1ª. enfermaria.
Terminaram as obras de melhoramento das instalações do Banco e de
adaptação para a secção de traumatologia, tendo sido dispendida a verba de
35.000$00.
A farmácia passou a ser explorada directamente pela Misericórdia, com venda ao público, tendo ficado como
director interino Eduino Geraldes Botelho. O fornecimento dos medicamentos
seria por concurso público entre os laboratórios. A farmácia ficaria anexa aos
serviços de esterilização. O farmacêutico receberia 3.000$00 mensais e teria
direito a casa água e luz e receberia 5%
da receita líquida da venda ao público.
A Santa Casa fez um acordo com o
I.A.N.T. comprometendo-se a manter a
enfermaria para tratamento de 122 tuberculosos pobres, reservando 40 camas
para doentes em tratamento no dispensário, que funcionaria com pessoal do
Hospital, mas orientado pelo director do
dispensário. Este pagará 18$50 por dia
de internamento.
O Dr. Octávio Botelho Machado, por
não ter terminado a especialidade de oftalmologia, pôs o seu lugar de director
ao dispor da Mesa, que o pôs a concurso, juntamente com o de otorrinolaringologia e o de estomatologia. O Dr. João
Vieira e o dr José Vieira aceitaram os lugares de directores das duas primeiras,
mediante a gratificação de 1.600$00
mensais.
A companhia de seguros Açoriana
sugeriu a criação duma enfermaria para
sinistrados de acidentes de trabalho e de
viação. Serviço que seria chefiado pelo
Dr. Friedman com a colaboração do Dr.
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Francisco Rego Costa e Dr. António Silveira da Rosa. A Mesa aprovou o projecto e pediu o respectivo orçamento.
Por concurso foi criado o serviço de
chefe dos serviços administrativos.
A 31 de Agosto de 1956 foi apreciado o contracto para admissão das irmãs
franciscanas hospitaleiras portuguesas.
Seria concedido às seis irmãs um benefício mensal para fazer face às suas necessidades, que será para a irmã superiora
de 500$00 e às outras de 250$00. Em
Fevereiro de 1958 chegaram oito irmãs
para trabalharem no Hospital.
Começaram as obras da consulta externa materno-infantil: depois da Mesa
ser elucidada e ter concordado com o
que previamente tinha sido acordado
com a Junta Geral, que teve na pessoa
do seu presidente Pedro Cymbron o seu
maior impulsionador.
O Dr. José Pereira da Silva Brandão
ficou classificado em 1º lugar no concurso para chefe dos serviços administrativos. Foi admitido como estagiário
da secretaria João Velho Quintanilha. O
Dr. Brandão deixou de ocupar esse lugar
pouco tempo depois e foi nele substituído pelo terceiro oficial Manuel Aires da
Silva Simões. Era fiscal do Hospital Horácio da Fonseca Macedo. Pouco tempo
depois foi admitido no quadro administrativo do Hospital o auxiliar de secretaria Luís Manuel Botelho da Silva.
Foi concedida autorização aos enfermeiros para pernoitarem fora do Hospital dia sim, dia não, aos ajudantes de
dois em dois dias e aos praticantes de 4
em 4.
Os directores clínicos passaram a ganhar 1000$00 por mês.

O Dr. Furtado Lima foi encarregado
de organizar uma relação do material necessário à montagem do serviço de
transfusões. Comprou-se um aparelho de
oxigenioterapia.
O Centro de Assistência Psiquiátrica
da Zona Sul propôs a criação de um dispensário de higiene mental nos Açores.
Prevendo-se a instalação no Hospital
de um laboratório privativo, foi proposto
estudar com a Junta Geral um acordo de
cooperação, pois que o laboratório daquela corporação ficaria muito aliviado
do muito serviço que tem.
Foi resolvido dotar o Hospital com:
banco de sangue; aparelho de electrocardiografia; camas articuladas para todos
os serviços; equipamento de anestesia;
equipamento da maternidade e da enfermaria infantil; equipamento completo
para o transporte de refeições, sem perda
de calor; cadeiras de rodas e instalação
de extintores de incêndio.
A 5 de Março de 1958 o Dr. António
Câmara, director da 5ª enfermaria e da
maternidade, pediu a sua demissão por
motivo de doença.
A Direcção Geral da Assistência enviou um ofício em que dizia: em relação
ao cargo de director clínico, esta direcção geral, compreendendo a posição da
Mesa, julga de aceitar a hipótese de
abandonar a prestação de serviços em
“full-time” que, todavia, seria conveniente, mas nesta hipótese haverá que
reduzir o vencimento proposto, tanto
mais que ele encontrará compensação
nos doentes particular.
A conta de gerência do Hospital do
ano de 1957 mostra a receita de
7.650.957$45 para uma despesa de
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6.751.328$65.
A 11 de Maio de 1958 o provedor informou do desejo que tinha a Misericórdia de, em cooperação com os serviços
do Estado, instalar a Escola de Enfermagem no piso superior do Hospital, onde
estão as residências do director da farmácia e do encarregado do armazém.
Para isso a Misericórdia seria subsidiada
pelo montante das obras de reconstrução
da casa situada na cerca do Hospital do
lado da Vila Nova, para servir de residência ao encarregado do armazém e para atribuir um subsídio mensal, igual à
renda que o director da farmácia teria de
pagar pelo arrendamento de uma casa. A
Comissão Distrital de Assistência assumiu essas responsabilidades e atribuiu à
Santa Casa uma verba de 500.000$00.
A Mesa recebeu um ofício da Direcção Geral da Assistência, informando
que tinha constado que a enfermaria de
crianças, embora equipada à mais de um
ano, se encontrava ainda fechada e solicitava esclarecimentos. A 7 de Janeiro
de 1959 o director do serviço de pediatria Dr. Ernesto Macedo informou que
tinham começado a funcionar as instalações destinadas às crianças, de cuja direcção tinha sido incumbido em 16 de
Outubro de 1958, visto ser desde há
anos o pediatra do quadro do hospital,
mas que, por julgar serem valiosos os
serviços do meu colega Dr. Homem de
Gouveia que dedicadamente presta desde há 20 meses aos doentinhos do hospital, julgo ser de justiça e de utilidade
para o Hospital que lhe seja dirigido
convite para, se for do seu agrado, pres70

tar a sua colaboração à nova secção,
acumulando com a pediatria a sua qualidade de assistente da maternidade. 70
O Dr. Carlos Pacheco Arruda requereu
para ser assistente dos serviços da consulta externa e do Banco. Encontrava-se em
situação de licença ilimitada, dentro do
quadro clínico de cirurgia do Hospital.
Relativamente à criação do serviço de
sangue, a Mesa concordou com a proposta do provedor de convidar o Dr. José Estrela Rego, médico assistente do serviço
de cirurgia de mulheres e obstetrícia, a
fazer um estágio no Instituto Nacional de
Sangue (com comparticipação da Comissão Distrital de Assistência).
O Dr. Sousa Pedro requereu para
prestar serviço, como assistente, na cirurgia de mulheres e foi aberto concurso
para director da farmácia do Hospital,
por ter falecido o senhor Eduino Geraldes Botelho.
A 3 de Junho de 1959 o Dr. Francisco Rego Costa, que era director do Banco, foi votado pelo corpo clínico para
director clínico do Hospital.
Nessa data o Instituto Nacional de
Sangue oficiou a dizer que via com o
maior interesse a instalação de um serviço regional de transfusões no Hospital e
pedia informações: se tinham laboratório
de análises clínicas e médico analista;
qual o movimento de grande cirurgia em
1958 e se existia uma delegação da Cruz
Vermelha Portuguesa em Ponta Delgada.
O Dr. Sousa Pedro pediu para ser assistente do serviço de medicina e o Dr.
Carlos Rocha da Silva Rebelo para ser
admitido como assistente de pediatria.
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A 21 de Outubro de 1959 a Mesa
aceitou a proposta do arquitecto João
Rebelo para projectar a adaptação e ampliação do Hospital.
Para directora técnica da farmácia
foi nomeada interinamente a drª. Aurora Maria de São José Leal, que foi a
única concorrente ao concurso. Foi
contratada para a maternidade a drª.
Maria Antónia Ferreira Resina Mota da
Costa, obstetra e ginecologista da subdelegação distrital do Instituto Maternal
em Ponta Delgada.
Por morte do Dr. Vaz de Medeiros foi
aberta vaga para médico do serviço de
medicina, à qual concorreram os drs.:
Teodoro de Sousa Pedro, Rui Cunha e
Rodolfo Pires de Gouveia, tendo sido
aprovado o Dr. Rui Cunha. Foi também
aberta vaga para cirurgia à qual concorreram os drs.: Furtado Lima e Carlos Arruda. Ficou em primeiro lugar o Dr.
Furtado Lima.
Em Agosto de 1960 foram dispensados do serviço de urgência os médicos
com mais de 20 anos de serviço ou com
mais de 65 anos de idade.
O Dr. Emanuel Nunes pediu para ser
admitido como médico voluntário da
maternidade.
O parecer da Direcção Geral dos
Hospitais sobre o plano de obras de remodelação foi: está prevista a construção de um novo edifício, mas como
devem passar alguns anos até que seja
possível encarar o início dessa construção, devem ser feitos melhoramentos: a
construção do corpo onde virão a ficar
a cozinha e o bloco operatório, o serviço de sangue, a lavandaria na cave, a
nova escada e ascensor e as instalações

sanitárias no topo das enfermarias de
onde sairão as salas de operações.
A 19 de Janeiro foi presente à mesa o
projecto definitivo das obras e a firma
Luís Gomes ganhou o concurso para a
sua execução pela verba de
1.654.850$00 (a receita da conta de gerência de 1961 foi de 6.815.213$80).
Foi contratada a enfermeira parteira
puericultora Maria Fernanda dos Santos
Reé Quintanilha e a Santa Casa recebeu
o subsídio de 49.476$00 para a compra
de incubadoras.
A 9 de Novembro de 1962 o Dr. Sousa Pedro foi contratado para a vaga de
anestesista do quadro médico, lugar que
já vinha exercendo e propôs a compra de
um aparelho de “respiração sob pressão”, que tinha pertencido ao falecido
Dr. Frederico Moniz Pereira. Em 1963
foi nomeado para o quadro, como anestesista, o Dr. Luís Algarvio Serpa Machado Cabral. Pela mesma altura foi
contratado para director da farmácia o
Dr. Gonçalo Estrela Rego.
Em 26 de Junho de 1963 a Mesa deliberou pagar ao médico de serviço à urgência 200$00 para estar de prevenção
diurna e de permanência nocturna.
Em Novembro a Mesa, por proposta
do Dr. Furtado Lima, como porta-voz do
corpo clínico, nomeou o Dr. José Maria
de Medeiros para chefe do serviço de
medicina e o Dr. António Silveira da
Rosa para o de cirurgia.
O Dr. Carlos da Silva Melo pediu para prestar serviço, da sua especialidade
(cirurgia geral) como voluntário e o Dr.
Francisco Luís de Sequeira Leal Sampaio da Nóvoa no serviço de medicina.
O director clínico mandou distribuir
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a seguinte nota de serviço: determinouse a entrada em vigor do formulário de
medicamentos e foi recomendado a todos os médicos a necessidade da sua
adopção, por óbvias razões de ordem
económica. Verificou-se, passado um
ano, com pesar, que o referido formulário não foi adoptado pela maioria dos
médicos. Acontece que a situação financeira da Santa Casa exige uma rigorosa
compressão das despesas e é justamente
a rubrica orçamental de medicamentos
a que tem de sofrer maior redução, visto
ser a que tem atingido maior volume.
Outra nota de serviço, esta da autoria
da Mesa, merece a nossa atenção: Ao estabelecer-se o serviço de urgência houve
a preocupação de o fazer com o menor
incómodo possível para os médicos e a
mínima perturbação para a sua clínica
particular. É porém indispensável ao
prestígio do hospital e dos próprios médicos que o serviço seja eficiente. Só assim
pode o sistema – aparentemente tão estranho – acreditar-se. Mas com falhas
imputáveis aos médicos ou fortuitas, o
sistema desacredita-se e o prestígio do
Hospital e dos médicos é gravemente
atingido, o que de forma alguma pode admitir-se. Estamos convencidos de que a
benevolência do sistema nã impossibilita
a eficiência, desde que se possa contar
com a boa vontade e o cuidado dos médicos, porém, se nos faltar essa colaboração só nos resta o estabelecimento do
serviço nos moldes usados nos outros
hospitais.71
A 4 de Julho de 1964 foi iniciado o

acordo com a Caixa Sindical de Previdência para o internamento em cirurgia,
pelo pagamento de 50$00 por dia, sendo
as intervenções cirúrgicas orientadas pelo cirurgião dessa instituição Dr. Carlos
da Silva Melo. A elaboração deste acordo deu grande discussão entre a Mesa,
apoiada pelo director clínico, e o presidente da Caixa, aparentemente apoiado
pelo seu médico-chefe Dr. Silva Melo.
Em Março de 1965 o acordo foi estendido aos familiares.72
Em Julho desse ano foi feito acordo
com a Federação das Caixas de Previdência e Abono de Família. Em 1966 foi
acordado que o Hospital faria os electrocardiogramas aos doentes da Previdência ao preço de 70$00 os simples e de
140$00 com prova de esforço.
Em Agosto de 1967 o acordo foi estendido aos serviços de medicina e foram estabelecidos outros com os
beneficiários da caixa de previdência
dos empregados da assistência e com o
serviço social do Ministério da Justiça.
Com a intenção de justificar a crise financeira da Santa Casa, foi apresentada a
estatística do número de internamentos e
consultas efectuadas nos anos de 1954 e
1963. Em 1954 foram efectuadas 3.391
consultas e internados 2.135 doentes com
50.439 dias de internamento. Em 1964 as
consultas passaram para 11.667 e os doentes internados para 4.113 com 83.173
dias de internamento. Nesse espaço de
tempo as despesas passaram de
2.595.356$60 para 5.942.574$30
(229%), enquanto que o subsídio do Es-
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tado só aumentou de 199% e o da Comissão Distrital de Assistência manteve-se
inalterável.
A 17 de Dezembro de 1965 a Junta
Geral mostrou interesse em estabelecer
um acordo para instalar no Hospital uma
enfermaria de isolamento para doenças
infecto-contagiosas.
Em Janeiro de 1970 a Junta Geral resolveu ceder à direcção geral de assistência, a título precário e gratuito, os
edifícios e terrenos onde se encontrava
instalado o hospital de isolamento, dado
que o número de internamentos era, nos
últimos anos, muito reduzido e que os
doentes portadores de doença infectocontagiosa podiam ser tratados no “Hospital Regional” com vantagem. A junta
comprometia-se a suportar o encargo
com esses doentes, conforme determinava o Estatuto dos Distritos Autónomas.
Perante isto a Mesa deliberou fazer
obras no pavilhão devoluto, que era utilizado para o internamento de tuberculosos, desde que não fosse a Santa Casa a
pagar as obras de adaptação e o equipamento necessário.
A 7 de Janeiro de 1965 o Dr. Benjamim de Viveiros solicitou autorização
para prestar serviço como voluntário no
serviço de medicina e o Dr. José Estrela
Rego pediu a transferência de médico
voluntário de clínica geral para oftalmologia, visto ter defendido o título de especialista.
A 6 de Março foi criado o lugar de
director de serviço de sangue, com o
vencimento de 3.000$00 mensais e em
Setembro o Dr. José Rodrigues de Figueiredo aceitou o lugar que acumulou
com o de director do laboratório. Para

ele foi nomeada a auxiliar de enfermagem Maria Fernanda Bicudo Vicente.
A Mesa deliberou estudar a instalação de ar condicionado no bloco operatório e resolveu que os visitantes que
quisessem utilizar o elevador, montado
como porta-camas, teriam de pagar a
quantia de $50 centavos.
Foi admitido para a secretaria Egas
Moniz Vargas com o ordenado mensal
de 1750$00.
Por acordo com a Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo os doente do foro
oftalmológico desse distrito passariam a
ser enviados ao Hospital de Ponta Delgada, por não haver lá médico oftalmologista.
Foi deliberado construir novas instalações e respectivos sanitários para o
serviço de urgência.
No novo regulamento do serviço de
transfusões foi prevista a possibilidade
de fornecer sangue para doentes de fora
do Hospital, a $50 centavos por c.c. e
honorários de 500$00 por frasco. A determinação do grupo sanguíneo custaria
100$00 no hospital e 150$00 no domicílio e ainda seria pago o transporte do
sangue.
Requerimento do Dr. Fernando Correia de Almeida Ruas, radiologista, solicitando autorização para trabalhar como
voluntário no serviço de radiologia. O
Dr. Pires e Gouveia pediu para ser admitido no quadro do Hospital e o Dr. Hermano Chorão de Almeida Lima,
oto-rino-laringologista, apresentou um
requerimento solicitando a sua admissão
no quadro do Hospital.
Foi deliberado que as alunas de enfermagem fariam o seu estágio final nos
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serviços do Hospital, recebendo um subsídio de 250$00 mensais. A mesa recebeu uma proposta do director do
Laboratório para contratar dois “técnicos-chefes”, um do sector de bioquímica, o Dr. Gonçalo Estrela Rego e o outro
do sector de microbiologia, a drª Maria
Aida do Carmo Henriques de Figueiredo, licenciada em ciências biológicas,
ambos com o mesmo ordenado do director e percentagem nos exames feitos aos
doentes pagantes e particulares.
A 5 de Julho de 1966 a lotação do
Hospital era a seguinte: 2 enfermarias de
medicina, cada uma com 30 camas; 2
enfermarias de cirurgia com o mesmo
número de camas; a maternidade com
21 camas; 2 enfermarias de especialidades, cada uma com 7 camas e a enfermaria de pediatria com lotação variável.
A 11 e Outubro de 1966 a Mesa recebeu um ofício do Instituto Nacional de
Sangue, em que dizia: é com o maior interesse que se tem acompanhado a actividade do serviço de transfusões. O
número de transfusões praticadas mensalmente, a utilização quase exclusiva
de dadores benévolos e o esforço inteligente de propaganda que o chefe do serviço tem desenvolvido não pode deixar
de ser referido, principalmente por se
tratar de um serviço que muito recentemente iniciou a sua actividade.
Nessa mesma data foi deliberado reduzir as consultas externas para uma por
semana para cada especialidade médica,
e que o internamento de pensionistas e
gratuitos não excedesse metade do número de camas de cada serviço. O inter73

namento de urgência deveria ser assegurado pelas restantes camas. Essas foram
medidas de ordem económica, por causa
da crise.
A 3 Fevereiro de 1967 a Mesa deliberou criar um conselho médico, embora
não estivesse previsto no novo regulamento, e pediu para que o corpo médico
se reunisse para escolher os seus representantes. Os clínicos reuniram-se e escolheram por unanimidade os drs.: António
Silveira da Rosa, Rui Cunha, Luís Algarvio Cabral e Jorge Homem de Gouveia
para, juntamente com o director clínico,
constituírem o conselho médico do Hospital. Os eleitos foram aceites e dadas ao
conselho as seguintes atribuições: 1º Dar parecer sobre os assuntos de natureza
clínica, sempre que para tal for solicitado
pela Mesa; 2º - Dar sugestões à Mesa que
achar convenientes quanto à eficiência
dos serviços clínicos; 3º - Em princípio
todos os assuntos de natureza clínica ou
com ela relacionados e de que a administração tenha de se ocupar, deverão ter a
prévia informação do conselho médico; 4º
- Reuniria ordinariamente todos os trimestres e extraordinariamente por convocação do seu presidente, a pedido do
provedor, do administrador ou da maioria
dos seus membros. 73
Na conta de gerência de 1966, a receita foi de 11.670.972$30 e a despesa
de 10.021.82$20.
A Mesa recebeu o requerimento das
auxiliares de enfermagem Maria da Glória Baptista do Rego, Maria de Fátima
Pereira Viveiros, Margarida Maria Pimentel Massa, Lígia Maria Martins Ro-
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drigues e Maria Lúcia Pacheco Resendes, solicitando a admissão no Hospital.
O Dr. Silva Rebelo requereu para ser
admitido como anestesista e a drª Ambrosina para o ser como estomatologista.
É feito novo contracto com a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Irmandade de Nossa Senhora
da Conceição, que foram encarregadas
do serviço interno da Santa Casa. Quando o pessoal religioso não fosse suficiente para o serviço de enfermagem,
recorrer-se-ia aos laicos. O lugar de enfermeira-geral era das atribuições da irmã superiora.
A Santa Casa recebeu de Lisboa a
proposta da criação do “Centro de Saúde
Mental”, mas recusou-a por falta de verbas. Esse centro seria constituído por:
um dispensário de higiene mental, um
hospital de dia, uma oficina protegida e
um serviço de internamento para doentes agudos, doentes de evolução prolongada e para portadores de toxicomania.
A Mesa foi informada pelo director
clínico que a maioria dos médicos se
mostravam descontentes por verificarem
extensivos aos beneficiários da previdência internados em quartos particulares, o
que se achava estabelecido para todos os
doentes naquele sector. Isto é, de serem
como os demais considerados doentes
particulares do médico que os tratava. A
Mesa resolveu que estudaria o assunto.
A 1 de Fevereiro de 1968 o Dr. Homem de Gouveia fez uma exposição sobre a instalação dos prematuros junto à
maternidade
O conselho médico aceitou o pedido
74

da Mesa para colaborar na aquisição e
consumo de medicamentos.
O serviço de radiologia recebeu o novo aparelho de “cardiodiagnóstico” e o
Dr. Pires de Gouveia propôs que se
comprasse um “monitor cardíaco” e um
“pacemacker interno e externo”, que era
para ser usado tanto no Hospital como
nas ambulâncias.
Foi deliberado criar o arquivo clínico
do Hospital.
A 26 de Junho e 1968 o ministro da
saúde e assistência, Dr. Neto de Carvalho, visitou o Hospital acompanhado do
Dr. Carvalho da Fonseca, director geral
da assistência e outros. Visitaram todos
os serviços e reuniram com todos os médicos, para falarem na entrada em vigor
do estatuto e o regulamento geral dos
hospitais, que visava sincronizar a acção
e a competência dos hospitais centrais,
regionais e sub-regionais e as carreiras
médicas, farmacêuticas e de enfermagem e o próximo estabelecimento das
mesmas nos hospitais regionais. Foram
expostas as necessidades mais prementes, salientando-se a falta de espaço para
a ampliação de todos os serviços, não só
pelo aumento dos doentes, mas também
devido ao declínio da maioria dos hospitais sub-regionais do distrito. Foi posta
em evidência a necessidade de um serviço para internamento de doentes infectocontagiosos, antes de ser dado outro
destino, conforme está previsto, ao antigo hospital de isolamento. Foi também
focada a falta de espaço para a pediatria
e a possibilidade de adaptar o pavilhão
pequeno da enfermaria abrigo, que está
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vago.
Em visita que fez ao Hospital, o director do I.A.N.T. apresentou a sua preocupação com a evolução da curva da74
mortalidade por tuberculose, anunciou
uma campanha de radiorrastreio e disse
que seria impossível ao I.A.N.T. diminuir o número de camas para internamento
destes doentes.
A 7 de Agosto desse ano foi recebido
um ofício do Instituto Maternal em que
dizia: “Por motivo da escassez de parteiras, o serviço de partos do hospital subregional de Vila Franca do Campo vê-se
forçado a interromper o seu funcionamento”. O ofício pedia à Santa Casa que
o Hospital suprisse essa falta.
Foi presente o seguinte ofício da Junta
Autónoma dos Portos: “Como é do conhecimento de V. Exª. o colector de esgotos do hospital vai desaguar na
proximidade da zona de “banhos do Estradinho”. Dada a natureza da maior
parte dos produtos que nele são lançados
e que devido às suas características, nele
permanecem por vezes bastante tempo, o
referido colector além de outros perigos
de ordem sanitária constitui um viveiro,
permita-se-me o termo, de ratos que escapando-se do colector procuram invadir
as diversas dependências da sede deste
organismo, tendo até já acontecido uma
enxurrada conjugada com a acumulação
de grande volume de detritos ter provocado o levantamento de uma das tampas do
colector, originando uma fuga de ratos
em tal número que foi preciso mobilizar
pessoal para os perseguir à paulada.75
O resultado do exercício de 1967 da
75

farmácia do Hospital foi negativo em
29.136$17 e a Mesa chegou à conclusão
que teria havido um erro, por má interpretação do contracto, por parte do director.
A mesa resolveu instalar um sector
administrativo junto ao serviço de urgência, que tomasse a seu cargo o registo dos doentes e o controlo dos serviços
prestados.
O director hospitalar da zona sul propôs que o gerente do Hospital, Manuel
Aires Silva Simões, se inscrevesse no
curso de contabilidade hospitalar.
Foi resolvido mudar as instalações do
Banco para a nova entrada do Hospital,
para poder instalar o serviço de radiologia no espaço que ele ocupava. Foi também resolvido estudar um antigo projecto
para os quartos particulares. Esse projecto tinha sido executado pela firma Luís
Gomes e aprovado em 1961 pela Câmara
Municipal de Ponta Delgada.
Perante a perspectiva de uma definição
das carreiras médicas dos hospitais regionais, os médicos que neles trabalhavam, a
grande maioria sem uma carreira médica
hospitalar (hospitais centrais), procuraram
assegurar uma situação no quadro. Isso
também sucedeu no Hospital da Misericórdia de Ponta Delgada. Já a própria Mesa tinha proposto que todos os clínicos
que prestavam serviços fora do quadro
(voluntários, etc.) ficassem definitivamente ocupando lugares do quadro. Em 10 de
Setembro de 1969 os médicos voluntários
fizeram uma exposição à Mesa no sentido
de se determinar as suas instáveis ou indefinidas posições actuais, em face da no-
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va orgânica hospitalar, estabelecida superiormente. Exprimem a ideia em favor da
tese posta, de que, quando a Ordem viu
autorizada a criação de especialidades
clínicas, tomou disposições que permitiram aos seus membros mais antigos –
portadores de certificados de prolongado
estágio voluntário em serviços médicos
hospitalares considerados idóneos – conceder-lhes o título de especialistas. E sugeriam: solicitar que, para efeitos,
apenas, de segurança e normalidade da
sua futura contribuição, em contractos
presumivelmente a efectuar com os diferentes clínicos voluntários, fosse considerado o tempo e a regularidade do serviço
prestado, a qualidade desses serviços e o
valor especifico da sua acção, quer como
especialistas ou não, melhor diríamos, da
doação das suas missões profissionais, ao
longo do tempo e do espaço.76
A 8 de Outubro de 1969 foi criada a
“Comissão Médica”, constituída pelos
médicos: Dr. Silveira da Rosa, Dr. Rui
Cunha, Dr. Magalhães de Freitas, Dr.
Ernesto Macedo, Dr. João Pacheco Vieira e Dr. Sousa Pedro.
Nesse mesmo dia constata-se da acta
o seguinte: Foi com bastante pesar que
a Mesa tomou conhecimento e foi compelida deferir o requerimento do Dr.
Anibal Furtado Lima, médico-cirurgião
do quadro deste Hospital. A Mesa lamentando profundamente a perda nos
seus quadros de tão distinto clínico, de-

liberou consignar nesta acta o seu preito
de justiça pelos relevantes serviços prestados desde o ano de 1957; primeiro como médico voluntário e depois como
médico do quadro deste Hospital, no
qual demonstrou sempre um elevado nível técnico, distinguindo-se notavelmente não só pela sua firme personalidade,
mas também principalmente pela sua
competência profissional, contribuindo
assim para o prestígio e bom nome desta Misericórdia.77
Em 28 de Outubro a direcção do Instituto de Radiologia Dr. Raul Bensaúde
entregou à Misericórdia todos os seus
haveres, entre os quais os primitivos
aparelhos de radioscopia usados em
Ponta Delgada.78
No dia 19 de Novembro o provedor
deu conhecimento à Mesa que o director
da zona hospitalar do sul lhe comunicara
que o projecto da construção de mais 15
quartos e 2 enfermarias, entre o 2º e o 3º
piso do corpo poente do Hospital, fora
aprovado.
Estando em curso o arranjo do quarto do médico de serviço e no intuito de
dar, tanto quanto possível, um melhor
conforto ao médico de serviço à urgência, aproveitando para o efeito algumas
sugestões, no aspecto decorativo, dadas
pela senhora D. Maria Leonor Neto Sequeira de Medeiros Franco, a Mesa deliberou que se procedesse ao necessário.
Com a entrada em vigor dos novos
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vencimentos para os funcionários públicos, a “Mesa administrativa” deliberou
ajustar, por eles, os vencimentos dos
empregados da Misericórdia.
Em 1970 reformou-se, por ter atingido o limite de idade, o Dr. João Pacheco
Vieira e pediu a exoneração o Dr. Fernando Correia de Almeida Ruas, médico
radiologista, voluntário desse serviço do
Hospital.
A 25 de Junho de 1970 consta da acta
que: conforme instruções da Direcção
Geral dos Hospitais, foi presente uma
relação dos médicos deste Hospital elaborada pelo director clínico e delegados
do corpo clínico segundo as condições
prévias e critérios estabelecidos para a
integração nas carreiras médicas
A 17 de Agosto, conforme o determinado pelo regulamento geral dos hospitais foi constituída a “Comissão
Médica”, tendo em conta os médicos a
integrar na categoria de director de serviço, constante da relação de integração
enviada a esta direcção-geral. A comissão ficou constituída pelos seguintes
médicos: António Silveira da Rosa; António de Medeiros Franco; António Hermano de Melo; Carlos da silva Melo;
Duarte de Magalhães Freitas; Ernesto
Macedo; Emanuel Nunes; Francisco Rego Costa; Almeida Lima; Homem de
Gouveia; Estrela Rego; José Rodrigues
Figueiredo; Luís Algarvio Cabral; Rui
Cunha; Teodoro Sousa Pedro.
O plano de fomento atribuiu um subsídio de 840 contos para a Santa Casa fazer
face até ao fim do ano aos vencimentos
dos médicos integrados nas carreiras mé79

dicas. Em 1971 foi concedido à Misericórdia o subsídio de 1.800.000$00 para
financiamento dessas carreiras.
A 7 de Outubro de 1970 a Mesa recebeu do engenheiro Eduardo Moura o
projecto definitivo para a construção de
15 quartos particulares
Por deliberação da Direcção Geral
dos Hospitais o director clínico pôs em
vigor as folhas de presença dos médicos.
Na acta da sessão do dia 27 de Janeiro de 1971 consta uma proposta de acordo com a Câmara Municipal de Ponta
Delgada para a assistência a doentes
gratuitos, o que traria vantagens de ordem burocrática. A importância a acordar seria resultante da média dos últimos
três anos.
No novo contrato feito com a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, ficou a
constar do artº. 6º o seguinte: para que a
congregação possa desenvolver e prosseguir nas suas actividades dentro do
espírito e amor de Deus e do próximo,
obriga-se o 2º outorgante a concorrer
com o benefício mensal, por cada irmã
correspondente a 50% do vencimento do
pessoal laico da mesma categoria. E no
artº. 7º: Quando no Hospital existam por
necessidade irmãs a trabalhar em enfermagem, sem o devido curso, serão consideradas ajudantes de enfermagem.79
O director clínico propôs que todos
os médicos, com excepção do analista e
radiologista, fossem incluídos na escala
do serviço de urgência.
Na conta de gerência de 1970 as receitas foram de 21.250.435$30 e as des-
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pesas de 20.332.752$40.
A direcção Geral dos Hospitais informou a Mesa, a propósito da situação do
Dr. Benjamim de Viveiros, que: “os quadros dos hospitais regionais além dos
lugares para médico da carreira hospitalar, de director e assistente, podiam
conter o lugar de “médico adjunto”,
que não fazendo parte da carreira médica, podiam ser contratados.”
A 17 de Fevereiro de 1971 o Dr. Acácio Cordeiro comunicou que retomava
as suas funções de assistente de medicina, após um período de ausência em Lisboa, onde esteve a preparar-se para tirar
a especialidade de radiologia.
Foram admitidos como auxiliares de
enfermagem, diplomados: António de Andrade Braga; Alberto Leandro Andrade
Braga; Maria Esmeralda Cabral Valente e
Maria de Lurdes da Silva Baptista.
Foi deliberada a instalação da distribuição por canalização de oxigénio, protóxido e vácuo, nas salas de operações.
A 23 de Junho de 1971 o provedor deu
conhecimento à Mesa que o Dr. José Estrela Rego, director do serviço de Oftalmologia, estando designado por escala para o
serviço de urgência, tinha recusado o cumprimento deste dever. O Dr. Estrela Rego
invocava que: neste hospital sou médico
oftalmologista, e não desejo nem quero fazer mais nada do que oftalmologia, o que
aliás é a especialidade que exerço há
anos, todavia se tratar de uma situação
transitória que não vá além do fim de
Abril e se os colegas de cirurgia e medicina estiverem em disposição de suprir a minha deficiência, poderei com este carácter
80

transitório a fim de que as coisas entrem
na normalidade, dar a minha colaboração
nas urgências médico-cirúrgicas que puder resolver. De outro modo ver-me-ei forçado a pôr à consideração do director
clínico a minha não aceitação do encargo
das urgências médico-cirúrgicas.”80
Desde há tempos que a Mesa e o director clínico tinham colocado superiormente
o problema de quem devia fazer urgência e
mais uma vez a pergunta foi feita, juntamente com uma exposição exaustiva do
que estava a acontecer, mas não vinha nem
veio resposta conclusiva. Em Novembro
de 1970, da Direcção Geral dos Hospitais
tinha chegado a seguinte notícia: Encontra-se em estudo nesta Direcção-Geral a
organização da urgência nos hospitais regionais. Até lá os hospitais manterão a urgência nos mesmos moldes em que esta se
vinha verificando antes da instalação das
carreiras médicas. A certa altura a Mesa
levantou um processo disciplinar ao Dr.
Estrela Rego e tudo continuou na mesma.
A 29 de Dezembro de 1971 o corpo
clínico dirigiu o seguinte ofício ao provedor: Os médicos abaixo assinados deliberaram manifestar a vossa Exª. o seu
descontentamento pela demora na definição da situação do colega Dr. Estrela
Rego relativamente ao serviço de urgência e bem assim informar Vossa Exª, que
se reservam o direito de assumirem a
atitude julgada mais conveniente, se até
31 de Janeiro de 1972 se mantiver o actual estado desse serviço.
A 2 de Março a Mesa tomou conhecimento da proposta do director clínico no
sentido de ser deliberado que o serviço

Livro de Acórdãos, nº XXII, da Misericórdia de Ponta Delgada.

O Hospital da Misericórdia de Ponta Delgada

de urgência passasse a presença médica
durante as 24 horas. A 5 de Abril o corpo clínico deliberou aceitar, por maioria,
a proposta, mas foi nomeada uma comissão para estudar o assunto.
A 24 de Janeiro de 1973 a Mesa voltou a oficiar à Direcção Geral dos Hospitais sobre o serviço de urgência:....o
estabelecimento do regime de presença
médica permanente é a única solução
para o problema em causa. Para a sua
concretização defrontamo-nos com a
falta de directrizes superiormente estabelecidas em relação ao seu funcionamento e respectiva remuneração. No
ofício era referido a falta de despacho
superior ao processo disciplinar levantado ao Dr. Estrela Rego (empurrava-se
tudo de um lado para o outro).
A 14 de Julho de 1971 o Hospital foi
visitado pelo Dr. Rafael Ribeiro, director
da Zona Hospitalar do Sul, acompanhado
pelo engenheiro Eduardo Caetano, inspector superior da Direcção Geral dos
Hospitais, que tomaram conhecimento
das obras em curso e sugeriram a necessidade da elaboração de um plano director das remodelações a levar a efeito no
Hospital. A 30 de Julho foi apresentado
esse plano pelo engº Eduardo Caetano: A
medicina, que tinha 60 camas, passaria a
70; a cirurgia reduziria das 80 existentes
para 60; a ortopedia teria 30 camas (incluindo traumatologia e queimaduras);
obstetrícia e ginecologia 30; pediatria 50;
quartos particulares 30 camas; urgência
10 camas e doentes crónicos e de convalescença prolongada 30 camas. Além disso previa ainda a edificação de um
complexo destinado à consulta externa,
admissão de doentes e serviço de urgên-

cia, com acesso pela rua da Vila Nova e
ligação com o edifício do Hospital ao nível do bloco operatório. Para a elaboração das plantas do plano, indispensáveis
ao pedido de financiamento, foi convidado o arquitecto Simões, da Junta Geral,
por estar a par do assunto.
Requererão a sua admissão como enfermeiras: Maria Alice de Melo Verdadeiro e Maria Cecília Correia Aragão;
como enfermeiras auxiliares: Fernanda
Maria Fragoso Canário Peixoto Arrenega, Fátima Maria Pavão Borges e Norberta Raposo Rodrigues. Carlos Alberto
Sousa Martins foi admitido como estagiário da contabilidade.
A Mesa deliberou pagar horas extraordinárias às enfermeiras, que, devido à
falta de elementos, estavam a fazer turnos de 12 horas.
A 29 de Dezembro de 1972 foi admitida como técnica do laboratório de análises a drª. Teresa Chorão de Almeida
Lima Rocha.
A irmã Ana Maria e a enfermeira Pacheco Amaral foram a Lisboa fazer um
estágio no serviço de cardiologia do
Hospital de Santa Maria, para trabalharem com o aparelho “electodyne”.
A 5 de Abril o Dr. Joaquim Salvador
Roque, capitão médico estomatologista,
requereu a sua admissão no Hospital.
Requereram, também, as enfermeiras
auxiliares: Maria de Fátima dos Reis
Azevedo Taverney, Maria Eduarda Raposo Branco, Maria Eduarda M. Franco
Raposo e Maria Vitória Pereira.
A 21 de Junho de 1972 o provedor,
que acabara de chegar de Lisboa, informou a Mesa que tinha apresentado na Direcção Geral dos Hospitais o esboço do
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projecto da elevação do tecto do corpo
nascente-poente, para a construção de
mais um piso, tal como fora deliberado
pela Mesa. O director da Zona Sul sugeriu que o assunto fosse discutido na sua
próxima vinda a S. Miguel, na qual viria
também o engenheiro Eduardo Caetano.
Foram preparados dois memorandos,
um sobre as necessidades do hospital
para apresentar ao Ministro da Saúde e
Assistência, pela Mesa da Santa Casa e
o outro pelo director clínico. No primeiro foram apresentados:
1º - A ampliação do hospital: Para
além do que estiver na cabeça
do governo quanto à construção
no distrito de Ponta Delgada de
uma nova unidade hospitalar,
torna-se inadiável a ampliação
do hospital desta Misericórdia,
segundo o projecto do engenheiro Eduardo Caetano.
2ª - O serviço de urgência: A falta de
presença médica permanente no
serviço de urgência é outro problema que preocupa a administração e a direcção clínica do
Hospital. O próprio corpo clínico
reconhece essa lacuna, mas o seu
estabelecimento implica um avultado encargo, para o qual a Misericórdia não tem condições de o
enfrentar, como também requer
uma regulamentação adequada
que se espera a todo o momento
das instâncias superiores.
3º - Quadro clínico: as necessidades
do Hospital.
No segundo memorando foram apre81

sentados problemas relacionados com a
política de saúde, depois de discutidos
pelo corpo clínico:
1º - Construção de uma nova unidade
hospitalar para o distrito.
2º- A aplicação do Decreto-Lei nº
413/71 às Ilhas Adjacentes: os médicos manifestaram-se solidários
com as palavras proferidas na Assembleia Nacional pelo dr Sousa
Pedro (deputado pelo distrito de
Ponta Delgada). Constitui preocupação dominante da classe o número diminuto de médicos em
actividade neste distrito, o que cria
grandes dificuldades à execução de
qualquer plano, pelo que ousam
pedir a adopção das medidas que
considerar adequadas para combater aquela crise, entre as quais sugerem as seguintes: a) autorização
para os médicos se ausentarem do
distrito, quando para fins de aperfeiçoamento, com subsídios oficiais
e sem perda do direito a férias; b)
concessão gratuita de certos meios
de aperfeiçoamento, hoje correntes,
tais como filmes, discos, etc.; c) biblioteca hospitalar.
3º- que se endividem esforços no
sentido de serem preenchidas as
vagas de médicos, que têm ocorrido no quadro do Hospital.81
A 12 de Julho o provedor deu conhecimento que se tinha efectuado a visita
do Director da zona Sul e do engº.
Eduardo Caetano, e que este último tinha aprovado as obras para os novos
quartos particulares e o projecto de am-
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pliação do hospital.
Foi deliberado pagar ao cirurgião e
ao anestesista que apoiam o médico de
serviço os mesmos 200$00 por dia.
Maria José da Silva Ferreira da Costa
Reis solicitou a sua admissão como estagiária de telefonista do Hospital.
A falta de anestesistas levou a Mesa a
fazer um anúncio para contratar médicos
dessa especialidade. Respondeu o Dr. Jeremias Resendes Costa, médico de clínica
geral, que residia na Ribeira Grande e que
se oferecia para dar a sua colaboração no
bloco operatório duas vezes por semana.
A Mesa aceitou e resolveu atribuir-lhe
uma gratificação mensal de 2000$00.
Foram admitidas as enfermeiras: Maria da Conceição Nunes; Liduina Cármen Pacheco de Andrade Cabral; Maria
Margarida Rego Pereira; Lubélia Maria
Martins Rodrigues e Maria Luísa Neto
de Viveiros Pereira. Requereram o mesmo, mas como auxiliares: José Urbano
da Luz Sousa; Jorge Manuel Melo Calhau; Adelina Maria do Rosário Mendonça; Inês Justina Pereira de Viveiros e
Maria da Graça Pacheco Pavão. Requereram para estagiárias do serviço administrativa Maria da Graça Pacheco
Pavão, Maria Luísa Melo Furtado e Carlos José da Costa Medeiros
Por proposta do provedor, a Mesa resolveu tornar extensivo ao pessoal de enfermagem a remuneração complementar
de 50$00 pela prestação do serviço no
período compreendido entre as 0 e as 8
horas, bem como o pagamento nos dias
santos e feriados, conforme manda a lei.
A 24 de Janeiro de 1973 foi presente
à Mesa o decreto que estabelecia que os
hospitais podiam ser autorizados, por

despacho ministerial, a introduzir nos
seus quadros a categoria de “ajudante de
enfermaria”, sendo os mesmos submetidos a um ano de aprendizagem, abrangendo ensino técnico e prático.
No ano de 1973 foram concedidos ao
Hospital, pela Comissão Distrital de Assistência, os seguintes subsídios: cooperação anual – 960000$00; manutenção
da maternidade – 125000$00; plano de
melhoramentos – 600000$00; medicamentos da consulta externa – 48000$00.
A 7 de Março desse ano os salários
foram actualizados; o de director de serviço para 7.100$00 e o de assistente para 6.500$00, continuando o mesmo
número de horas de serviço diário (4 horas). A partir do mês de Maio passou a
pagar-se ao médico de urgência 500$00
por dia.
A conta de gerência de 1972 foi de
29.267.440$00 de receitas e
27.397.321$50 de despesa.
Quando do estabelecimento das carreiras médicas (integração dos médicos),
o Dr. Rodrigues Figueiredo deixou a direcção do serviço de transfusões, por
não ser permitida a acumulação (em termos remuneratórios) e agora, por não ter
aparecido n ninguém para o lugar, o
mesmo propôs assumi-lo, com a condição de lhe pagarem a mesma importância estabelecida no antigo contracto que
fizera com a instituição, ou seja
3.000$00 mensais, e a partir desta data a
importância equivalente a 50% do seu
actual vencimento com director do serviço de laboratório de análises, o que a
Mesa aceitou.
Em 1973 foram admitidos como auxiliares de enfermagem Maria Gilda

167

168

Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues

Correia de Azevedo e Maria de Lurdes
da Silva Batista. Para o serviço administrativo Ana Maria Faria Travassos, Maria da Graça Aguiar da Costa Dias e
Maria Paulina Lima Rebelo.
No dia 13 de Julho foram inaugurados os novos 15 quartos particulares,
construídos pela firma “ Engº. Luís Gomes”. Foi estabelecida uma diária de
300$00 para o doente e de 40$00 para o
acompanhante, sendo o preço das refeições de 8$00 o pequeno almoço e 35$00
as outras duas refeições (cada uma).
No dia 20 de Julho o Hospital recebeu a visita do cardeal D. Humberto de
Medeiros, Arcebispo de Bóston e natural
da ilha de S. Miguel.
Na acta de 29 de Agosto de 1973
consta que: com o parecer favorável do
director clínico, foi presente à Mesa o
requerimento do Dr. Eugénio da Câmara Soares de Albergaria, médico cirurgião, com o internato de cirurgia dos
Hospitais Civis de Lisboa, solicitando a
sua admissão com médico cirurgião adjunto. A Assistente de obstetrícia drª
Maria Celeste Martins Fonseca da Silva
pediu transferência para Évora.
No dia 26 de Setembro visitou o hospital o Ministro das Corporações e Previdência Social e da Saúde e Assistência
que se referiu à construção de um novo
hospital no distrito, empreendimento que
ainda levaria algum tempo a concretizar,
pois o seu preço andaria pelos 400.000
contos, e terminou dizendo: senhor provedor, para frente com as obras e em força!
Foi presente à Mesa uma relação de
material cirúrgico do Dr. Silveira da Ro82

sa, que pretende desfazer-se dele, em
virtude de ter fechado a sua “casa de saúde” e que pede por ele 72.660$00. A
Mesa fez uma contra-proposta no valor
de 45.000$00.
A 10 de Janeiro de 1974 foi presente
à Mesa com o parecer favorável do director clínico, o requerimento do Dr.
Henrique de Aguiar Oliveira Rodrigues,
médico com o internato complementar de
“medicina interna” dos Hospitais Civis
de Lisboa e especialista em cardiologia
pela Ordem dos Médicos, solicitando a
sua admissão no Hospital, como médico
de clínica médica. Na mesma altura apresentaram o pedido de admissão a enfermeira Maria da Conceição Soares de
Oliveira. Requereram para escriturárias:
Maria Manuela Medeiros Mendonça;
Fernando Paulo de Gouveia Mendonça e
Maria José Resendes de Sousa
Da acta do dia 20 de Fevereiro de
1974 consta o seguinte: por comunicação da Direcção Geral dos Hospitais foi
esta Escola de Enfermagem informada
de que a construção de uma escola estava prevista durante a vigência do 4º plano de fomento. É parecer do conselho
orientador desta escola que um dos primeiros locais de construção é a cerca do
hospital Distrital de Ponta Delgada, de
que V. Exª. é mui digno provedor. No
sentido de uma proposta poder ser apresentada à Direcção Geral dos Hospitais,
solicito de Vossa Exª. a seguinte informação: possibilidade da Mesa da Misericórdia poder estabelecer com a Escola
a cedência do terreno desse Hospital,
onde se situam as enfermarias abrigo.82
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A 20 de Fevereiro a Mesa recebeu o
requerimento do Dr. António Alfredo
Félix de Almeida Henriques, capitão
médico, solicitando a sua admissão como clínico geral.
Em 25 desse mês a mesa recebeu o
parecer do Conselho de Disciplina Hospitalar sobre o processo do Dr. José Estrela Rego: é-se do parecer que a
desobediência do Dr. Estrela Rego se
encontra justificada, porquanto sem atitudes de indisciplina e expondo sempre
correctamente os seus ponto de vista, à
luz da ética médica, do direito e do seu
vinculo contratual não lhe competia
acatar a ordem que, embora em forma
legal, lhe foi dada pela direcção clínica,
termos em que se propõe que o processo
seja arquivado.
A 27 de Março o director clínico expôs
à Mesa para aprovação o que tinha resultado da reunião com o corpo clínico: foram elaborados dois boletins de voto: um
para que cada médico votasse no regime
que preferisse, ou seja por permanência
ou por chamada e outro para que cada
um votasse sobre a dispensa ou não dos
colegas com mais de 65 anos de idade.
Quanto ao primeiro boletim dois colegas
votaram na permanência em dias fixos;
outros em regímen misto, ou seja de permanência das 9 às 13 horas e das 21 às 9
do dia seguinte, reservando o de chamada
para o período das 13 às 21 horas. Quanto ao segundo boletim de voto a maioria
votou pela dispensa dos colegas com mais
de 65 anos de idade, sendo de apontar a
atitude de camaradagem dos colega Dr.
Almeida Lima e António de Melo, que pe83

las suas especialidades estavam dispensados, ofereceram-se voluntariamente para
serem integrados nas referidas escalas.
Assentes estes pontos foi também discutida a remuneração, que foi proposta à Mesa: 1.500$00 pelas 24 horas de
permanência, por chamada 1000$00, para os apoios cirúrgicos e de anestesia
200$00 e a importância de 6.000$00 mensais para distribuir por chamada dos outros especialistas. Informou ainda o
director clínico que este novo sistema de
escalas já estava em prática e com óptimos resultados, desde o dia 11.
A Mesa congratulou-se pela forma
altamente eficiente como o director clínico soube conduzir e levar a bom fim a
resolução de tão magno problema.83
E assim se resolveu um problema
que se vinha arrastando, como vimos,
desde há mais de dois anos, com graves
problemas para a população e cuja razão
principal para o impasse era, segundo a
administração do Hospital, a falta de dinheiro para fazer face à urgência com
presença médica permanente. O dinheiro
apareceu, mas só dois médicos aceitaram fazer o serviço em permanência e
um deles fui eu. O que teria mudado?
Houve de facto um acontecimento que
julgo ter tido influência no que aconteceu e que, embora não explicito nas actas, foi passado comigo.
Tendo chegado a S. Miguel no final
do ano de 1973 e iniciado o meu trabalho
no Hospital em Janeiro de 1974, no serviço de medicina, fui escalado para o
Banco logo nos primeiros dias. Quando
lá cheguei de manhã fui informado pelo
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enfermeiro de serviço, que seria chamado
se ele considerasse necessário e que convinha que eu por lá passasse no fim da
manhã. Quando lá cheguei foi-me apresentado um monte razoável de fichas de
doentes que tinham sido observados e
tratados pelo enfermeiro e que eu teria de
assinar como se tivesse sido eu a fazer o
trabalho. Entre estas fichas estava uma
com o diagnóstico de “ferida abdominal”
e a indicação de que tinha sido suturada.
O enfermeiro era pessoa de toda a confiança, um dos melhores que conheci e
com experiência cirúrgica (como mais
tarde vim a verificar). Assinei, mas não
gostei e no dia seguinte procurei o director clínico a quem expus o que se tinha
passado, transmitindo-lhe que da próxima vez que fosse escalado o faria em
permanência durante as 24 horas, mesmo
que não me pagassem mais por isso. O
director, embora surpreendido, disse-me
que compreendia a minha posição e perguntou-me que quantia considerava eu
razoável. Respondi-lhe que estava na disposição de ficar de serviço em permanência um dia certo por semana desde que
me pagassem 1500$00 por dia, para compensar a ausência do consultório. O director clínico respondeu-me que achava
uma óptima ideia, mas que tinha de a
propor ao provedor e que depois me daria
a resposta. Na semana seguinte já estava
a fazer o Banco às quartas-feiras, conforme o combinado (afinal o problema não
era a falta de verba!). E assim se começou a resolver o “complicado” problema
do serviço de urgência.
A 27 de Março de 1974 foram admitidas as auxiliares de enfermagem Maria
da Conceição Resendes Andrade, Maria

Virgínia de Sousa, Cidália Meneses Carvalho, Maria de Lurdes Dias da Costa
Sousa
Foi aprovado o novo quadro do Hospital e foram postas a concurso as seguintes vagas: medicina interna – 3
(especialistas); cirurgia – 3 (especialistas); obstetrícia – 2 (especialistas); ortopedia – 1 (especialista); análises – 1
(especialista); anestesiologia – 1 (director), 1 (especialista); hemoterapia – 1;
radiologia – 1 (especialista).
A 29 de Maio de 1974, quatro dias
depois do “25 de Abril”, consta da acta
que: Evocando a actual conjuntura política, o director clínico entendeu pôr o
seu cargo à disposição da Mesa. Apreciando a sua atitude, a mesa deliberou
por unanimidade não aceitar o pedido
de demissão, reiterando a sua plena
confiança no Dr. Francisco Rego Costa,
cuja actuação como director clínico se
tem pautado sempre pela maior lealdade, ponderação e pleno conhecimento
de todos os problemas do Hospital desta
Misericórdia.
Na acta da sessão de 21 de Junho foi
recebida uma carta do director clínico, em
que volta a insistir no pedido de demissão,
dizendo em relação ao seu primeiro pedido o seguinte: era já então minha convicção absoluta que nos moldes políticos
que, desde o 25 de Abril, regem o funcionamento de todas as instituições portuguesas, havia marcada incompatibilidade
entre a forma de provimento do aludido
cargo e aquela que presidirá, em futuro
próximo à escolha das pessoas ou das comissões que deverão dirigir os hospitais.
Em 30 de Maio em sessão do corpo clínico, destinada a discutir”Aspectos da vida

O Hospital da Misericórdia de Ponta Delgada

hospitalar à luz do actual momento político nacional”, repeti aquelas considerações. Creio que nenhum dos presentes,
quase a totalidade dos médicos do Hospital, ocorreu que eu pudesse deixar de tomar, naquela hora, a referida atitude,
sobre a qual só ouvi palavras de concordância e de aplauso, tendo sido por alguns esclarecido, que no seu entender, só
à” assembleia geral dos trabalhadores”
competia considerar a posição que eu assumisse. Foi portanto com alguma surpresa, que na assembleia do passado dia 11,
o assunto estava a ser discutido e não estava bem esclarecido no espírito dos presentes, sobretudo dos colegas, e até o
próprio presidente da assembleia (era eu)
não estava habilitado a fazê-lo, apesar de
ter participado activamente na reunião de
médicos de 30 de Maio. Receio não ter sido bem claro com as poucas palavras que
então proferi, colhido pela surpresa que
atrás referi; apenas repeti a declaração
que disse a Vossas Exª. a 29 de Abril, vinculando que ela se dirigia também naquele momento à assembleia ali reunida pela
primeira vez. Tenho permanecido desde
então no exercício das funções de director
clínico, em regime que para mim significa
mera interinidade no cargo................Considero também que não é justo que venham em futuro próximo a ser pedidas
responsabilidades, pela não execução
imediata das medidas que se impõem, ao
director clínico, que interinamente e sem
ter recebido apoio, quer do corpo clínico
quer da assembleia geral, vem apenas
despachando assuntos correntes. Aquelas
medidas tem de derivar forçosamente, no
84

momento presente, de uma mentalização e
de um espírito de renúncia que até hoje
não foi possível obter. Nestes termos, entendo que é meu dever mais uma vez pedir
a Vossas Exª. dispensa do exercício das
funções de director clínico, no mais curto
período de tempo.84
O conteúdo destas actas é pouco esclarecedor sobre o que se passou no
Hospital após o 25 de Abril, até porque
são omissas sobre alguns acontecimentos importantes que se verificaram e
que, na minha opinião, devem fazer parte da história do hospital da Misericórdia de Ponta Delgada. Pouco tempo após
o 25 de Abril foi distribuído no Hospital
um panfleto anónimo fazendo acusações
aos responsáveis pela Misericórdia e pelo Hospital, entre os quais ao director
clínico e a outros médicos. Verificou-se
este facto insólito numa altura em que
no Continente se faziam “saneamentos
selvagens” desencadeados pelas forças
políticas ditas de “esquerda” e que não
passavam, na maioria dos casos, de ajuste de contas por motivos políticos e muitas vezes de índole pessoal.
Eu tinha conhecimento do que se estava a passar pelo país e nomeadamente
no Hospital de Angra do Heroísmo e
com receio de que o panfleto tivesse o
efeito de “bola de neve” falei com o director clínico e com o provedor recomendando-lhes que rapidamente
convocassem uma “assembleia geral dos
trabalhadores do Hospital”, antes que os
acusadores anónimos ganhassem apoios
e o fizessem. Apesar de um grande receio da parte dos responsáveis, a “as-
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sembleia” reuniu-se e foi presidida por
mim (segundo João Velho Quintanilha,
ocupei a presidência por proposta de um
grupo, do qual ele fazia parte). Comecei
por pedir aos indivíduos que se tinham
mantido no anonimato que tivessem a
decência de subscrever as graves acusações que tinham feito. Claro que nenhum teve a coragem de o fazer e os
“acusados” acabaram por receber, por
unanimidade, um voto de louvor da assembleia. E assim acabou este triste episódio, que podia ter sido grave se
tivéssemos deixado que “ardesse em lume brando”.
Na acta de 21 de Junho consta a recepção de uma carta do director do laboratório de análises clínicas em que
refere: sempre trabalhei em regime de
partilha dos proventos da equipe de produção em que me encontrasse integrado. Assim foi em Coimbra na faculdade
de medicina e no dispensário anti-tuberculoso e aqui tem sido. Simplesmente cá
não foi ainda institucionalizado o sistema e a comparticipação que tenho praticado junto do pessoal que comigo
trabalha peca pelo grave defeito de se
apresentar aos olhos de quem a goza
como dádiva vinculadora. Em vista disto tenho a honra de propor: a) mensalmente o serviço de contabilidade
deduzirá 10% das percentagens da percentagem que me está consignada e fálos-á reverter a favor de um dos
funcionários do laboratório, o qual, junto dos seus colegas de trabalho, promoverá a distribuição do quantitativo da

forma entre todos acordada.)85
A 10 de Julho o provedor informou a
Mesa, de que tinha tido uma reunião em
Lisboa com todos os provedores que
dispunham de hospitais distritais, por
convocação da directora geral da assistência social. A reunião tinha sido presidida pelo Secretário de Estado da
Segurança Social, que os tinha inteirado
da disposição do governo de passar para
o Estado aqueles hospitais.
Nessa mesma data o corpo clínico
comunicou ao provedor e ao director clínico que tinha deliberado: pedir a este
que continue nas suas funções até que
seja aprovado o organismo deste Hospital que definirá o processo de provimento do referido cargo.
Da congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição foi presente à Mesa a seguinte carta:
por razões decorrentes da nova estrutura orgânica do Hospital tornou-se insubsistente o contrato outorgado entre a
Mesa da Misericórdia e esta Congregação. Este facto equivale à sua resolução
unilateral, o que declaramos aceitar,
considerando também e para todos os
efeitos de direito, dissolvido esse contrato para o futuro. Todavia por nos ter sido ainda solicitada a nossa actividade e
porque o espírito de servir o doente e,
por ele, a Deus, é nossa regra fundamental propomos as seguintes condições: 1ª - as irmãs exercerão as suas
funções em lugares compatíveis com a
sua competência, habilitações e capacidades profissionais, no mesmo plano
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dos demais funcionários; 2ª - para isso
vencem ordenados iguais, têm os mesmos direitos e deveres, e farão parte do
quadro hospitalar, com sujeição aos horários de trabalho estabelecidos; 3º- As
irmãs residirão fora do Hospital e a expensas suas.86
As irmãs que estavam ao serviço
eram as seguintes: irmã Maria Teresa de
S. José, irmã Marília, irmã Celina, irmã
Maria Izidora, irmã Maria dos Milagres,
irmã Angelina, irmã Maria Josefina da
Ascenção, irmã Maria Aurélia, irmã Cacilda, irmã Aurelinda, irmã Maria dos
Anjos e irmã Eduarda.
A Mesa fixou a partir de Agosto o regime das 8 horas por dia de trabalho, ou
seja de 48 horas semanais para todo o
pessoal doméstico. O pessoal referido
não tinha direito a alimentação e alojamento gratuitos. Não era permitido que
o pessoal dormisse no Hospital, a não
ser que estivesse de serviço.
A Direcção Geral da Assistência deu
conhecimento à Mesa que tinha recebido
uma exposição do pessoal menor do
Hospital da Misericórdia de Ponta Delgada, em que se apontava para a ausência de horário de trabalho: a maior parte
das vezes fazem 12 horas de trabalho, a
ausência de intervalo para as refeições
e a não concessão de descanso semanal.
A Mesa admitiu a auxiliar de enfermagem Helena Maria de Almeida Pavão, para técnica auxiliar de análises
clínicas.
Faleceu o Dr. Ernesto Machado Macedo e na acta de 13 de Novembro o
provedor tombou em acta as seguintes
palavras: não se podia ficar indiferente
ao repentino desaparecimento do nosso

convívio do Homem e do Médico, uma
vez que durante trinta e três anos, na
sua espontânea e notória modéstia foi,
como médico e devotado amigo desta
Santa Casa, um dos que maior dedicação expendeu a favor dos doentes que a
ela acorreram. Nunca o seu bem patente
espírito de sacrifício deixou de marcar
relevante presença, sempre que esta presença foi solicitada, nas mais diversas
emergências.
O Dr. Carlos Manuel da Cunha Alvim Pinheiro, médico com o internato
geral de policlínica, solicitou a sua admissão como médico adjunto. Foram admitidas as enfermeiras gerais: Maria de
Jesus da Costa Pimental, Marieta Sousa
Clemente Serpa, Maria José de Lima Almeida, Maria do Rosário de Melo Tavares, Maria Ercília Furtado de Almeida
Moniz e Cândida Maria da Costa Benevides.
A 31 de Dezembro de 1974 o provedor deu conhecimento à Mesa do conteúdo do Decreto-Lei nº 704/74, de 7
desse ano, o qual define os princípios a
que deve obedecer a integração dos hospitais das Misericórdias na Secretaria de
Estado Saúde.
O major médico otorrinolaringologista Dr. Cerveira Seabra chegou para
substituir o Dr. Almeida Lima, entretanto mobilizado como médico para o
ultramar. O Dr. Luís António Alves Pereira de Almeida, médico com o internato complementar de cardiologia,
requereu a sua admissão como cardiologista. Foi também admitida a Dr. Maria Teresa Rodrigues de Matos
Almeida, como técnica superior de Laboratório de 2ª classe. A enfermeira au-
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xiliar Adélia Garcia dos Santos, solicitou a sua admissão. Foram admitidas
com enfermeiras auxiliares: Amália
Martins Ferreira, Maria Juliana Bairros,
Maria da Conceição Silva, Maria da
Conceição Bento Rebelo, Glória de Fátima Pereira da Rosa, Maria da Conceição Aguiar Pavão, Elvina Maria
Raposo de Medeiros Pimentel e Juvenália Manuela Goulart Azevedo, Maria
do Carmo Leite Raposo e Maria Arménia Pacheco
A 31 de Janeiro de 1975 a Mesa tomou conhecimento que tinha sido atribuído ao Hospital, por despacho da
Comissão Inter-Hospitalar, o subsídio
anual de 8.300.000$00, que seria processado por duodécimos.
A Mesa tomou conhecimento de que
a Comissão Distrital de Assistência tinha
concedido os seguintes subsídios para o
ano em curso, a pagar em duodécimos:
cooperação anual – 960.000$00; manutenção da maternidade – 125.000$00;
plano de melhoramentos – 600.000$00;
medicamentos da consulta externa –
48.000$00.
Na conta de gerência de 1973 a receita foi de 53.702.472$00 e a despesa
51.579.416$00.
Na sessão de 1 de Abril de 1975 foi
dado conhecimento de uma carta do Dr.
Eugénio Soares de Albergaria em que
colocava: a necessidade de aquisição
do material necessário para iniciar a
realização de arteriografias nos Açores, assunto em que está directamente
interessado. Por aquilo que já tinha
procurado saber o montante necessário
andaria por uns 200.000$00. E acrescentava na referida carta: O interesse

para toda a população do distrito e de
todo o Arquipélago, na realização deste
meio complementar de diagnóstico é
enorme pela sua aplicação nos sectores
vasculares cerebral, abdominal e periférico, permitindo este último o início
da realização de cirurgia vascular com
possível diminuição do elevadíssimo índice de amputações que se executam,
dada a vastíssima incidência das doenças ateroscleróticas no nosso meio. A
Mesa deliberou por a questão à Comissão Inter-Hospitalar, pois não tinha
condições financeiras no momento.
Na mesma sessão foi presente à Mesa um ofício do inspector de saúde,
acompanhando outro ofício da Direcção Geral de Saúde que se transcreve: 1
– como é do conhecimento geral, os
serviços de saúde portugueses dependem de várias instituições, dificultando
uma planificação e programação globais que permitam o aproveitamento
racional dos recursos existentes e o
consequente prejuízo para os utentes. 2
– O M. F. A. consciente do problema,
incluiu no seu programa o lançamento
das bases para um “Serviço Nacional
de Saúde”, o que implica necessariamente que todos os serviços que prestam cuidados de saúde têm que ser
independentes e ter uma participação
activa dos utentes. 3 – Dentro deste
contexto, sua excelência o Secretário
de Estado exarou o despacho publicado
no Diário do Governo de 5 de Março
de 1975, que se junta em anexo. Nesse
despacho não foi atribuída a qualquer
entidade específica a promoção da sua
concretização porque se quis respeitar
o princípio de que a força renovadora
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deve partir do povo que directamente
beneficia do bom funcionamento dos
serviços e dos trabalhadores de saúde
locais. 4 – Como julgamos da maior
importância os resultados destas experiências para o lançamento dum Serviço Nacional de Saúde que sirva
convenientemente a população portuguesa, pedimos a vossa excelência o
seu interesse para que os objectivos do
referido despacho sejam rapidamente
atingidos. 87
A 17 de Abril de 1975 o provedor
pôs a Mesa ao corrente da situação económica do Hospital: ...a situação bastante mais agravada, em virtude do
deficit da conta corrente do hospital na
Caixa Económica da Misericórdia, acusar a avultada quantia de 4.100 contos,
sem que para a respectiva cobertura, se
vislumbre a mínima possibilidade de arrecadar fundos, com o agravante de se
avizinhar o pagamento dos vencimentos
ao pessoal referente ao mês em curso,
os quais – como é do conhecimento de
todos, montam já em cerca de 1840 contos....Além disso, e com a integração
muito em breve do Hospital na rede nacional hospitalar, não podia a Misericórdia, através da sua Caixa
Económica, continuar a suportar a situação deficitária que acusava a referida
conta corrente... A Mesa deliberou que
se oficiasse à Direcção Geral dos Hospitais dando o integral conhecimento da
delicada situação financeira em que o
Hospital se encontrava, na certeza de
que, se tal situação não for resolvida de

imediato por aquela instância superior,
a mesa ficaria perante a angustiosa situação de ter de privar os trabalhadores
do Hospital dos seus vencimentos do
mês em curso....88
A 14 de Maio foram admitidas como
auxiliares de enfermagem, Maria Teresa
da Silva Mateus, Maria Margarida Amaral Dâmaso, Leonor Ferreira Teles Margarido e o enfermeiro Luís Manuel
Andrade Braga. Como enfermeira de reabilitação foi admitida Luísa Cristina da
Câmara Melo Tavares.
A Mesa foi informada que a comissão Inter-Hospitalar tinha concedido um
subsídio de cinco mil contos para manutenção e o subsídio eventual de dois mil
e seiscentos contos.
A Mesa tomou conhecimento da nomeação da nova Comissão Instaladora
do Hospital, que ficou assim constituída: Arminda Santos Fernandes, Carlos
Alberto Pedroso Ferreira, Dr. Francisco
Aguiar Rego Costa, Manuel Aires Silva
Simões e Maria Manuela da Conceição
Simões Gouveia.
Nesse dia foram admitidos os: Dr.
Francisco Pacheco Rego Costa, médico
com o internato complementar de cirurgia, solicitando a sua admissão como
médico cirurgião além do quadro; as enfermeiras gerais Teresa Maria Cristiano
de Macedo, Maria de Fátima do Rego
Dias e a auxiliar de enfermagem Maria
Margarida Câmara de Viveiros Morais.
A 30 de Outubro de 1975 a Mesa deliberou que com a passagem do Hospital
para o Estado a Misericórdia já não via
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interesse em continuar com a exploração
da sua farmácia de venda ao público, pelo que resolveu rescindir o contrato existente entre a Santa Casa e o Dr. Gonçalo
Manuel Estrela Rego

A 30 de Dezembro a misericórdia
oficiou ao Instituto de Assistência Nacional aos Tuberculosos: com a transferência do hospital para o estado
conforme a disposição do Decreto-Lei

nº 704/74, deliberou a mesa informar da rescisão do acordo firmado em 3 de 12 de
1968, para a manutenção das enfermarias abrigo, devido à falta de estruturas para
o manter.
Na conta de gerência do ano de 1975 a receita foi de 72.039.455$50.
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UMA IDEIA DE REFORMA PARA A ILHA DE S. MIGUEL EM 1813
O projecto do capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva1
Ricardo Madruga da Costa

1. Francisco Borges da Silva e os
Açores2
por motivo da conjuntura nacional
S eja
e internacional cujo episódio mais significativo, na perspectiva portuguesa, ocorre com a transferência da corte para o
Brasil em1807 na decorrência da primeira
1

invasão do exército de Napoleão, seja pelo
reconhecimento de uma maior vulnerabilidade do arquipélago dos Açores, sobretudo
em virtude da deslocação dos interesses ingleses para o Atlântico3, seja ainda pela
criação do porto franco de Ponta Delgada
por alvará de 26 de Outubro de 18104, o

O texto que agora se publica constituiu, na sua versão original, a prova complementar à dissertação de doutoramento do

autor, defendida na Universidade dos Açores em 2004.
2 A existência

do documento que constitui a base do presente estudo - Ensaio sobre a administração da Real Fazenda da Ilha de

S. Miguel, meios de obviar alguns abusos e tornar mais florescentes as Ilhas dos Açores. Para servir de introdução ao Projecto de
construção de um porto na cidade de Ponta Delgada - é registada por Ernesto do Canto, que informa possuir um exemplar o qual, segundo supõe, corresponderá a um manuscrito que atribui a Borges da Silva e que integrará as Variedades Açorianas. Não localizámos
qualquer um destes manuscritos. Ver Ernesto do Canto, Bibliotheca Açoriana. Noticia bibliographica das obras impressas e manuscritas nacionais e estrangeiras, concernentes às Ilhas os Açores, Ponta Delgada, Typographia do Archivo dos Açores, 1890, p. 116.
Neste estudo, são utilizadas as seguintes abreviaturas: AA - Arquivo dos Açores; AHU - Arquivo Histórico Ultramarino; BPARAH Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo; BPARPD - Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada;
Jan – Janeiro; Mar – Março; Abr – Abril; Mai – Maio; Jun - Junho; Ago – Agosto; Set – Setembro; Out – Outubro; Dez – Dezembro.
3

Ver Ricardo Manuel Madruga da Costa, Os Açores em finais do regime de Capitania Geral. 1800-1820, Ponta Delgada,

Universidade dos Açores, 2003, vol. I, pp. 27 e ss. (tese de doutoramento policopiada).
4

Cf. António Delgado da Silva, Collecção da Legislação Portugueza desde a ultima compilação das ordenações, ofereci-

da a ElRei Nosso Senhor pelo desembargador ..., Legislação de 1802 a 1810, Lisboa, Typografia Maigrense, 1826, pp. 927932; ver transcrição do diploma in O Investigador Portuguez em Inglaterra ou Jornal Literario, Politico etc., Londres,
H.Bryer, Bridge Street, Black-friars, 1815, pp. 123-129. O preâmbulo do alvará, independentemente dos aspectos laudatórios
que se explicam no contexto da habitual formulação de um diploma desta natureza, manifesta uma confiança nas potencialidades do porto, facto que pode ter o seu fundamento na intensificação da navegação sob bandeira inglesa após a abertura dos portos do Brasil por decreto de 1808. Aliás, numa primeira memória elaborada por Borges da Silva, na qual comenta os vários
cenários de construção de um molhe na ilha de S. Miguel, desde o reinado de D. João III, parece inquestionável que a decisão
de criação do porto franco assentava numa visão estratégica cujos pressupostos passavam pela possibilidade de um bloqueio
aos portos portugueses, passando Ponta Delgada a funcionar como uma alternativa ao escoamento dos produtos brasileiros, cf.
Arquivo dos Açores, ed, fac-similada da ed. de 1884, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, vol. VI, pp. 388-404.
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 177-293
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governo sediado no Rio de Janeiro entendeu mandar para a ilha de S. Miguel o capitão-engenheiro Francisco Borges da
Silva com a missão de providenciar a recuperação das fortificações da mesma ilha5.
Tanto quanto sabemos, no que respeita à missão para que recebera ordens,
o trabalho deste militar limitou-se à reconstrução do forte de S. Brás em Ponta
Delgada, efectuada entre 1811 e 1813,
obra que custaria a considerável quantia
de 41:543$242 réis, muito embora a capacidade do dispositivo específico de
defesa em nada se tenha modificado6.
No estrito âmbito militar, por correspondência do capitão-general para o governador de S. Miguel no ano de 1817,
ficamos a saber que Borges da Silva estaria a trabalhar na elaboração da carta
5

topográfica de S. Miguel7.
Todavia, a par da missão específica de
que estava incumbido, os interesses açorianos de Borges da Silva manifestaram-se noutras áreas. Para além de uma fundamentada refutação do conteúdo da polémica obra 8, History of the Azores or
Western islands containing an account of
the government, laws, and religion, the
manners, ceremonies, and character of
the inhabitants and demonstrating the
importance of these valuable islands to
the British Empire.9, são conhecidas as
suas compilações estatísticas sobre a ilha
de S. Miguel10 e estava nos seus planos
proceder a um exaustivo levantamento de
informação cobrindo a totalidade do arquipélago. Lamentavelmente, tendo exposto o seu plano ao capitão-general para

Em aviso de 1 de Janeiro de 1811, o governo do Rio de Janeiro informou o capitão-general Aires Pinto de Sousa de que envia-

ria do Rio Grande, José Francisco de Paula Cavalcante e Albuquerque para render o governador de S. Miguel, Timóteo de Valadares,
sendo que, na mesma ocasião, seria mandado o capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva para trabalhos de segurança, cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 3º de registo das ordens expedidas pelas Secretarias de Estado ao Governo das Ilhas dos
Açores, 26 Abr 1809-7 Mai 1814, fls. 81v-84. De acordo com novo aviso de 14 de Janeiro de 1811 do conde das Galveias para o capitão-general, informa-se que partiu para S. Miguel o capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva, cf. BPARAH, Capitania Geral
dos Açores, Cartas régias, portarias, avisos, 1811-1812, mç. 9. Terá sido uma longa viagem, provavelmente com escala por Lisboa, já
que só no início de Junho terá chegado a Ponta Delgada. Ao analisar os projectos de construção de um molhe em S. Miguel numa
primeira memória de 1813, refere o seguinte: ”no segundo dia da minha residencia nesta Ilha em 3 de Junho de 1811”, cf. AA, ed.
fac-similada da ed. de 1884, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, vol. VI, já cit., p. 395. Sobre a chegada de Borges da
Silva a S. Miguel e sobre a situação económica e social desta ilha em 1813, ver Artur Teodoro de Matos, “Achegas para a história
económica e social da ilha de S. Miguel no ano de 1813”, in Arquipélago (Série Ciências Humanas), n.º1, Janeiro 1979, pp. 163-180.
6

Cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Ilha de S. Miguel, correspondência, governador, 1816-1817, mç. 3, doc.

s.n. (ver mapas anexos ao documento com a descrição dos trabalhos).
7

Cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 10º de registo de portarias e ordens do Governo Geral dos Açores, 10

Jun 1816-27 Out 1818, fl. 253v.
8

Cf. O Investigador Portuguez em Inglaterra ou Jornal Literario, Politico etc., Londres, H.Bryer, Bridge Street, Black-

friars, 1815, vol. XII, pp.153-375.
9

Thomas Ashe, History of the Azores or Western islands containing an account of the government, laws, and religion,

the manners, ceremonies, and character of the inhabitants and demonstrating the importance of these valuable islands to the
British Empire, London, Ed. Sherwood, Neely, and Jones, Paternoster Row, 1813.
10

Cf. Francisco Borges da Silva, “Notas e Estatística da Ilha de S. Miguel pelo Engenheiro Francisco Borges da Silva

nos princípios do século XIX”, in Revista Micaelense, n.º 4, 1919; id., n.º5, 1919, p. 484-500; id., n.º1. 1920, pp. 602-611;
id., n.º 2, 1920, pp. 730-739; BPARPD, Variedades Açorianas, por José de Torres, tomo X, fls.1-150.
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elaboração de uma Geographia Historica
dos Açores, o governante entendeu recusar o projecto com o argumento de que
os dados a coligir seriam confidenciais,
alegando, além disso, que a deslocação
teria de ter autorização superior uma vez
que o militar fora despachado apenas para S. Miguel 11. Foi pena, na verdade, que
o zeloso rigor formal do capitão-general
nos tenha privado de um repositório informativo para o arquipélago, suprindo
as lacunas que as generalizações de Balbi
apresentam na sua recolha estatística na
qual, quase sempre, a informação dos
Açores e da Madeira surge agregada impedindo qualquer tentativa de leitura individualizada 12 . Além desta tarefa de
recolha de dados quantitativos sobre a realidade micaelense, Borges da Silva dedicou parte do seu tempo à escrita de
extensas e documentadas memórias sobre
aspectos ligados à defesa e ao desenvolvimento de S. Miguel.
Que seja do nosso conhecimento,
elaborou um Plano de defesa geral da
Ilha de S. Miguel13 datado de Janeiro de
1812, uma Primeira memória para servir de introdução ao projecto da cons11

trução de um Porto na Ilha de S. Miguel14 de Abril de 1812 e um Ensaio sobre a administração da Real Fazenda da
Ilha de S. Miguel, meios de obviar alguns abusos e tornar mais florescentes
as Ilhas dos Açores. Para servir de introdução ao Projecto de construção de
um porto na cidade de Ponta Delgada15
com data de 1813.
Menos extenso, mas não menos interessante, é um relatório elaborado por
Francisco Borges da Silva no qual tece
considerações sobre a valia estratégica
dos Açores apoiando-as em proposições
de natureza conceptual merecedoras de
atenção e nas quais é visível uma apreciável capacidade analítica e uma visão articulada sobre as questões do seu tempo16.
Aliás, seja num exercício em torno de
uma interpretação sobre o pensamento estratégico do conde das Galveias a quem o
capitão-engenheiro atribui a autoria do
plano de criação do porto franco de Ponta
Delgada, seja como fruto de considerações próprias na busca dos fundamentos
que aquele governante terá adoptado para
formular o projecto de criação do porto
franco, o certo é que Borges da Silva, já

Cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 8º de registo de portarias e ordens do Governo Geral dos Açores, 25

Mai 1812-27 Jan 1814, fls. 279v-280, ofício de 15 de Novembro de 1813 do capitão-general para Borges da Silva.
12

Ver Adrian Balbi, Essai statistique sur le Royaume de Portugal et d’Algarve comparé aux autres états de l’Europe, 2

vols., Paris, Chez Rey et Gravier Librairie, 1822.
A ver pela detalhada informação que compilou sobre S. Miguel e Santa Maria, teria, de facto, reunido extensa compilação informativa de insubstituível valor. Ver BPARPD, Variedades Açorianas, por José de Torres, tomo X, já cit., fls. 1-186v.
13 AHU,
14

Açores, cx. 75, doc. 14.

Transcrita no AA, ed. fac-similada da ed. de 1884, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, vol. VI, pp. 388-

404, já cit.
15

Cf. AHU, Açores, cx. 83, doc. 33. Ver nota 1 supra.

16

Cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Ilha de S. Miguel, Governador, Correspondência, 1816-1817, mç. 3, doc.

s.n. O documento está transcrito in Ricardo Manuel Madruga da Costa, Os Açores em finais do regime de capitania geral.
1800-1820, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 2003, vol.II, (tese de doutoramento policopiada, documento 54 do anexo documental).
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na primeira memória sobre as variantes
de um molhe a construir em S. Miguel, a
que fizemos referência, revelava uma visão ampla das questões que se colocavam
a Portugal no âmbito do difícil jogo diplomático a que obrigava o conflito entre
a Grã-Bretanha e a França e, depois, entre
a primeira daquelas nações e os Estados
Unidos da América17.
Por alusão expressa no ensaio que
motiva a elaboração deste trabalho, é lícito pensar que Borges da Silva, mesmo
antes da vinda para os Açores, terá influenciado a criação da Academia Militar
da ilha Terceira, dado revelar ter trocado
ideias sobre o assunto com o conde das
Galveias18.
Ignoramos tudo sobre as razões que
determinaram o autor destes trabalhos a
elaborá-los e a solicitar a sua apresentação à pessoa do Príncipe Regente19. Mero diletantismo? Zelo patriótico de
quem, sinceramente, deseja melhorar as
condições sociais e económicas da ilha
de S. Miguel onde terá constatado uma

enorme desordem a todos os níveis da
administração? Ver reconhecidos os seus
méritos e préstimos junto da corte com a
intenção de alcançar qualquer mercê ou
promoção? Dar concretização a ideias
de modernidade estimuladas pela concessão do estatuto de porto franco a
Ponta Delgada, de acordo com o alvará
de 26 de Outubro de 181020? – Não o
sabemos. Como nada sabemos sobre a
formação académica do capitão Borges
da Silva nem sobre influências que,
eventualmente, possa ter recebido, nomeadamente no plano ideológico.
O que é seguro afirmar-se é que o ensaio de que trataremos estava na mente de
Borges da Silva quando escreveu e enviou
à corte a primeira memória sobre o porto
de Ponta Delgada a que já fizemos referência. Na carta que antecede esta memória, com data de 1 de Abril de 1813,
dirigida à corte, Borges da Silva afirmava
claramente ser sua intenção apresentar ao
Regente uma memória ”sobre os meios
applicaveis para a sua construcção”21.

17

Cf. AA, ed. fac-similada da ed. de 1884, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, vol. VI, já cit., pp. 398-401.

18

Cf. documento 2, em anexo, Apêndice J, fl. 122. Sobre a Academia Militar da Ilha Terceira ver Artur Teodoro de Ma-

tos, A Academia Militar da Ilha Terceira (1810-1825). Algumas notas para o seu estudo, Lisboa, ed. Boletim do Arquivo
Histórico Militar, 1980; Manuel de Sousa Menezes, ”A Academia Militar da Ilha Terceira. Algumas Notas”, in Boletim do
Instituto Histórico da Ilha Terceira, Angra do Heroísmo, 1990, vol. XLVIII, pp. 441-464.
19

Na correspondência que precede o ensaio, o major-engenheiro reitera junto do conde de Aguiar o pedido para que este

leve à presença do monarca o ensaio que elaborou.
20

Esta razão, possivelmente, terá sido a mais estimulante. Na correspondência em que Borges da Silva remete a primei-

ra memória comentando as várias hipóteses de construção de um molhe, a que já aludimos, afirma claramente que ”o sabio
alvará de 26 de Outubro de 1810, em que V.A. contemplou esta ilha com um porto franco, determinou a minha attenção”, cf.
AA, ed. fac-similada da ed. de 1884, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, vol. VI, já cit., p 389.
Esta iniciativa da criação de um porto franco em Ponta Delgada não será, talvez, original. Com efeito, no último parágrafo de
um projecto legislativo com data provável de 1799, da autoria de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, alude-se a ”um porto, que se deseja fundar na Ilha de S. Miguel”. Se o que está em causa é a construção de um molhe ou se o texto se refere à criação de um porto
franco, não é claro. Cf. D. Rodrigo de Souza Coutinho, ”Projecto de Alvará sobre a Administração e Governo das Ilhas dos Açores,
Madeira e Porto Santo”, in Textos Políticos, Económicos e Financeiros (1783-1811), Lisboa, Banco de Portugal, 1993, t.II, p. 37.
21

Cf. AA, ed. fac-similada da ed. de 1884, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, vol.VI, p. 389.
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Qual o fim que teve este documento
que Borges da Silva tão empenhadamente solicita seja presente ao Príncipe
Regente, ignoramos. A ausência de
concretização de qualquer projecto,
nesta época, deve fazer presumir que o
seu destino foi o de tantas outras propostas reiteradamente levadas à presença do monarca cujo fim, outro não foi,
do que alimentar os arrastados circuitos
da inconsequente burocracia oficial22.
Na ausência de uma biografia sobre
Francisco Borges da Silva23, em particular no período em que permaneceu
nos Açores, e como contributo para um
trabalho que possa surgir com este propósito, adiantaremos mais alguns dados
sobre o seu percurso profissional em
terras açorianas.
Tendo chegado à ilha de S. Miguel
em 1811, no início de Junho, como já
se aventou, detinha a patente de capitão-engenheiro e terá assumido a chefia
da Comissão de Engenharia da Ilha de
S. Miguel24.
Em 1814, como se depreende do ofício que remete ao conde de Aguiar a
22

enviar o ensaio, tinha ainda o mesmo
posto25. Pouco depois, quando elabora
o relatório sobre temática estratégica a
que acima nos referimos, assina com a
patente de major-engenheiro.
Pelo reconhecimento por bons serviços prestados, D. João promove-o a
Sargento-Mor do Real Corpo de Engenheiros de acordo com patente de 10 de
Maio de 1814, dando execução ao decreto de 17 de Dezembro de 181326.
Finalmente, como pode deduzir-se
de ofício do capitão-general dos Açores, Francisco Araújo Azevedo, para o
conde dos Arcos, no ano de 1820, dando conta do mau estado das defesas de
S. Miguel, Borges da Silva detinha então o posto de tenente-coronel do Corpo de Engenheiros27.
Quais os trabalhos e ocupações a
que se dedica para além da última data que nos foi possível associar à sua
presença naquela ilha, desconhecemos.
Segundo nota muito breve e pouco
circunstanciada inserta no dicionário
bibliográfico de Inocêncio Francisco da

Única alusão ao trabalho criativo de Borges da Silva, que seja do nosso conhecimento, na área da economia, consta

de um aviso da corte datado de 9 de Outubro de 1811 para o capitão-general. Refere-se o alvará de 26 de Outubro de 1810 no
qual se cria o porto franco de Ponta Delgada e pede-se parecer sobre um memorial remetido ao monarca no qual se enaltece a
importância do porto na economia insular, cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 3º de registo das ordens expedidas pelas Secretarias de estado ao Governo das Ilhas dos Açores, 26 Abr 1809-7 Mai 1814, já cit., fls. 111v-113v.
23

Sobre a produção escrita de Borges da Silva, ver Ernesto do Canto, Bibliotheca Açoriana. Noticia bibliographica das

obras impressas e manuscritas nacionais e estrangeiras, concernentes às Ilhas dos Açores, Ponta Delgada, Typographia do
Archivo dos Açores, 1890, p. 116; ver tb. Inocêncio Francisco da Silva, Dicionário Bibliographico Portuguez. Estudos de...,
ed. fac-similada da ed. de 1859, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1973, tomo dois, p. 353.
24

Cf. AA, ed. fac-similada da ed. de 1884, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, vol. VI, pp. 388-404, já cit.

25

Cf. AHU, Açores, cx. 84, doc. 7.

26

Cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 7º de registo de nombramentos e patentes, 17 Dez 1814-9 Dez

1819, fls. 299-299v.
27

Cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 6º de registo de contas do Governo Geral dos Açores para as Secre-

tarias de Estado, 26 Mar 1816-1 Set 1824, fls. 179v-182.
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Silva, terá falecido em S. Miguel a 25
de Novembro de 182028.
Outra informação que seria interessante obter sobre este fecundo polígrafo
respeita aos círculos de sociabilidade
que frequentou, o que poderia ajudar-nos a perceber melhor o seu pensamento e as influências que o moldavam.
Na sua escrita e nas citações a que recorre, – para não referir as várias odes
que compôs e publicou no Investigador
Português em Inglaterra, às quais Inocêncio Francisco da Silva se refere com
bastante apreço29 – transparece uma cultura que vai para além das matérias estritamente militares. No ensaio ou memória
que faz o objecto deste trabalho, são frequentes referências muito encomiásticas
a Adam Smith e nos textos que escreve
perpassa uma linha discursiva de tipo reformador cuja filiação nas correntes de
pensamento e nas metodologias propostas nas memórias da Academia Real das
Ciências30, parece poder identificar-se. A
sua clara apologia pela agricultura como
actividade que deve ser privilegiada entre
28

as demais31; a denúncia dos males que
resultam do imobilismo fundiário como
consequência da posse generalizada da
terra em morgadios, capelas e corpos de
mão morta; a apreciável tarefa de recolha
estatística a que procedeu para fundamento dos seus trabalhos e as detalhadas
sistematizações e cuidados diagnósticos
que caracterizam o modo de abordagem
dos temas sobre os quais produziu os documentos que acima mencionámos32, tudo parece manifestar uma forma de estar
que destoa do conservadorismo da época,
alinhando o seu discurso - claramente reformista - com as vozes mais críticas do
seu tempo.
A inequívoca recusa em pactuar com
a desordem administrativa e com as práticas lesivas dos interesses da Real Fazenda, propondo medidas abrangentes
de índole reformadora, apontando para
uma ruptura com práticas e procedimentos instalados, denota uma postura de
modernidade que não é comum33.
A este propósito, confrontados com o
pensamento de Francisco Borges da Sil-

Cf. Inocêncio Francisco da Silva, Dicionário Bibliographico Portuguez. Estudos de..., ed. fac-similada da ed. de

1870, Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1973, tomo nono, 2.º suplemento, p. 271.
29

Id. tomo dois, já cit., pp. 353-354.

30

Sobre a importância da Real Academia das Ciências de Lisboa, fundada em 1779, quanto ao papel que desempenhou

em Portugal na difusão de uma nova mentalidade informada pelas ”Luzes”que brilhavam no universo europeu da época, ver,
entre outros, José Luís Cardoso, O pensamento económico em Portugal nos finais do século XVIII. 1780-1808, Lisboa, Editorial Estampa, 1989, pp. 43-56.
31

Sobre a primazia da agricultura sobre as demais ”artes” ver, Domingos Vandelli, Aritmética política, economia e fi-

nanças. 1770-1804, Lisboa, Banco de Portugal, 1994, em particular as memórias II da secção I; XXI, XXII, XXIII, XXIV e
XXV da secção 2. Para o enquadramento da visão reformista dos autores memorialistas e projectistas, ver José Luís Cardoso,
op. cit., pp. 103-123.
32

Pensamos que a extensiva recolha estatística levada a cabo por Borges da Silva pode bem configurar uma metodologia

que se enquadra nas linhas orientadores sugeridas por Domingos Vandelli na sua ”Memória sobre a necessidade de uma viagem filosófica feita no reino, e depois nos seus domínios”, cf. Domingos Vandelli, op. cit., pp. 21-23.
33

A fls. 100-103 do documento consta um pormenorizado diagnóstico da situação da ilha de S. Miguel o qual é elucida-

tivo das questões que se enumeram, cf. documento 2, em anexo, Apêndice D.
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va, importa referir que é contemporâneo
de Domingos Vandelli34, de D. Rodrigo
de Sousa Coutinho35 e do bispo de Pernambuco, José Joaquim da Cunha de
Azeredo Coutinho36, todos eles autores
de memórias tratando matérias ligadas ao
desenvolvimento da economia e das finanças portuguesas com os quais é possível identificar o teor de algumas das
propostas de Borges da Silva. Não significa isto que seja legítimo estabelecer
uma filiação directa do seu pensamento
com as correntes de sentido reformador
que aqueles memorialistas representam e
que consubstanciam teses e ideias revelando uma orientação comum característica das mais destacadas figuras da
Academia das Ciências de Lisboa. O certo, porém, é que é notável a coincidência
de ideias manifestadas por Borges da Silva com pontos de vista defendidos nos
escritos daqueles autores e que integram
linhas de pensamento definidoras de uma
nova abordagem aos problemas da sociedade e da economia portuguesas do seu
tempo. É mesmo natural que este militar
tenha tido oportunidade de privar ocasionalmente com D. Rodrigo de Sousa Coutinho na corte do Rio, já que, sendo este
Secretário de Estado dos Negócios Es-

trangeiros e da Guerra entre 1808 e 1812,
é plausível que alguma intervenção tenha
tido na criação da Academia Militar em
Angra sobre a qual Borges da Silva diz
ter reflectido com o conde das Galveias,
Secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos37.
Surpreendentemente, o conhecimento da documentação dos vinte anos que
decorrem até ao eclodir do pronunciamento de 1820, no que respeita ao arquipélago, não é revelador, em geral, de
qualquer movimento de ideias orientado
para a reforma do sistema administrativo
vigente. Nem mesmo de ocasionais manifestações de contestação que pudessem colocar em causa o status vigente.
Se tivéssemos de identificar intervenções cujo teor, de modo inequívoco, pudesse ser avaliado numa linha de
pensamento pautada por preocupações de
modernidade visando alterar o estado de
coisas no arquipélago, limitaríamos a nossa escolha ao relatório e representação de
José de Medeiros da Costa Albuquerque
datada de 1781, presentes a D. Maria I38,
o relatório de João da Rocha Ribeiro no
qual cita abundantemente Adam Smith39
e, por fim, o ensaio que agora divulgamos
e que nos propomos comentar.

34

Ver Domingos Vandelli, op. cit.

35

Ver D. Rodrigo de Souza Coutinho, Textos Políticos, Económicos e Financeiros (1783-1811), 2 vols., Lisboa, Banco

de Portugal, 1993.
36

Ver José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, Ensaio económico sobre o comércio de Portugal e suas Colónias,

Lisboa, Banco de Portugal, 1992.
37

Ver documento 2 em anexo, fl. 122, já cit.

38

Ver transcrição do relatório no AA, ed. fac-similada da ed. de 1892, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1982,

vol. XII, pp. 492-507. Sobre o texto da representação e seu significado ver Carlos Guilherme Riley, ”As luzes escondidas da
modernidade em S. Miguel (uma proposta de itinerário retrospectivo)”, in A autonomia no plano histórico. I Centenário da
Autonomia dos Açores, Ponta Delgada, Jornal de Cultura, 1995, vol. I, pp. 159-206.
39

Ver AA, ed. fac-similada da ed. de 1883, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, vol. V, pp. 320-326.
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Devemos sublinhar que um dos factos
que causa estranheza para quem manuseia alguns milhares de documentos relativos a esta época e envolvendo as
figuras mais representativas da governação municipal e do poder régio, é a ausência de indícios que apontem para a
existência de uma eventual contaminação
ideológica favorecendo o debate e a intervenção de uma elite mais esclarecida.
Quando, em 1810, para surpresa do
capitão-general, Aires Pinto de Sousa,
chegam a Angra os chamados deportados
da Amazona40, a reacção do governante é
determinada, sobretudo, pela contrariedade que sente ao ver que uma parcela dos
domínios de Portugal, até então imune à
40

subversão dos livres-pensadores, se tornava agora permeável à instilação de
ideias incompatíveis com a ”saudável”
manutenção das instituições41.
Temos a maior relutância em aceitar
que um numeroso grupo de gente ilustrada cujo carácter passou as provações da
adversidade e da perseguição política até
à deportação, se tenha rendido a uma reclusão nas várias ilhas que lhes serviram
de prisão, remetendo-se a um silêncio
disciplinado e inconsequente. A verdade
é que até ao indulto régio de 181542, poucos vestígios temos desta gente para além
dos registos da contadoria contabilizando
os abonos que a Real Fazenda disponibilizava mensalmente para seu sustento43.

Na sequência da “Setembrizada”, foi deportado para os Açores, a bordo da fragata Amazona, um numeroso grupo de

portugueses e estrangeiros tidos como gente militando a favor do ideário liberal. O envio destes deportados para as ilhas açorianas mereceu da parte do capitão-general a maior repulsa em ofício de 28 de Setembro de 1810, remetido a D. Rodrigo de
Sousa Coutinho. Manifestou mesmo a esperança de que fossem em breve mandados regressar ao reino, cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 7º de registo de portarias e ordens do Governo Geral dos Açores, 4 Mai 1810-25Mai 1812, fl.
72. A reserva e o receio do capitão-general levou-o a não autorizar o desembarque do grupo de deportados estrangeiros que a
mesma fragata transportava, cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 7º de registo de portarias e ordens do Governo
Geral dos Açores, 4 Mai 1810-25Mai 1812, fls. 77-77v, ofício do capitão-general para o bispo da diocese.
Sobre a “Setembrizada” ver, entre outros, Ana Cristina Bartolomeu de Araújo, “As invasões francesas e a afirmação das ideias
liberais”, in José Mattoso (dir.), História de Portugal. O Liberalismo, Lisboa, Editorial Estampa, 1993, pp. 17-43, maxime pp. 40-43.
No que respeita especificamente aos deportados que permaneceram nos Açores, ver Francisco d’Atahyde Machado Faria e Maia, Os deportados d’Amazona. (Monografia Historica). 1810-1826, Ponta Delgada, Oficina de Artes Gráficas,
[1917]; José Guilherme Reis Leite, ”A entrada no contemporâneo vista dos Açores”, in Boletim do Instituto Histórico da Ilha
Terceira, Angra do Heroísmo, 1999, vol., LVII, pp. 549-562.
41

Nas palavras do capitão-general, ”estes homens são huma peste, huma lepra (...) Ora se são peste da Republica será li-

cito por ventura desembaraçar huma parte para infeccionar outra, que está inteiramente sã...”, cf. BPARAH, Capitania Geral
dos Açores, Livro 7º de registo de portarias e ordens do Governo Geral dos Açores, 4 Mai 1810-25Mai 1812, fl. 72.
42

Cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Capitania-Geral, correspondência do governo, [1777-1825], mç. 1, doc.

s.n., ofício de 9 de Janeiro de 1815 dos governadores do reino para o capitão-general faz referência à decisão régia de restituir os deportados à liberdade. Fica a saber-se que o indulto já não produz efeitos em relação a António Gonçalves Pereira, André Cardoso e José Maria Gonçalves devido ao seu falecimento.
43

Por ofício de Setembro de 1810 do capitão-general para a Junta da Fazenda dos Açores foram dadas ordens para o pa-

gamento diário de $240 réis aos deportados da Amazona, cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 7º de registo de
portarias e ordens do Governo Geral dos Açores, 4 Mai 1810-25Mai 1812, já cit., fls. 75-75v. São conhecidas várias provisões confirmando este pagamento, como por exemplo, a provisão 293 de 9 de Outubro de 1810 para o almoxarife do Faial
para pagar aquela quantia aos P.es Francisco da Soledade e José Porteli, cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Livro 3º
de registo de provisões expedidas pela Junta da Fazenda, 28 Abr 1808-31 Ago 1812, fl. 314.
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Facto, na verdade, extraordinário, não
obstante Faria e Maia afirmar de modo
peremptório, que é com a vinda dos deportados que se dá início no arquipélago
à expansão do ideário liberal44.
Nestas circunstâncias, na ausência –
pelo menos aparente – de condições propiciadoras do debate de ideias e de intervenções susceptíveis de colocar em
causa a administração e as suas práticas
nas ilhas açorianas neste final de Antigo
Regime, é presumível que as raras propostas ou projectos implicando contestação à administração e suas práticas,
fossem acolhidos com a maior reserva.

2. O contexto em que o arquipélago se situa
O período que delimita os anos de
permanência do capitão-engenheiro
Francisco Borges da Silva na ilha de S.
Miguel, constitui, porventura, um dos
mais densos da história do arquipélago
no que respeita à intervenção de factores
externos.
De facto, como tivemos já oportunidade de afirmar em dissertação destinada a
provas de doutoramento45, depois da presença espanhola nos Açores subsequente
à crise dinástica de 158046, não identificamos conjuntura – ou confluência conjuntural, mais propriamente – de relevância
tão significativa para as ilhas açorianas,
como a que se desenhou nos anos que decorrem desde a viragem para o século
XIX até ao pronunciamento de 1820. Está

44

em causa, não apenas o impacto que os
acontecimentos repercutem no arquipélago, mas a própria visibilidade que o arquipélago adquire por via de uma
revalorização da sua valia estratégica.
Com efeito, para lá da actividade corsária associada ao conflito entre a Inglaterra e a França, com maiores riscos para
a navegação e para as costas insulares
portuguesas após a inconclusiva Campanha do Rossilhão de 1793, a fuga da corte
portuguesa para o Brasil e uma apreciável
recentragem dos interesses da marinha
britânica tendo como cenário as águas
açorianas, concedem às ilhas uma notoriedade significativa. As dificuldades da
coroa em resultado da invasão do país pelos franceses, entre 1807 e 1810, de que
resulta a desestruturação do território do
reino e da sua administração, a que se
junta a necessidade de reunir recursos que
viabilizem a própria instalação da numerosa corte no Rio de Janeiro, acabam também por ter os seus efeitos nefastos sobre
o quotidiano insular. O surto emigratório
para os estabelecimentos do Sul brasileiro, em resposta aos apelos do Regente
com vista à prossecução de uma política
de estabilidade fronteiriça; os repetidos
recrutamentos que na década final de Setecentos já haviam mobilizado quantidade
excepcional de mancebos das ilhas para
terra brasileira e, por fim, as exigências
inapeláveis do governo do Rio sobre a
Fazenda das ilhas no sentido de transferir,
até à exaustão, as sobras das rendas reais

Cf. Francisco d’Atahyde Machado Faria e Maia, op. cit., p. II.
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Ricardo Manuel Madruga da Costa, op. cit.
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Ver Avelino de Freitas de Meneses, Os Açores e o domínio filipino (1580-1590), 2 vols., (I-A Resistência Terceirense e as

implicações da Conquista espanhola; II-Apêndice documental), Angra do Heroísmo, Instituto Histórico da Ilha Terceira, 1987.
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para amortização da dívida externa portuguesa, tudo contribui para formar um
quadro de exigências de que resultaria
enorme desgaste para o arquipélago.
A abertura dos portos do Brasil em
1808 47 que o Tratado de Amizade de
181048 confirmará, constitui outro facto
de assinalável impacto negativo no arquipélago. De facto, a liberalização das
relações comerciais entre os Açores e o
Brasil, como consequência daqueles actos legislativos, eliminando as limitações de navios a enviar anualmente aos
portos americanos, nenhum efeito compensador terá trazido ao arquipélago, já
que o Brasil passara a ter acesso a produtos que até então recebia dos Açores,
mas agora em condições de qualidade e
preço mais vantajosas49.
A este conjunto de factores com forte
incidência na vida sócio-económica açoriana, percorrendo transversalmente as
47

duas décadas a que vimos fazendo referência, devemos acrescentar a presença
renovada do corso que, em permanência,
ameaça as indefesas costas das ilhas.
Corsários franceses e ingleses numa prática bélica corrosiva que o conflito das
duas potências explica e, depois, o corso
que coloca em confronto britânicos e
americanos no âmbito da Guerra de
1812 cujo desfecho apenas se verifica
em 181450, cobrem boa parte deste período a que se juntam, cerca de 1816, os
chamados ”insurgentes” de Buenos Aires. Assolando com pertinácia desusada
os mares das ilhas, os navios corsários
da causa independentista das colónias
espanholas da América cruzarão o arquipélago com absoluta impunidade já que
os apelos insistentes do capitão-general
junto dos Governadores do Reino apenas tiveram resposta por um curto período de pouco mais de um mês com a

O texto do diploma pode consultar-se em várias fontes impressas; um original impresso na Impressão Régia pode ver-

se em anexo a um aviso de 7 de Julho de 1808 do visconde de Anadia para o capitão-general dos Açores, cf. BPARAH, Capitania Geral dos Açores, Cartas régias, portarias e avisos, 1805-1808, mç. 7, doc. s.n.
48

Tratado de Amizade, Comércio, e Navegação, entre Sua Alteza Real o Principe Regente de Portugal, e Sua Magesta-

de Britannica. Assignado no Rio de Janeiro em 19 de Fevereiro de 1810, Impresso em Londres por Authoridade, Lisboa, Na
Imprensam Regia, 1810.
49

Sobre o quadro jurídico regulador do número de navios a enviar anualmente dos Açores ao Brasil, cujo início tem lugar

ainda antes da criação da Capitania-Geral dos Açores em 1766, ver O Códice 529 - Açores do Arquivo Histórico Ultramarino. A
Capitania - Geral dos Açores durante o consulado pombalino, (introd., fixação e notas de José Guilherme Reis Leite), Angra do
Heroísmo, Secretaria Regional da Educação e Cultura, 1988. Sobre esta problemática ver Avelino de Freitas de Meneses, Os
Açores nas encruzilhadas de Setecentos (1740-1770). II - Economia, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1995, pp. 191213; id., Estudos de História dos Açores, Ponta Delgada, Jornal de Cultura, 1995, vol. 2, pp. 187-220; id., ”Os Açores e o Brasil: as analogias humanas e económicas no séc. XVIII”, in Revista da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, n.º 10,
Curitiba, 1995, pp. 23-42; id., ”Os Açores na conjuntura euro-ultramarina de Setecentos”, in Boletim do Instituto Histórico da
Ilha Terceira, vol. XLVIII, Angra do Heroísmo, 1993, pp. 667-673; Carlos Cordeiro, ”Algumas notas sobre as relações comerciais entre os Açores e o Brasil em finais do século XVIII, início do século XIX”, in III Semana de Estudos da Cultura Açoriana e Catarinense, Ponta Delgada, Universidade dos Açores; Universidade Federal de Santa Catarina, 1993, pp. 27-35.
50

Sobre a Guerra de 1812 ver Donald R. Hickey, The War of 1812. A short history, Urbana and Chicago, University of

Illinois Press, 1995. Sobre algumas implicações da Guerra de 1812 nos Açores ver Roxana Lewis Dabney (compil.), Annals
of the Dabney family in Fayal, Boston [?], ed. for private circulation, [1899]; Sam C. Reid, History of the wonderful battle of
the brig Gen. Armstrong at Fayal. Azores. 1814. And the American flag, Boston, L. Barta & Co. Printers, 1893.
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vinda de dois navios em missão de dissuasão, aliás inconsequente.
Numa perspectiva estritamente insular, não obstante a tentativa de reestruturação do funcionamento das instituições
da capitania-geral em torno do ano de
1800 – designadamente ao nível do alargamento das competências do capitão-general51 e no que toca à criação da nova Junta da Fazenda dos Açores52 – não
é visível que os problemas de negligência administrativa e fiscal tenham sido
debelados. É mesmo possível que a situação se tenha agravado em virtude das
iniciativas reformadoras da regência de
D. João terem coincidido com o descalabro nacional resultante das invasões
francesas, da fixação da corte no Rio de
Janeiro e de uma reorientação das linhas
tradicionais de relacionamento hierárquico da capitania-geral com Lisboa,
agora transferidas para o Brasil, com todos os inconvenientes que daí advieram.
É neste quadro – talvez, em parte,
devido a ele – que ocorre a vinda para os
Açores do capitão-engenheiro Francisco
Borges da Silva e é reconhecível nos escritos que produziu, nomeadamente no
relatório tecendo considerandos vários
sobre a importância estratégica das
ilhas, a largueza de vistas que revela ao
manifestar uma ampla compreensão sobre a conjuntura nacional e internacional
de que foi contemporâneo.

3. Sobre o documento
Com 132 fólios, organizado segundo uma ordenação por vezes algo confusa, compreende as peças de
correspondência remetendo o ensaio
para a corte no Rio de Janeiro e o ensaio propriamente dito.
Para além de mapas e tabelas apresentando informação quantificada a explicitar ou a sintetizar aspectos
parcelares do projecto, o autor intercala
um Apêndice A no qual se transcreve um
normativo designado por ”Providências
interinas da Alfandega da Ilha de S. Miguel feitas pelo Conde de Oeiras em
1766”53, incluindo outros apêndices inseridos ao longo do texto numa articulação nem sempre clara.
O texto encerra com um índice detalhado das matérias tratadas.
A integridade do documento está
apenas alterada pela inexistência dos fólios 53, 54, 59 e 67. Esta circunstância,
não sendo impeditiva de uma análise da
proposta de Borges da Silva, prejudica a
leitura sequencial de alguns dados quantitativos, facto que um mapa resumo formando o Apêndice L de alguma maneira
permite suprir.
Após uma leitura mais atenta somos
levados a concluir que o título adoptado
por Borges da Silva esconde, na verdade, uma intenção muito mais ampla do
que os seus termos inculcam.

51

Cf. AA, ed. fac-similada da ed. de 1887, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1982, vol. IX, p.118.

52

Cf. AA, ed. fac-similada da ed. de 1888, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1982, vol. IX, pp. 271-280.

53

O texto deste apêndice não constitui novidade já que o seu articulado corresponde, integralmente, ao texto das ”Provi-

dencias interinas, que Sua Magestade foy servido dar para as Alfandegas das Ilhas dos Açores”, cf. O Códice 529 - Açores do
Arquivo Histórico Ultramarino. A Capitania - Geral dos Açores durante o consulado pombalino, (introd., fixação e notas de
José Guilherme Reis Leite), Angra do Heroísmo, Secretaria Regional da Educação e Cultura, 1988, pp. 95-113.
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Embora o objecto central do projecto
seja a estruturação de um plano de financiamento para a construção de um
molhe na baía de Ponta Delgada, o ensaio compreende:
– Um diagnóstico das condições sócio-económicas da ilha de S. Miguel;
– Uma análise detalhada da estrutura
paroquial de S. Miguel e a sua distribuição;
– Uma proposta de reforma da administração eclesiástica;
– Uma redistribuição dos recursos libertados pelas medidas reformadoras, para racionalização dos
sectores da administração civil e
militar, menos dotados;
– Uma reformulação do regime de taxas e direitos portuários com vista
ao aumento das receitas;
– Uma proposta de criação de uma
Junta da Fazenda em S. Miguel;
– Um plano de financiamento da
construção de um molhe em Ponta
Delgada.
Acessoriamente, o ensaio propõe a
constituição de uma companhia de barqueiros e uma reforma da instrução em
S. Miguel, na qual se inclui a criação de
um liceu.

4. Análise do documento
4.1 Aspectos conceptuais
Sob esta epígrafe não nos propomos
discorrer sobre eventuais questões de
natureza conceptual num plano de avaliação ideológica e que pudessem ser re-

conhecidas no discurso de Borges da
Silva. Julgamos que tal exercício seria
mesmo impraticável. O que desejamos é
apenas sublinhar aspectos de índole conceptual que esclarecem o sentido de algumas das propostas do autor do ensaio
e que este utiliza como pressupostos teóricos das ideias que formula.
Subjacente ao desenvolvimento de todo
o articulado da proposta, Borges da Silva
manifesta um entendimento orgânico da actividade produtiva, estruturada com base
numa ”classe” de agricultores e comerciantes que das ”classes” civil, militar e clero
recebem o indispensável apoio. Importa
ressalvar que esta última noção assente em
três grupos distintos vocacionados para o
ordenado funcionamento da sociedade e
para a criação das condições óptimas para
que os agricultores e comerciantes possam
assegurar a sua missão específica, não deve
confundir-se com a concepção tripartida da
sociedade, típica do antigo Regime, já que
a ”classe” civil congrega os cargos e ofícios
das instituições representativas do poder régio, enquanto que a classe militar não corresponde ao tradicional grupo dos
belatores.
Borges da Silva fixou-se num modelo operacional em que a economia tem
como motor os agricultores e comerciantes, inseridos numa sociedade organizada para lhes proporcionar a
segurança interna e externa através dos
corpos militares, uma boa administração, nomeadamente no que respeita à
eficaz execução fiscal e, por fim, com o
apoio do clero, dispor das condições em
que a paz e os bons costumes sejam um
valor essencial para a harmonia do tecido social.
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É interessante notar que esta designação autonomizada de ”agricultores e comerciantes” parece surgir num plano de
evolução conceptual da sociedade de finais de Antigo Regime, correspondendo
ao próprio modelo económico que Borges da Silva perfilhará em sintonia com
os autores memorialistas e projectistas54
da sua época, em que a agricultura ocupa lugar prioritário55 ainda que sem recusa pelas restantes áreas de
actividade56. Domingos Vandelli, que na
sua Memória sobre a preferência que
em Portugal se deve dar à agricultura
sobre as fábricas57, dá inquestionável
relevo a este sector de actividade, não
descuraria a importância do comércio ao
qual dedicou um texto específico58.
Outra ideia que precede as considerações de Borges da Silva e que podemos
considerar como um dos pressupostos essenciais de toda a fundamentação do projecto é a de que a administração da
Fazenda se revela crucial para uma boa
administração. Esta, aliás, uma questão
central da acção governativa no período
de vigência das reformas de Pombal. Desde a criação da Capitania-Geral dos Açores em 1766, até às tentativas da sua
54

refundação na viragem do século XVIII
para o século XIX, é clara a grande prioridade que os governantes dedicam à necessidade de um maior rigor na acção dos
oficiais da Fazenda Real e de conceder
maior eficácia à cobrança e arrecadação
das rendas reais. Concedemos, todavia,
que as preocupações “fiscalistas” de Borges da Silva visam objectivos marcados
por um sentido de utilidade na busca do
desenvolvimento concreto de um projecto
reconhecidamente indispensável ao progresso da economia micaelense.
Explicita o seu ponto de vista ao definir
a eficácia da arrecadação das rendas e a
sua célere redistribuição em favor das forças produtivas - os agricultores e comerciantes - como condição de prosperidade
da ilha de S. Miguel. É o que define como
o ”círculo das taxas”, o qual, quando alterado no sentido da sua incorrecta afectação, determina a ruína. Afirma, de modo
categórico, responsabilizando a Fazenda
da ilha de S. Miguel, que esta há muito
comprometeu o referido “círculo das taxas”, o que só não causou à economia da
ilha danos irreparáveis devido à sua fertilidade extraordinária e à vantajosa posição
geográfica de que desfruta no Atlântico.

Terminologia cf. José Luís Cardoso, O pensamento económico em Portugal nos finais do século XVIII. 1780-1808,

Lisboa, Editorial Estampa, 1989, p. 31.
55

Ver Domingos Vandelli, ”Memória sobre a preferência que em Portugal se deve dar à agricultura sobre as fábricas”, in

Aritmética política, economia e finanças. 1770-1804, Lisboa, Banco de Portugal, 1994, pp. 143-152.
56

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao tratar da eventual instalação da cultura e manufactura da seda em Portugal, iniciava

a sua memória nestes termos: ”Se é evidente que a riqueza das nações se funda unicamente na perfeição da sua agricultura e
extensão da sua indústria, donde nascem como de fonte um vasto comércio e uma grande navegação...”, cf. D. Rodrigo de
Souza Coutinho, op. cit., t. I, p. 113.
É curioso notar que o capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva, logo no começo do seu ensaio usa uma expressão
coincidente: ”agricultura na maior perfeição”, cf. documento 2 em anexo, fl.1.
57

Ver Domingos Vandelli, op. cit., pp. 143-153.

58

Ver Domingos Vandelli, “Memória sobre o comércio de Portugal e suas colónias”, in Aritmética política, economia e

finanças. 1770-1804, Lisboa, Banco de Portugal, 1994, pp. 171-182.

189

190

Ricardo Madruga da Costa

Como condição para conveniente
aplicação das rendas, o clero zelará pelos bons costumes, as instâncias oficiais
zelarão pelo investimento em estruturas
de apoio à economia e pelo bom funcionamento da administração - em particular da Fazenda - e os corpos militares
assegurarão a ordem interna e a defesa
dos inimigos exteriores, mantendo livres
os portos e as rotas de navegação.
Borges da Silva, atento aos sinais dos
tempos conturbados que então se viviam e
inteiramente identificado com o modo de
funcionamento das estruturas do poder vigente, teria, naturalmente, razões para situar estas questões de princípio como base
essencial da solução eficaz dos problemas
que constituíam obstáculo ao sucesso de
uma iniciativa como a da construção de
um molhe em Ponta Delgada.
Desde logo e em lugar cimeiro das suas prioridades, havia que criar as condições para uma fiscalidade eficaz em que
os recursos libertados fossem integral e racionalmente aplicados na ilha de S. Miguel, escapando à delapidação causada
pelos injustificados gastos de uma administração excessivamente pesada e pela incessante drenagem dos saldos das contas
públicas para os cofres do Erário Régio.
É em torno destes pressupostos que
Francisco Borges da Silva desenvolve todo o articulado do seu projecto, frisando
que é na Inglaterra que se verifica um
menor peso da fiscalidade nas suas colónias e uma maior rotatividade das rendas
arrecadadas pela coroa com a consequen-

59 As

te prosperidade. Adianta mesmo que as
colónias britânicas são as mais bem defendidas e as portuguesas as que maior
fragilidade apresentam59. Esta, também,
uma questão de ponderar para Borges da
Silva, já que o intenso corso que assolava
os mares açorianos e a fragilidade do dispositivo de defesa das costas das ilhas –
ou mesmo a sua quase inexistência – geravam a maior insegurança e constituíam
um factor de penalização do normal exercício do trato comercial.
4.2 Diagnóstico da situação da Fazenda na ilha de S. Miguel
Precedendo as questões de fundo que
informam a sua análise, Francisco Borges
da Silva desenvolve algumas considerações críticas em torno do próprio estatuto
das ilhas e ao modo como são governadas. Começando por manifestar o entendimento de que a maior prosperidade das
colónias é, em si mesma, razão de engrandecimento da própria nação que as
tem sob seu domínio, defende que o zelo
e empenho das autoridades em tudo o
que possa contribuir para a sua prosperidade constitui dever incontornável.
Todavia, face à realidade concreta,
reconhece que não tem sido essa a prática corrente, sendo notório o estado de
decadência que as ilhas açorianas apresentam. A este propósito, não se coíbe
de dirigir aos protagonistas da governação nomeados para a mais alta magistratura das ilhas dos Açores a mais severa
crítica, fazendo clara alusão a uma atitu-

alusões de Borges da Silva ao melhor governo das colónias inglesas, sugerem que àquele militar não será estanha a

obra de Adam Smith, nomeadamente o capítulo VII do Livro IV, Das Colónias, cf. Adam Smith, Inquérito sobre a natureza e
as causas da Riqueza das Nações, 3.ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, vol. II, pp. 91 e ss.
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de negligente e à prevalência dos interesses pessoais na busca de fortuna.
Não ficam isentos do rigor da crítica
de Borges da Silva os privilegiados locais a quem acusa de corrupção e de obstrução à acção governativa esclarecida
dos raros governantes isentos quando estes, ocasionalmente, ocupam lugares
destacados nas instituições do poder nas
ilhas. O juízo que faz da situação, entendida de modo geral, é de tal forma negativo, que acaba por reconhecer um clima
de total desmotivação propiciador do desinteresse pela causa pública60.
A observação de Francisco Borges da
Silva - e a vasta informação que recolheu sobre a ilha de S. Miguel autoriza,
certamente, as suas conclusões levando
a considerar que a ilha carece de tudo o
que é próprio das ”comodidades” adequadas a uma vida normal e organizada:
caminhos em boas condições de utilização; água abundante e em boas condições; estruturas adequadas para
embarque e desembarque; existência de
oficiais de alfândega em número suficiente para cabal desempenho da sua função e prevenção de descaminhos e
contrabandos; normativos ajustados para
regular o funcionamento da alfândega e
da ribeira de Ponta Delgada; combate à
criminalidade frequente sem punição;
administração eficiente na cobrança das
rendas e eficácia das defesas.
A ausência destas medidas redundava
em prejuízo da coroa e dos agricultores e

comerciantes que, pagando impostos e
dízimos em proveito das ”classes” civil,
militar e clero, deveriam receber o benefício do seu retorno sob a forma de aplicações úteis à sociedade e, em particular,
aos mesmos agricultores e comerciantes.
Ao contrário do que preconiza, o que
se verifica é que a administração procede em prejuízo do agricultor e do negociante, sendo que estes não colhem
qualquer vantagem dos impostos que sobre eles recaem.
Em face da situação, o autor do ensaio
dá conta do estado da Fazenda da ilha de
S. Miguel61, apresentando as contas da
despesa das chamadas ”folha civil”, ”folha militar” e ”folha eclesiástica”.
Trata-se de uma metodologia comum
na época como modo de organizar, de
uma forma analítica, as contas públicas.
Nos almoxarifados as despesas agrupavam-se consoante a natureza e destino
dos pagamentos efectuados, tendo em
conta uma distribuição pela três áreas
distintas que constituíam encargo da coroa: as despesas do aparelho administrativo que compunha a estrutura civil do
poder, nomeadamente os sectores do governo, justiça, alfândegas, estruturas de
regulação económica, como é o caso do
Terreiro Público, e instrução; as despesas com a defesa, tanto no que toca ao
pessoal militar e à manutenção do dispositivo defensivo montado ao redor da
ilha e, por fim, as despesas com o clero
sob a forma de côngruas e encargos com
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Cf. documento 2 em anexo, fl. 5.
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A designação que Borges da Silva adoptou - Fazenda da Ilha de S. Miguel - deverá ser entendida num sentido genéri-

co, ou seja, formalmente não existe uma Fazenda da Ilha de S. Miguel como órgão individualizado e autónomo. Temos a Junta da Real Fazenda dos Açores com sede na ilha Terceira e, nas restantes ilhas, com estruturas com alguma diferenciação,
temos almoxarifados dependentes da Junta da Fazenda.
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as comissões fabriqueiras para manutenção dos templos e aquisição de alfaias.
Estas despesas com salários, soldos e
côngruas podiam ser satisfeitas em dinheiro e parte em trigo. Com a significativa e frequente oscilação dos preços
fixados para os grãos, esta prática não
era pacífica e, por parte do clero, tendia
a sofrer contestação com vista à generalização do pagamento em dinheiro.
Em resumo, considerando toda a despesa a dinheiro e em cereal realizada no
ano de 1811 na ilha de S. Miguel, temos:
- Folha Eclesiástica
50:703$963 réis 62
- Folha Civil (inclui Santa Maria) 04:868$50363
- Folha Militar
08:989$29964

Em termos de percentagem, as despesas com o clero representam 78,5 %
da despesa, as da administração civil 7,5
% e as militares contribuem com 14 %
para o conjunto dos encargos.
Para além dos cargos diocesanos, a exposição permite conhecer toda a estrutura
paroquial de S. Miguel e o modo como está provida. Em conjunto, temos 33 vigários, 61 curas, 58 beneficiados, 33
tesoureiros, 2 mestres-capela, 4 moços de
coro e 8 organistas. Fica ainda a saber-se
que as despesas das vigararias incluem encargos variadas como sejam missas e pregadores de proveniência estranha à
paróquia.

No conjunto dos encargos da folha
eclesiástica o mais gravoso será o pagamento aos beneficiados. Trata-se de um
numeroso grupo de clérigos colocados nas
paróquias para além das necessidades que
as mesmas justificariam, os quais, segundo Borges da Silva, assumem uma natureza parasitária a justificar a sua extinção.
Perante os valores apresentados, Borges da Silva considera inadmissível uma
administração revelando uma distorção
tão notória, sendo de opinião que se está
perante um obstáculo à prosperidade da
ilha uma vez que os impostos pagos pelos agricultores e comerciantes revertem,
em larga proporção, a favor do grupo de
que menos dependem, ou seja, do clero,
com a agravante do clero regular viver da
mendicidade a qual, em si mesma, entende ser geradora de um verdadeiro imposto. Sendo certo que a esmola constitui
quantia retirada ao rendimento individual, sem qualquer retorno, não é absurda a ideia de que a sua prática
configuraria um acréscimo fiscal.
Utilizando padrões estatísticos de avaliação da estrutura social, o autor do ensaio, partindo de uma população de
61.000 habitantes para a ilha de S. Miguel,
aponta para um empolamento do número
de eclesiásticos (clero secular, regular, frades e freiras), aventando a ideia de que em
vez dos mais de 600 existentes, o seu número não deveria exceder 20065. A agra-
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Ver documento 2 em anexo, fls. 9-16.
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Ver documento 2 em anexo, fls. 17-18.
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Ver documento 2 em anexo, fl. 19.
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Os cálculos são baseados num modelo estatístico que fixa, para cada 100 habitantes, 4 para as artes, 1 militar, 2/3 da

unidade para o clero e 1 para o grupo dos nobres, negociantes e contratadores., cf. documento 2 em anexo, fl. 106. Sobre o
excessivo clero, Borges da Silva opina, não sem subtil ironia, que o elevado número de clérigos ”destroe os bons costumes
pelo máo exemplo, por ser impossivel encontrar tantos individuos sabios e justos”, cf. documento 2 em anexo, fl. 34.
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var tudo isto, Borges da Silva não deixa
em claro o facto de serem detentores de
propriedade - os chamados ”corpos de
mão morta” - impedindo que a terra em
sua posse entre no mercado.
A folha civil garante o pagamento aos
seguintes oficiais: 1 governador, 1 corregedor, 4 juizes de fora, 1 juiz da alfândega, 1 juiz do celeiro, 1 feitor, 3 escrivães,
2 meirinhos, 1 alcaide, 1 homem do almoxarife, 1 porteiro, 4 guardas, 1 guarda-mor, 1 patrão do escaler, 8 remadores, 2
medidores, 2 professores em Santa Maria
e 5 professores em S. Miguel. Acresce ao
montante da despesa com a folha civil o
pagamento de 100$000 ao conde da Ribeira Grande como proprietário do cargo
de alcaide-mor e pela redízima da alfândega de Ponta Delgada.
No que toca à folha militar esta engloba as despesas com o pessoal seguinte: 1 governador (coronel), 5 oficiais, 3
sargentos-mores de milícias de Ponta
Delgada, Ribeira Grande e Vila Franca,
6 ajudantes, 1 ajudante de ordenança da
cidade, 1 capelão do castelo e os soldados, pífaros e tambores.
Perante a situação constatada, Borges
da Silva propõe-se então introduzir alterações visando a reestruturação da Fazenda na ilha de S. Miguel. Para isto,
reformula as ”folhas” analisadas.
4.3 Reformulação das folhas eclesiástica, civil e militar
4.3.1 Nova folha eclesiástica
Após traçar um interessante historial
da diocese até ao estabelecimento da sua

sede em Angra (que informa corresponder a um lapso resultante da Bula de
Paulo III) em 1534, detalha as rendas
anuais que lhe foram atribuídas até 1812
e que se cifram numa extraordinária verba da ordem dos 40.000 cruzados.
Propõe então que as côngruas sejam
revistas nos moldes em que o foram para
o Brasil, passando a ser pagas apenas
em dinheiro, ao mesmo tempo que defende que se ponha um fim aos emolumentos diocesanos os quais deverão
passar a regular-se pelos que a diocese
do Porto fixou. Adicionalmente, entende, como já aludimos, que deverão extinguir-se todas as colegiadas de modo a
abolir os beneficiados que considera em
situação excedentária. Aponta, a título
de exemplo, que S. Pedro, em Ponta
Delgada, além do vigário e dois curas,
tem uma colegiada para uma população
de 1993 almas66.
Pede igualmente a abolição do pagamento das verbas liquidadas às paróquias para contratação de pregadores,
uma vez que essa é, por excelência, missão do vigário.
Na presunção, segundo julgamos, de
que uma tão melindrosa proposta pudesse não merecer acolhimento, Borges da
Silva formula algumas alternativas no
caso dos beneficiados, mas sem abdicar
da questão de fundo. Neste caso, admitiria que fosse conservada a colegiada de
Ponta Delgada mas com a obrigação dos
beneficiados serem curas de almas e não
limitarem as suas obrigações à liturgia
das horas67. É óbvio que esta sugestão
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Ver documento 2 em anexo, fl. 25.
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Invoca para o efeito o Alvará de 15 de Janeiro de 1784 que obriga todos os beneficiados da colegiada do Funchal a

exercer as funções de curas de almas, cf. documento 2 em anexo, fl. 25.
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nada alteraria, parecendo incongruente
que num quadro paroquial em que o vigário e seus curas são suficientes para o
atendimento dos fiéis e para as manifestações de culto, se pretenda reforçar o
seu número só para que os beneficiados
não permaneçam inactivos ou alheados
da rotina paroquial.
Baseado nas ideias que vem defendendo, formula então uma nova ”folha
eclesiástica” segundo um princípio em
que as côngruas seriam fixadas de acordo com um critério de capitação e o cálculo de que, em tempo quaresmal, um
vigário e um cura confessariam 20 pessoas por dia68. Assim, teríamos uma nova folha totalizando 20:790$000 réis de
que resulta a expressiva poupança de
33:060$163 réis69.
As poupanças mais expressivas, segundo se depreende do que já expusemos acima, resultam da supressão dos
beneficiados e dos pregadores.
Como remate a esta drástica reformulação, Borges da Silva sublinha que os
que eventualmente advogarem que se
mantenha a actual situação do clero na
ilha, são decerto os que não desejam o
seu progresso.
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4.3.2 Nova folha civil
Borges da Silva não se limita a um
exercício de racionalização do numeroso
clero. A sua visão revela maior alcance.
Tecendo considerandos vários sobre
os ordenados pagos à administração civil e partindo de uma reformulação de
regras sobre o funcionamento da alfândega ( que adiante propõe) e da ribeira
de Ponta Delgada, justifica o reforço de
pessoal, a criação de cargos novos e o
reajustamento de tarefas de oficiais já
existentes. Aliás, o funcionamento da alfândega merece-lhe detalhada análise
crítica, insistindo sobre a necessidade da
profunda reformulação dos procedimentos vigentes que considera estarem na
base dos ”perniciosos abusos de tão informe Regulamento, todos tendentes a
diminuir os direitos de V.A.R.”70. Neste
sentido, preconiza a formação de um
grupo constituído por oficiais da alfândega, negociantes, capitães de navios
com experiência, patrão-mor e barqueiros, com a finalidade de propor um novo
regulamento para a alfândega e uma
pauta de fretes.
Para além da revisão das normas, que
critica fortemente, altera também, amplamente, a profusão de direitos cobrados.

A reformulação do sistema de pagamento das côngruas não será uma originalidade de Borges da Silva, o que não lhe

retira o mérito e a ousadia de propor tão melindrosa alteração. Uma ideia de estabelecimento de um dízimo fixo como estímulo aos arrendamentos de longa duração, pode ver-se em D. Rodrigo de Souza Coutinho, ”Projecto de alvará sobre a administração e governo das ilhas dos Açores, Madeira e Porto Santo”, in Textos Políticos, Económicos e Financeiros
(1783-1811), Lisboa, Banco de Portugal, 1993, t.II, pp. 30-31.
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Este é o cálculo que consta do documento, embora os números anteriormente apresentados não conduzam a esta ver-

ba, mas sim a uma poupança de 29:913$963 réis. Segundo julgamos, a discrepância deverá resultar de diferença no valor do
trigo para conversão a dinheiro.
A distribuição do clero paroquial e seu quantitativo mantém-se quase inalterada com 33 vigários, 61 curas e 33 tesoureiros. O que é inovador é a extinção dos beneficiados e o novo critério de cálculo e pagamento das côngruas.
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Cf. documento 2 em anexo, fl. 39.
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Por fim, como medida igualmente
disciplinadora da administração da fazenda, propõe que o juiz de fora de Santa Maria e os respectivos professores
sejam mantidos com os recursos da própria ilha.
Ao nível da revisão de ordenados e
soldos, uma das situações que merece a
sua atenção é a do governador da ilha de
S. Miguel cujos encargos e estatuto considera incompatíveis com o respectivo
soldo, já que, em sua opinião, teria despesas inerentes ao cargo superiores às do
próprio governador e capitão-general.
Apesar da generosidade manifestada
para com o governador da ilha de S.
Miguel, José Francisco de Paula Cavalcante e Albuquerque, Borges da Silva
não foge a um exercício de racionalização do desempenho de alguns cargos
existentes, prevendo, nalguns casos, a
acumulação de funções, noutros o desdobramento de responsabilidades em
nome da eficácia do cargo. Será relativamente à alfândega e às actividades
com esta correlacionadas que as medidas propostas se revelam mais substanciais e detalhadas, o que se compreende
dentro dos princípios de rigor e de optimização fiscal em que se fundamenta
todo o ensaio do capitão-engenheiro
Borges da Silva. Neste sentido, estabelece com extraordinária minúcia toda a
rotina atinente à entrada e despacho de
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Id., Apêndice L, fl. 132.

72

Id., Apêndice E, fl. 104.

navios, fixando procedimentos e práticas a observar por parte das embarcações de serviço de terra e pelas
actividades portuárias, tudo com vista
ao seu maior ordenamento e à rigorosa
cobrança de taxas.
Após introduzir alterações funcionais, criação de ofícios necessários e
ajustamentos de ordenados, o autor do
ensaio chega a um montante reavaliado
de 8:121$00071, ou seja quase o dobro
da folha civil à data do ensaio.
4.3.3 Nova folha militar
Na análise da estrutura militar o capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva, por razões que se entendem, dedica
atenção especial ao forte de S. Braz, à
sua capacidade defensiva e à forma como deve ser governado.
Após passar em revista situações
congéneres noutros domínios da coroa,
comparando as dotações de meios e os
níveis hierárquicos existentes, faz a apologia da criação de cargos específicos
para a fortaleza, quer em função da sua
importância defensiva, quer ainda em
função do movimento portuário cuja estatística insere no estudo72.
Nos anos em torno da elaboração do
ensaio, o porto de Ponta Delgada revela,
de facto, o expressivo movimento que o
quadro seguinte mostra:
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Total de navios entrados
% de navios portugueses
% de navios das ilhas
% de navios estrangeiros
% de navios estrangeiros no comércio da laranja
Caixas de laranja exportadas
Totalidade dos direitos pagos na alfândega

1811
204
44 %
27 %
29 %
60 %
23.703
22:000$000

Anos
1812
268
41 %
27 %
32 %
81 %
52.575
37:150$000

1813
235
55 %
16 %
29 %
100 %
51.126
29:000$000

Fonte: Documento 2, em anexo, fl. 104.

Estamos certos que o conhecimento e
divulgação destes dados emprestariam
aos argumentos de Borges da Silva a solidez indispensável para conferir credibilidade às suas propostas, demonstrando,
em termos da arrecadação das rendas reais, a sua viabilidade. Para mais, segundo
afirmações que produz, estaria em formação grande número de pomares que permitiam uma previsão da ordem das
100.000 caixas anuais de laranja exportada dentro de dez anos.
Da esperada complexificação das
funções de controlo do porto, sempre na
perspectiva de salvaguarda da integridade das receitas da coroa, evitando os
descaminhos, propõe a criação de um
Ajudante do Castelo de S. Braz ao qual,
simultaneamente, caberia a visita aos
navios e a manutenção do castelo até
agora descurada. Esta proposta ganha
sentido se tivermos em conta que o castelo de S. Braz é considerado fortaleza
de registo.
Em resultado das alterações que propõe, a que deverá adicionar-se a criação
de um Batalhão de tropa paga, mas tam-
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Id. ibidem.

bém a dispensa de militares milicianos
em determinadas épocas do ano com a
consequente economia, chega a uma nova folha militar cujo total é de
30:000$00073, valor este que representa
mais do triplo da folha militar em 1813,
excedente que seria compensado pelas
sobras da folha eclesiástica.
No que toca ao dispositivo militar
proposto por Borges da Silva, receando
talvez a recusa de alguma das propostas
formuladas, apresenta alternativas de
que resultam menores encargos para a
coroa.

5. Um balanço da receita e da
despesa
Depois desta reformulação de custos
suportados pelas rendas geradas na ilha
de S. Miguel, e em face das receitas obtidas na ilha, provenientes da alfândega,
novos impostos, sizas e outras, é possível estabelecer uma conta ou balanço de
receita e despesa que demonstre a situação da Fazenda da ilha de S. Miguel e os
meios que liberta, se cumpridas condições que Borges da Silva analisa.
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a) Despesa segundo as novas folhas
- Folha eclesiástica
- Folha civil
- Folha militar
Total

20:790$000 réis
08:121$000 ”
30:000$000 ”
58:911$000 réis

Em relação à situação anterior, totalizando 64:557$765 réis, temos uma poupança de 5:646$765.
A uma redução muito acentuada dos
encargos com o clero, redistribuindo a
poupança obtida pelas folhas civil e militar, num exercício que, em linguagem actual, designaríamos por “engenharia
financeira”, corresponderia agora uma administração mais capacitada para melhorar
a eficácia fiscal e a defesa interna e externa
adequadas ao pleno desempenho da “classe” dos agricultores e comerciantes.
Rendas da ilha de S. Miguel em 1812:
- Alfândega e Novos Impostos
- Dízimos em 1811
- Outros impostos
Total

043:100$000 réis 74
106:776$008 ”
018:463$335 ”
168:339$343 réis

É interessante notar que a repartição dos
impostos acima apresentada, segue o modelo comum às restantes ilhas em que os
dízimos constituem a mais expressiva das
rendas. No caso em apreço, representam 63
% das rendas arrecadadas pela Fazenda.
Do confronto entre as verbas de receita e despesa resulta um saldo positivo
de 109:428$343 réis.
74

A falta dos fólios 53 e 54 impede que
apreendamos em toda a extensão o sentido da linha de pensamento de Borges da
Silva ao divulgar os rendimentos das câmaras e das Misericórdias de S. Miguel
no ano de 1812, no montante de
11:545$223 réis e de 22:749$3435 réis,
respectivamente. Contudo, parece-nos
claro que, por um lado, Borges da Silva
pretende transferir das câmaras para as
Misericórdias os encargos com os expostos os quais oneram, de forma muito gravosa, o orçamento municipal e, por outro
lado, procura forçar os municípios a uma
concentração de esforços nos trabalhos de
obras públicas, nomeadamente os encanamentos de água e a construção de calçadas75. Estamos, possivelmente, perante
uma abordagem integrada no modo de
analisar e dar solução aos problemas mais
importantes da ilha, congregando capacidades dispersas sob uma entidade coordenadora única que, como veremos, será
uma junta a propor por Borges da Silva.
É com esta forma de perspectivar os
problemas, fundamentado na realidade
de que temos vindo a destacar os aspectos mais significativos e com a introdução das medidas de fundo implícitas no
diagnóstico que traça sobre a ilha de S.
Miguel76 e da revisão dos procedimentos e direitos em uso na alfândega77 e no
porto78, que o capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva elabora uma proposta de criação de uma Junta da

Segundo uma nota à margem do Apêndice L a receita da Alfândega de Ponta Delgada em 1812 foi de 55:000$000, cf.

documento 2 em anexo, Apêndice L, fl. 132.
75

Ver documento 2, em anexo, fls. 50-51.

76

Id., Apêndice D, fls. 100-103.

77

Id., fls. 38-42.

78

Id., Apêndice F, fls. 108-115.
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Fazenda em S. Miguel e o plano de financiamento para construção do molhe
de Ponta Delgada.

6. Uma Junta da Fazenda em S. Miguel e as condições de eficácia
Na proposta de Borges da Silva surge
claramente um propósito; dotar S. Miguel de um órgão autónomo para administração de todas as receitas e despesas
de S. Miguel e Santa Maria.
Independentemente de quaisquer intenções não explícitas, compreender-se-á que as tarefas que a construção de um
molhe implicavam, justifiquem a existência de uma instituição local com as
competências projectadas.
Esta junta proposta no ensaio previa
uma relação com a Junta da Real Fazenda da capitania-geral, em Angra, que se
resumiria à informação anual do saldo
apurado em balanço. De resto, a dependência desta estrutura da Fazenda de S.
Miguel seria assegurada, exclusivamente,
em relação à Secretaria de Estado dos
Negócios Ultramarinos.
Se tivermos em conta as competências e a relevância da Junta da Real Fazenda da capitania-geral sediada em
Angra, bem pode admitir-se que a ilha
de S. Miguel, na prática, ficaria a constituir uma capitania separada da de Angra. Aliás, nada que os micaelenses, de
há muito, não desejassem. A este propósito o relatório de José de Medeiros
da Costa Albuquerque é bem elucidativo, ao propor a D. Maria uma solução
de absoluta autonomia de cada uma das
ilhas79.
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A presidir à junta que Borges da Silva
propõe, por analogia com o que acontecia
em Angra, ficaria o governador da ilha
coadjuvado pelo corregedor, pelo juiz de
fora de Ponta Delgada e pelo feitor da alfândega, a que se juntariam o escrivão do
porto franco, um contínuo e um porteiro.
Para além de competências alargadas
em matéria de fiscalidade, à junta caberia
ainda um poder tutelar sobre a execução
orçamental das câmaras no que toca à
aplicação de verbas em obras públicas as
quais seriam aprovadas pela junta com informação prévia do Inspector de Obras
Públicas (possivelmente o capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva). Era,
naturalmente, uma solução que remetia a
uma total marginalização o poder municipal já que a cedência de competências na
área orçamental retirava ao elenco camarário a mais relevante das suas atribuições.
Não se estranhará a solução colegial
para gerir as finanças da ilha. Tratavase, afinal, de reeditar o modelo da capitania-geral o que, à data do documento,
seria entendido como solução boa para
responder aos objectivos que Borges da
Silva tinha em mente. Estávamos ainda
a alguns anos de distância em relação à
constatação clara de que a Junta da Real
Fazenda de Angra, instituição concebida
em 1799 para restituir a ordem e o rigor
ao anterior sistema, também ela iria provar ser incapaz de reformar o funcionamento das finanças das ilhas dos Açores.
Embora no documento não se estabeleça relação directa entre a criação da Junta
da Fazenda de S. Miguel e a execução de
um conjunto de medidas correctivas que

Cf. AA, ed. fac-similada da ed. de 1892, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1982, vol. XII, pp. 492-507.
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devolveriam a S. Miguel a capacidade de
se desenvolver e prosperar, é para nós claro que a apresentação autónoma dos apêndices que abordam ambas as questões
deverá entender-se como mera questão
metodológica da exposição. As matérias
dos apêndices C e D – “Plano de criação
de uma Junta da Real Fazenda na Ilha de
S. Miguel” e “Providências necessárias
para aumento da prosperidade da ilha de
S. Miguel e Capitania dos Açores”, respectivamente, – estão, de facto, intimamente ligadas, podendo entender-se que a
reforma de muitas das instituições e práticas em vigor na ilha constitui pressuposto
indispensável de sucesso económico do
empreendimento a realizar com a construção de um molhe em Ponta Delgada.
De modo muito sintetizado, as questões suscitadas por Borges da Silva como merecedoras da atenção da coroa
com vista á sua reforma, são as que
abaixo se enumera, assente que é o princípio que o autor reafirma de que a agri-

80

cultura e o comércio são os meios de fazer prosperar qualquer país:
– A posse da terra sob a forma de
morgadios e capelas ou dos chamados ”corpos de mão morta”, para o
que preconiza que se tornem alodiais os terrenos por morte dos administradores e que sejam aforados os
que são pertença dos corpos de
mão morta80;
– Limitação do número de admissões
aos conventos fazendo reverter o
esforço de muitos jovens em benefício de actividades produtivas;
– Condicionamento da livre exportação de grãos, propondo que seja
declarada livre a exportação, não só
do trigo, mas de todos os cereais81;
– Recuperação de vias terrestres arruinadas82;
– Reformulação do regime de direitos de tonelagem, tornando-os mais
favoráveis às embarcações nacionais;

Borges da Silva reitera uma preocupação manifestada por vários autores, entre eles D. Rodrigo de Sousa Coutinho co-

mo pode ver-se na sua proposta de alvará para reforma da administração das ilhas, cf. D. Rodrigo de Souza Coutinho, ”Projecto de alvará sobre a administração e governo das ilhas dos Açores, Madeira e Porto Santo”, in Textos Políticos,
Económicos e Financeiros (1783-1811), Lisboa, Banco de Portugal, 1993, t.II, p.30.
81

Uma ideia que pode ver-se na ”Recopilação dos ofícios expedidos de Turim no ano de 1783”, cf. D. Rodrigo de Souza

Coutinho, Textos Políticos, Económicos e Financeiros (1783-1811), Lisboa, Banco de Portugal, 1993, t. I, pp. 8-9. A mesma
ideia, agora integrada numa memória dedicada a tratar da realidade insular, cf. id., ”Projecto de alvará sobre a administração
e governo das ilhas dos Açores, Madeira e Porto Santo”, in Textos Políticos, Económicos e Financeiros (1783-1811), Lisboa,
Banco de Portugal, 1993, t.II, pp. 27-28. Sobre a questão do controle da produção e exportação cerealífera dos Açores, ver tb.
José Acúrcio das Neves, Memoria Economico-Política sôbre a liberdade do comércio dos grãos com a sua aplicação ás
Ilhas dos Açores, Guimarães, Grandes Oficinas «Minerva», 1941; AA, ed fac-similada da ed. de 1883, Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 1981, vol. V, pp. 283-352.
82

Uma rede viária como meio de viabilizar o escoamento das produções, constitui ponto relevante do projecto de alvará

para reforma da administração das ilhas da autoria de Sousa Coutinho, cf. D. Rodrigo de Souza Coutinho, op. cit., p. 31. Anteriormente, num plano de lei agrária, Domingos Vandelli aponta a inutilidade de qualquer legislação para promover a agricultura sem a existência de caminhos bons e de navegação interior facilitada, cf. Domingos Vandelli, ”Plano de uma Lei
Agrária”, in Aritmética política, economia e finanças. 1770-1804, Lisboa, Banco de Portugal, 1994, p. 110.
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– Atenuação do desequilíbrio da balança comercial83, promovendo o
plantio de arvoredo para madeira
apropriada à embalagem de laranja,
animando a salga de peixe e recuperando o fabrico de panos na antiga fábrica da Ribeira Grande84.
Convenhamos que a ambição deste
plano de reformas coloca questões de
enorme melindre quando nos situamos
no contexto da época, mesmo numa altura em que, ao nível fundiário, são já
visíveis alguns ensaios tímidos na área
dos aforamentos de terras. Eram os próprios alicerces da sociedade de Antigo
Regime que eram postos em causa, autorizando que se questionasse uma estrutura propiciadora de regimes de posse da
terra perpetuando condições impeditivas da sua mobilidade e cerceadoras de
qualquer estímulo aos que detivessem
apenas a sua posse útil.
A aceitação dos princípios propostos
por Borges da Silva e o acolhimento das
reformas igualmente por ele desejadas
no sentido da extinção dos beneficiados
e da alteração radical do regime das côngruas, saldar-se-iam na verdadeira subversão de um regime sócio-económico
com profundas raízes históricas. Nestes
aspectos, a que poderíamos associar a
intenção de controlo sobre o poder municipal de forte tradição autónoma, e a
criação de um órgão de gestão financeira
não dependente de Angra, residirá, por83

ventura, a faceta mais ousada da proposta de Borges da Silva.
Tanto mais ousada quanto Francisco
Borges da Silva, aparentemente, surge
como uma espécie de franco-atirador na
formulação de propostas de índole claramente reformista, mas sem a cobertura
institucional ou o patrocínio régio, como
era o caso dos memorialistas da Academia das Ciências.

7. O molhe de Ponta Delgada e o
seu financiamento
Sem prejuízo de uma justificada valorização das várias partes constituintes
do ensaio em apreço, pode afirmar-se
que o plano de financiamento do molhe
da cidade de Ponta Delgada, recorrendo
exclusivamente a meios financeiros gerados nos Açores, constituirá a peça central do trabalho realizado por Borges da
Silva. É para suporte da sua formulação
que toda a reflexão é elaborada. Com
efeito, embora o ritmo e o fio discursivo
do trabalho se revele, por vezes, um
pouco confuso, parece inequívoco que
aquele é, de facto, o propósito essencial
do ensaio.
Não significa isto que algumas das reformas ou iniciativas propostas não sejam, em si mesmas, merecedoras de
estudo individualizado, tal é a sua relevância. Citaríamos, a título de exemplo, o
”Plano de criação de um liceu de educação pública na cidade de Ponta Delgada”

Os cálculos apresentados no ensaio apontam para um valor de exportações no ano de 1812, para o país e estrangeiro, de

490:384$200, enquanto que as importações, só de Inglaterra, totalizaram 612:672$600, cf. documento 2 em anexo, fl. 102.
84

O objectivo de recuperação da manufactura de panos está presente nos escritos de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, pre-

conizando também a recuperação da cultura do pastel, cf. D. Rodrigo de Souza Coutinho, ”Projecto de alvará sobre a administração e governo das ilhas dos Açores, Madeira e Porto Santo”, in Textos Políticos, Económicos e Financeiros
(1783-1811), Lisboa, Banco de Portugal, 1993, t.II, pp. 29; 36.
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cuja elaboração é levada a um detalhe
surpreendente85.
No que toca ao molhe de Ponta Delgada, o ensaio contempla duas possibilidades: construção por ordem régia ou
constituição de uma companhia à qual
seriam concedidos os direitos do molhe
durante um período a determinar86. Esta
última hipótese é colocada de parte uma
vez que se considera que nos Açores não
existem negociantes com capacidade financeira para este fim. Deste modo, caberia à coroa o encargo de levar a cabo a
iniciativa. Aliás, certamente com o fim
de conferir aos argumentos maior força,
Borges da Silva adianta situações várias
em que a coroa se envolveu financeiramente comprometendo rendas a cobrar
em anos futuros87. É o que demonstra no
Apêndice G uma vez revistos os direitos
do porto, como propõe em consonância
com o modelo inglês88.
Os accionistas seriam subscritores de
acções de 400$000 réis, premiando-se
os que tomassem maiores montantes,
com a concessão de mercês.
O Apêndice H do ensaio explicita o
plano de financiamento do molhe de
Ponta Delgada89 e dele destacamos os
dados mais significativos.

O orçamento de Borges da Silva está
elaborado em função do plano do tenente-coronel Micheloti e baseia-se num
custo de meio milhão de cruzados, ou
seja, 200 contos de réis a investir em
três anos.
Para o financiamento recorre aos fundos seguintes:
- Empréstimo da Alfândega de Ponta Delgada
- A receber de accionistas

120:000$000 réis90
80:000$000 ”

Os custos do investimento apresentam-se deste modo:
- Juros do capital real a 5% nos três anos
- Juros do capital emprestado a 5%

18:000$000 réis
12:000$000 ”

O custo final do molhe ficaria, por estes cálculos, em 230:000$000 réis quando construído no final dos três anos.
Seguem-se depois os cálculos detalhados das amortizações e juros para o
que entram os rendimentos do molhe
calculados na base dos 10 contos anuais.
Após cálculos das várias parcelas em dívida, o plano de financiamento conclui
que em 31 anos estariam amortizados
todos os encargos de capital e juros, permanecendo um rendimento anual de 10
contos provenientes do molhe e a favor
da Fazenda. Acrescenta ainda que, sendo
o rendimento do molhe em 31 anos, de
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Cf. documento 2, em anexo, Apêndice J, fls. 122-131.

86

Id., fl. 62.
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Entre os exemplos apresentados refere-se que a coroa consignou uma parte das rendas da ilha da Madeira para amorti-

zar o empréstimo de £ 600.000 contraído por Portugal em Inglaterra. De facto, a amortização de uma parte deste empréstimo
recaiu sobre a Fazenda dos Açores como já tivemos ocasião de demonstrar, cf. Ricardo Manuel Madruga da Costa, ”As invasões francesas e a transferência da coroa portuguesa para o Brasil. Algumas repercussões nos Açores”, in Arquipélago-história, 2ª série, vol. III, 1999, pp. 275-324; id. Os Açores em finais do regime de capitania-geral. 1800-1820, Ponta Delgada,
Universidade dos Açores, 2003, vol. I, pp. 492-502, (tese policopiada).
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Cf. documento 2, em anexo, Apêndice G, fls. 108-115.
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Id., Apêndice H, fls. 116-118.

90

Num dos anos da construção, no primeiro, segundo depreendemos, esta verba contaria com um ”fundo real” de

40:000$000, cf. id. fl. 116.
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310 contos de réis, a Fazenda terá ganho
80 contos para além do custo efectivo do
empreendimento.

8. Aspectos subsidiários
Dois temas da exposição de Borges
da Silva, aparentemente desgarrados da
lógica do discurso - merecem destaque
nesta análise:
– O plano de formação de uma companhia de barqueiros91;
– O plano de reforma da instrução
pública e criação de um liceu92.
No primeiro caso o autor pretende, naturalmente, reestruturar o sector da actividade portuária em Ponta Delgada,
dimensionando uma companhia de barqueiros à medida das necessidades do movimento efectivo e, atendidas as condições
irregulares da ancoragem devido à variação frequente das condições do tempo e,
também, à irregularidade das ocupações
permanentes dos barqueiros, proporcionar
a este grupo profissional maior estabilidade. A proposta, naturalmente, enquadra-se
na estratégia de eficácia desenhada por
Borges da Silva e a funcionalidade e economia da futura exploração do porto exigia, a este nível, uma ruptura com a
prática rotineira então vigente.
A companhia, pela estrutura concebida, teria um carácter oficial e seria dotada de gente qualificada sob a chefia do
Patrão-Mor da ilha.

É interessante notar a preocupação de
Borges da Silva em fazer reverter a favor de um cofre separado uma parcela
dos ganhos de cada barco para que, nos
períodos em que não houvesse trabalho,
cada barqueiro poder receber uma quantia para ajudar ao seu sustento. Esta, certamente, uma medida com alcance
social assinalável a revelar preocupações mutualistas pouco comuns93.
No caso da reforma da instrução e
criação de um liceu, estará implícita a
ideia de promoção do alargamento do
nível de instrução a camadas mais amplas da população numa visão a que não
será estranha a ideia de progresso e desenvolvimento subjacente a todo o projecto que o ensaio contém.
Depois de referir a existência de um
ensino muito deficiente94 e de fazer um
breve historial sobre o reduzido número
de aulas em efectivo funcionamento,
apontando os baixos ordenados como a
razão principal do “deplorável” estado
da instrução, apresenta um plano de criação de um liceu, em regime de internato, que qualificaria os seus alunos para o
ensino universitário. O plano, para além
dos aspectos inovadores, aproveita e reforma o que existe.
Conquanto não seja objectivo deste
comentário buscar os fundamentos e o
sentido da reforma proposta por Borges
da Silva para o ensino, é interessante no-
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Id., Apêndice B, fls. 92-94.
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Id., Apêndice I e Apêndice J, fls. 120-131.
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As formas de associativismo de natureza mutualista, nomeadamente ao nível dos homens ligados ao mar e à pesca,

têm raízes muito antigas. Eram os chamados “compromissos marítimos” de tradição secular. Ver Costa Goodolphim, A Previdência. Associações de Socorro Mutuo, Cooperativas, Caixas de Pensões, Reformas, Caixas Economicas, Lisboa, Imprensa
Nacional, 1889.
94

Cf. documento 2 em anexo, Apêndice I, fl. 120.
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tar que a sua proposta não surgirá como
mero exercício de amador que se compraz a dar curso às fantasias mais ou
menos elaboradas para que o conduz a
sua imaginação criadora ou, presumivelmente, o seu talento de pedagogo. De
facto, alguns traços do projecto, nomeadamente o regime de funcionamento e o
elenco das disciplinas, sugerem semelhanças com as propostas contidas nas
Cartas sobre a educação da mocidade
de António Nunes Ribeiro Sanches 95 ,
editadas em 1760 e, mais claramente,
com o Colégio dos Nobres, de criação
pombalina, no ano de 176196. Estas circunstâncias, naturalmente, abonam em
favor da seriedade e interesse do projecto.
Encabeçado por um reitor dependente
da Junta da Fazenda de S. Miguel, também a criar, o ensino seria aberto a ”todo
e qualquer mancebo de qualquer idade”.
Um critério revelador de tão grande
abertura – nada concordante com as linhas de orientação mais elitistas, quer as
que Ribeiro Sanches preconizava e que
eram extremamente rígidas, quer as que
decorrem da própria natureza e vocação
do Colégio dos Nobres – revelar-se-ia
bastante ilusório. Efectivamente, a fixação de uma propina mensal de 12$000
réis criaria, desde logo, um obstáculo de
monta. Aliás, pelo parágrafo 14 do plano,
previa-se que à medida que as receitas do
colégio o permitissem, poderiam ser admitidos filhos de militares pobres, filhos

95

de funcionários pobres, filhos de viúvas
e, por fim, filhos de pobres aos quais se
reconhecesse ”viveza e talento”.
O plano de Borges da Silva apresenta, com apreciável pormenor, o elenco
de disciplinas a ministrar e a respectiva
carga horária, prevendo ainda o regime
de pagamento dos mestres, os manuais a
utilizar e o regime de disciplina e refeições a observar pelos alunos.
Na busca dos meios mais económicos
de colocar em funcionamento o liceu, as
instalações seriam no Convento dos Gracianos existente em Ponta Delgada, destinando ao respectivo prior o cargo de
reitor do liceu. A assistência médica seria
garantida pelo médico do convento.
Feitas as contas e partindo de um encargo já assumido pela Fazenda com os
professores existentes, na ordem dos
780$000 réis, o acréscimo de encargos
resultantes da criação do liceu seria de
910$000 réis.
A proposta de Borges da Silva não
teve concretização; porém, denota uma
visão bem diversa daquela que os executores da reforma de Pombal entenderam
ser adequada às necessidades da ilha.
Era, decididamente, um projecto de
enorme alcance inserido num quadro reformador mais alargado que Borges da
Silva desejava para a ilha de S. Miguel e
que, numa visão integrada de soluções
concebidas para a prosperidade da ilha,
tinha pleno cabimento.

Ap. 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, pp. 437-446.
96

Id. pp. 446-452.
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CONCLUSÃO
Enviado do Brasil para Ponta Delgada em missão militar, o capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva terá
permanecido nesta cidade entre 1811 e
1820.
A par do desempenho dos trabalhos
específicos da sua profissão, Borges da
Silva exercitou os seus talentos na elaboração de memórias de índole variada
de que se destaca o ensaio ou memória
que constitui tema deste estudo.
Todo o ensaio elaborado pelo capitãoengenheiro Francisco Borges da Silva está construído na lógica da realização de
um conjunto de reformas orientadas para
a viabilidade da construção de um molhe
na baía da cidade de Ponta Delgada, entendida como instrumental na criação de
condições que propiciassem aos agricultores e comerciantes o meio de optimizar
a actividade produtiva essencial para garantir a prosperidade de S. Miguel.
Implicitamente, a proposta condena a
administração e as instituições vigentes
que considera penalizarem a Fazenda
Real e os interesses de todos os grupos
sociais.
Embora – tanto quanto é do nosso
conhecimento – nenhuma das reformas
propostas tenha merecido qualquer decisão favorável, afigura-se-nos que estamos em presença de um documento
relevante a vários títulos.
Por um lado, o autor oferece-nos uma
perspectiva unificada de aspectos vários
da vida económica micaelense, recheada
de dados e informações de difícil apreensão devido à sua dispersão ou, até
mesmo, inexistentes noutras fontes.
Muita da informação revelada tem rele-

vância, não apenas para a ilha de S. Miguel, mas para todo o arquipélago dos
Açores.
Por outro lado, a marca de modernidade das propostas de Borges da Silva
assume, numa perspectiva açoriana, interesse excepcional para o conhecimento
do pensamento reformista nesta época,
na visão de um dos seus raros protagonistas que os desígnios da coroa fez deslocar para a ilha de S. Miguel no ano de
1811.
Para lá das referências de modernidade a que aludimos, as propostas de Borges da Silva revestem-se de particular
ousadia. De facto, bem pode dizer-se
que o espírito racionalizador deste capitão-engenheiro e algumas das suas propostas, tendem a revelar um pendor
marcadamente laicizante (para não dizer
anti-clerical), chegando ao ponto de verberar a qualidade do clero insular e a ordenação de indivíduos sem dignidade a
”título de património”, contrapondo o
exemplo inglês e a proliferação de obras
de carácter teológico e moral para formação eclesiástica. Afinal, indícios de
uma forma de pensar prenunciadora da
proximidade dos tempos conturbados
que a revolução liberal de 1820 iria assinalar.
As ideias de Francisco Borges da Silva fazem dele, no contexto açoriano das
duas primeiras décadas do século XIX,
um dos raros esteios de um pensamento
marcado pela modernidade, na senda
das personalidades mais distintas que à
sombra da Academia das Ciências de
Lisboa abriram novas perspectivas de
abordagem à análise e solução dos problemas nacionais.
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ANEXO DOCUMENTAL
DOCUMENTO 1
Carta do capitão-engenheiro Francisco Borges da Silva para o Conde de Aguiar remetendo
uma Memória sobre a Fazenda da Ilha de S. Miguel.
Original: AHU, Açores, cx. 84, doc. 7.
Ill.mo e Ex.mo Senhor
Commissionado na Ilha de S. Miguel de Ordem de S.A.R. dirigindo os trabalhos de Fortificação da mesma Ilha, achei, que seria do Agrado de S.A.R. fizesse algumas observações sobre os obstáculos que se poderião opor á execução do Alvará de 26 de Outubro de 1810,
determinando o estabelecimento de hum Porto Franco na Cidade de Ponta Delgada.
A construção de hum Porto foi o objecto que achamos digno de observações, e consequentemente offerecemos a S.A.R. por via do Il.mo e Ex.mo Sr. Conde das Galveas huma Memoria para servir de Introdução ao Plano de Construção de hum Porto nesta Ilha prometendo
huma segunda que tivesse por objecto os fundos aplicaveis á sua construção; e este he o objecto da Memoria inclusa. Tendo V.a Ex.a actualmente a Pasta dos Negocios do Ultramar,
achamos que era dever nosso aprezentar a Memoria inclusa a V.a Ex.a, e querendo V.a Ex.a
fazela subir a Augusta Prezença de S.A.R. era huma graça que recebiamos de V. Ex.a de que
tributariamos eterna gratidão. //
Querendo V.a Ex.a ver a primeira Memoria ella se deve achar na mão do Ex.mo S.r Conde
das Galveas: o muito trabalho que temos nos priva do prazer de poder aprezentar a V.a Ex.a
hum transumpto della.
Aproveito esta occasião para certeficar a V.a Ex.a os respeitos com que he de V.a Ex.a
S.r
Ill.mo e Ex.mo Snr. Conde de Aguiar
Menistro e Secretario de Estado dos Negocios do Reino
Muito Venerador
Ponta Delgada Ilha de S. Miguel
22 de Abril de 1814
Francisco Borges
Cap.m Engen.o
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DOCUMENTO 2
Memória sobre a reforma da Fazenda da Ilha de S. Miguel.
Original: AHU, Açores, cx. 83, doc. 33.
Ill.mo e Ex.mo Senhor
Tive a honra da apresentar a V.a Ex.a a 1.ª e 2.ª vias de hua Memoria para servir de Introdução ao Projecto da Construção de hu Porto na Ilha de S. Miguel, feita em Fevereiro de
1813 e remetida desta Ilha antes da chegada do Hydraulico que S.A.R. mandou projectar
sobre o Molhe, pedindo a V.a Ex.a o distincto obsequio de a fazer subir á Augusta Presença
de S.A.R.; julgo V.a Ex.a estará entregue dellas: nessa memoria prometi outra sobre os Fundos ou capitaes aplicaveis para a construção do Molhe, que agora tenho a honra de offerecer
a S.A.R. pedindo a V.a Ex.a o novo obsequio de a fazer subir a Sua Real Prezença.
Escrita em Abril de 1813 não a remeti immediatamente, para de novo estudar sobre o proprio lugar os inconvenientes, que poderião encontrar as ennovações projectadas; agora que estou absolutamente convencido da possibilidade da sua execução, de quanto são necessarias
para utilidade do Real serviço, e bem destes Povos, a apre- // aprezento a V.a Ex.a para, dada
a sua sabia aprovação, receba mais de V.a Ex.a o alto obsequio de subir por mão de V.a Ex.a á
Augusta Prezença do nosso Soberano.
A Memoria inclusa sobre a Administração da Real Fazenda da Ilha de S. Miguel, mostrando a S.A.R. que não perco hum só momento em procurar ser util no seo Real Serviço, demonstrarão ao Mesmo Augusto Senhor, quanto sou grato á Sua Real Munificencia, e os
sentimentos de Patriotismo e honra, que sempre acompanhão a V.a Ex.a quando escolhe indeviduos que executem as Commissoes do seo Real Serviço.
Tendo V.a Ex.a a Pasta dos Negocios da Guerra, constando-me, por cartas agora recebidas de Londres, que o Ministro alli residente continua as funçoens de Embaixador de
Ordem de S.A.R., ficando portanto V.a Ex.a por mais tempo com a sobredita Pasta; fico //
tirando hua Copia da Memoria para remeter ao Ex.o Conde de Aguiar pois estando á testa
dos negocios desta capitania, julgo muito util para o real serviço conheça o estado das Finanças desta Ilha: e sendo o bem do meo paiz o unico fito dos meos trabalhos, he este o
unico fim (e mesmo não poderia ser outro) por que lha remeto: Ex.mo S.r fogem de mim
as circunstancias de eu poder ser mais util á minha Patria, e são ellas que fazem os homens distinctos, e ou realmente me fogem por fatalidade que não entendo ou porque o dezejo ardente de ser util ao meo paiz me faz parecer que se acabão as circunstancias; seja
isto ou não real, premio maior do que a convicção de que nas circunstancias em que me
acho, não posso ser mais util, só eu me posso dar descubrindo novos meios de mesmo
aqui ser util.
A refutação da Historia Insulana do Cap.m T.A. que inviei para Londres, foi tomada 1.ª e
2.ª via pelos Ame- // ricanos e Francezes acabo de expedir 3.a via, por isso se tem demorado a
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sua aparição; este e outros assuntos que tenho feito inserir no Investigador Portuguez, não
deshonrando a literatura Portugueza, por isso os tenho feito publicar.
Acompanho a V.a Ex.a na alegria pelo bom sucesso das Armas Alliadas.
Aproveito esta occasião para de novo protestar a V.a Ex.a a veneração e respeito com que
sou de
V.a Ex.a
Assaz obrigado
Francisco Borges
Ilha de S. Miguel
3 de Março de 1814. //
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Ensaio

Sobre a Administração da
Real Fazenda da Ilha de
S. Miguel; Meios de obviar al
guns abusos, e tornar mais flores
centes as Ilhas dos Açores.

Para servir de Introdução ao Projecto
da Construção de hum Porto na Cidade de Ponta Delgada

Ilha de S. Miguel 1813 //
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Ensaio
Sobre a Administração da Real Fazenda da Ilha de S. Miguel, meios de obviar alguns abusos, e tornar mais florescentes as Ilhas dos Açores.
A Sua Alteza Real
O Principe Regente Nosso Senhor
O.R.C.
Francisco Borges
Cap.m dos Reaes Engenheiros
[Texto ilegível constituído por duas citações em forma de epígrafe]
Ilha de S. Miguel, Abril de 1813. //
1
Observaçoens
Sobre a Administração da Real Fazenda
da
Ilha de S. Miguel
1º As Nações devem a sua maior prosperidade, reprezentação, e duração ao seu melhor sistema de Administração de Fazenda: debalde se esforçará em emprehender grandes projectos
aquelle Estado que não regular com maior economia as suas rendas: a agricultura na maior perfeição; huma exportação copiosa; territorios abundantes em ricas minas de Oiro e Prata, todos
esses meios poderozos, com que hum Estado, com huma boa administração de fazenda, pode
dictar as leis aos outros; sem ella não se destinguirá das Naçoens mediocres: recordemo-nos das
possibilidades da Espanha, e da sua reprezentação antes da Invazão Franceza; da França antes
da Epoca de Sully, e na posterior á sua morte; do poder colossal da Grão Bretanha, e louvemos
as mãos habeis que poem as suas patrias em estado de obrar prodigios, regulando economicamente as suas rendas, e aplicando-as sempre a objectos tendentes á prosperidade nacional.
2º As Rendas de hum Estado augmentão na razão composta da actividade, e industria dos
seus habitantes, da energia do seo Governo, e do sistema do seo comercio: as taixas, e impostos com que os Agricultores, e Comerciantes concorrem para a manutenção do Estado; elle as
faz reverter a favor do comercio, e da Agricultura, cuidando na sua segurança, e promovendolhes as suas comodidades: todas as vezes que o circulo de Taixas (1)//
(1)

Chamamos circulo de Taixas. As taixas, e Impostos postos em acção pelo Governo em proveito dos q. as pagão
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2
de Taixas da Nação para a Manutenção do Estado, e aplicação dellas pelo Estado, para melhor
conservação da Nação anda sempre em activida [sic] a sua esfera de acção vai diariamente alongando os seus terminos; he da sua rotação a mais acelerada, que as Ilhas Britanicas conquistadas
pelos Normandos são as mesmas que em 1813 empunhão o septro dos mares; e são o [ante mural], que represa os Conquistadores dos Continentes: se os Agricultores, e os Comerciantes sustentão os tres Corpos do Clero, civil e Militar; quanto não conspirão estes Corpos para a sua
conservação e florescencia! O Clero conservando os bons costumes da Nação; o Civil sustentando o seo socego interno, e promovendo-lhes as suas comodidades; o Militar ajudando nesta tarefa, e sustentando o seo socego externo; quanto não devem o Agricultor, e o Comerciante a estes
tres Corpos da Nação! quanto não devem estas tres Classes ao Agricultor e ao Comerciante, que
velão na sua subsistencia! O Agricultor e o Comerciante, sem custo pagão qualquer taixa para a
melhor sustentação destes tres Corpos; de cujo explendor depende a sua melhor conservação; e
so quando os Impostos são mal aplicados, ou destrahidos daquelles saudaveis fins; quando a Rotação do Circulo das Taixas pára, he que os dois Corpos, que velão na manutenção de toda a Nação pagão forçados, os impostos cuja aplicação não reverte a seo favor: este o Caracter, e marcha
do espirito humano, sempre determinado pelo interesse; pertence pois ao Governo, o dividir porporcionalmente [sic] pelas tres Classes, que velão na melhor conservação, e segurança do Agricultor e Comerciante os fundos, que elles aplicão para a sua manutenção, na razão da maior ou
menor necessidade que estes tem daquellas Classes: As primeiras comodidades que o Agricultor
requer, são socego interno; segurança externa, e respeito das outras Nações: o Corpo Civil, e Militar, he que os auxilia: se se roubão ao Oceano espaços para //
3
para lhes fazerem Portos; se os seos Navios navegão tranquillos por todos os mares, he ao Corpo Civil e Militar, que devem taes comodidades: o terceiro Corpo, o Clero, vem em auxilio dos
quatro; todos dependem, não do seo poder numerico; mas do seo auxilio espiritual; poucos Pastores são necessarios para guardar numerozos rebanhos, quando elles sabem desempenhar as
suas obrigaçoens: a Classe do Clero, a Conservadora dos bons costumes, sendo a mais respeitavel, deve ser a menos numeroza, por isso mesmo que são menos comuns homens, que reunão os
conhecimentos, huma sã moral, e exemplar conduta e a Historia da Religião Christã nos aponta
a multiplicidade do Clero, como huma das cauzas do seo deslustre: não he tambem da grandeza
do Corpo civil que provem o melhor socego, e promoção de comodidades; a invenalidade, os
conhecimentos de hum empregado publico, são mais eficazes que a [sobernabilidade], ignorancia, e indolencia de muitos; não se pode dizer o mesmo da Classe Militar; da Força armada terrestre e naval: era verdade que a disciplina vencia o numero; mas era nas antigas constituições
militares da Europa, e quando combatião soldados contra povo; modernamente todos os Estados tem Exercito fixo; e mais ou menos disciplinado; presentemente o numero de soldados decide muito da sorte dos Imperios: não reveremos na Europa os dias de Arbelos, de Thermopilas
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e de Narva: he do maior poder desta Classe, q. depende a maior segurança do Agricultor, e do
Comerciante: os Exercitos defendem o Agricultor; a nação maior em agricultura será a que poder offerecer a seos inimigos hum maior Exercito: embora nos argumentem com a riqueza, e
duração do Imperio da China; as suas invasoens, e a que hum dia de novo sofrerá; mostrão bem
quam precario he o socego dos seos agricultores: os seus defensores são os Desertos do Thibet,
e a distração, que a França, Russia, e Grão Bretanha //
4
Bretanha tem na Europa com as suas rivalidades: - Se o Comercio da Grão Bretanha sustenta a sua numeroza, e espantoza Marinha, he esta que o sustenta: nunca em Nação alguma o
Circulo de Taixas girou com maior celeridade; por isso nenhuma Nação com treze milhoens
de habitantes, inda teve a gloria de se dizer a salvadora da Peninsula; a dominadora dos Mares; a Senhora despotica do Comercio Europeo, e a destruidora, e opositora dos espantozos
Planos do Imperador dos Francezes.
3 Pertence pois ao homem d‘Estado, administrador da Fazenda da sua Nação, fazer com
que as taixas, que o Agricultor, e Comerciante pagão p.a a sustentação das classes do Clero,
Civil e Militar; revertão em seo auxilio, destribuindo-as proporcionalmente, e com attenção ás
classes de que elles mais immediatamente dependem, para a sua conservação, e prosperidade;
todas as vezes que as aplicar com excesso sobre huma Classe, de que os dous Corpos sustentadores de toda a nação não dependem immediatamente, ou os distrahir para outros fins, desanimará o Agricultor, e o Comerciante, e retendo no seo giro o Circulo das Taixas, arruinará a
sua Nação: fundado nestes principos, passo a mostrar a V.A.R. que a Administração da Real
Fazenda da Ilha de S. Miguel he dirigida de maneira, que tendo há longo tempo feito parar o
Circulo das Taixas; não tem arruinado absolutamente este paiz, pela força prodigiosa da sua
fertilidade, e pela preciosa vantagem da sua posição geografica.
4 As Colonias fazem parte da Nação, que as fundou: gozando de maior reprezentação,
sendo mais respeitaveis segundo a prosperidade, e reprezentação da nação Colonizadora, ellas
as devem acompanhar no seu auge, e socorrela nos seus dezastres, ser taixadas como a Mai
Patria, e governadas pelas //
5
pelas mesmas Leis.- As Nações Europeas não seguem todas o mesmo sistema de taixas nas suas
Colonias; as Inglezas são as menos taixadas, e as mais florescentes, e defendidas; as Portuguezas, e
Hespanholas as mais taixadas e quaze absolutamente indefezas, principalmente as Portuguezas: não
he porque os Predecessores de V.A.R. abandonassem as Colonias, que ellas estão reduzidas a deploravel estado; he em parte a in-execução das suas sabias providencias, que se tem baldado todos
os Planos de milhoram.tos que se te mandado executar nas Colonias: a cauza da pouca prosperidade das Colonias são as mesmas em todas as Naçoens: quaze sempre governadas ou por Pessoas
abastadas, que vão para os Governos a gozar, e só se ocupão em sustentar o expediente, que despa-
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chava o seu antecessor ou por Pessoas, que buscando fazer fortuna governão para se retirarem ricas,
e por tanto para ser a sua vontade e interesse o Codigo das Leis do Paiz; e quando aparece no meio
de cem destas pessoas empregadas, huma, com conhecimentos, e desinteresse para fazer executar
as Leis, e propor á Mai-Patria melhoramentos; a parte poderosa da colonia pelos antigos governos,
acostumada a ser governada pelo costume, e pelo capricho, e por tanto determinada pelo espirito do
Feudalismo; formão-lhes taes cabalas; aproveitando-se de Gabinetes muitas vezes corrompidos, q.
são felices [sic] os Empregados Publicos se são removidos do seo Cargo sem reprehensoens da sua
Corte; e os que os substituem, se tinhão o mesmo espirito patriotico, como elles, vendo o resultado
dos seus trabalhos, calculando q. lhes he mais util a viver sem intriga com a sua Corte, do q. o prosperamento da Colonia, que governão; cedem ás circunstancias; esperando por premio dos seos serviços a maior brevidade da substituição dos seus lugares. As mesmas Colonias Inglezas, as mais
bem governadas, nos fornecem exemplos destas verdades. //
6
5 Tendo as Colonias Portuguezas, por mais taixadas, mais direito a exigirem do seo Governo
melhor destribuição dos seos Impostos, pelas tres Classes do Clero, Civil, e Militar; com o fim destas as auxiliarem, e promoverem as suas necessidades: a analise da divisão da soma total das taixas,
que pagão os habitantes da Ilha de S. Miguel pelas tres Classes auxiliadoras, e a comparação desta
analise com as vantagens provenientes ao Agricultor, e Comerciante desta Ilha, de cada hua das
Classes q. sustenta, mostrandonos se são porporcionaes [sic] as vantagens adqueridas, com as taixas pagas, nos demonstrará se as suas Rendas são administradas, e aplicadas ao verdadeiro fim, q.
he ter sempre em actividade, e com a maior celeridade de rotação o Circulo das Taixas.
6 A primeira Classe, o Corpo Ecclesiastico, o sustentador dos bons costumes da boa ordem, e
socego interno de hua Nação, que deve servir de exemplo ás outras tres Classes, e promover educação publica pelos seos conhecimentos, comporta-se pelo modo que V.A.R. tem visto nas immensas
representações que se tem feito subir á Augusta Prezença de V.A.R.; podendo affirmar-se que o que
diz o celebre Adam Smith hum dos maiores Economistas q. tem visto a Europa, no 3º volume das
suas indagações sobre as cauzas da riqueza das Nações folhas 348 que nas Colonias Portuguezas o
Governo Ecclesiastico he extremamente opressivo; que são gravadas de hua multidão sem numero
de Frades, cuja mendicidade he hua taixa, que peza sobre o seu desgraçado Povo: em fim q. o Clero
he em todas as Colonias, o mais rico proprietario; he aplicavel em toda a sua extenção a Ilha de S.
Miguel (1): logo o Agricultor, e Comerciante da Ilha de S.Miguel he gravado, e excessivamente
gravado; porque não tira vantagem dos Di //
7
Dizimos, que paga para a sustentação do primeiro Corpo q. os devia auxiliar, e a grandeza
deste Corpo he muito disproporcional a extenção da Ilha: Apendice F fol.

(1) Apendice

F. folhas 106.
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7 O desaçocego interno da Ilha, e a falta de comodidades, não são menos pronunciadas, do
que os excessos da primeira Classe: as Calçadas que unem o Norte com o Sul da Ilha, estão muito arruinadas, o mesmo acontece ás que da Cidade transitão p.a Oeste, e Leste da Ilha; na Cidade
há pouca agoa; alguns lugares padecem extremamente essa falta: os Condutores da agoa, descobertos em parte, e muito quebrados, lhe tirão a pureza que tem na sua origem; o mercado he pouco fertil; os Caes da Alfandega, e da terra da Cidade de Ponta Delgada estão a ponto de abater-se,
e o embarque, e desembarque impedido: a Alfandega não tem o numero de Officiaes necessarios
para a celeridade do Comercio; he precizo hum novo Regulamento; a Ribeira não tem regulamento algum: os letigios, q. sobem diariamente ao Throno são immensos: os assassinatos horrorozos, como hum Juiz de Fora, assassinado barbaramente; hum Pai esfolado por seos filhos etc.
as punições poucas; e portanto nenhua segurança publica; há abuzos e todas as Repartiçoens de
administração de Fazenda, sendo precebidas e aplicadas as Rendas Reaes com o maior detirmento [sic] de V.A.R., e dos Povos da Ilha; logo o Agricultor, e Negociante da Ilha de S. Miguel he
extremamente gravado quando taixando-se para sustentação do segundo Corpo, seo auxiliador,
este lhes não adoça o gravame dos impostos, promovendo-lhes as suas comodidades; conspirando para o seo augmento, conservando o seo socego, e velando na sua conservação.
8 O Reconhecimento geral da Costa da Ilha de S. Miguel, e Fortalezas, que a deffendem,
que tivemos a honra de aprezentar //
8
aprezentar a V.A.R.antes da promptificação das Obras que deffendem a Cidade de Ponta Delgada; os Mapas de Força armada, e Provisionamento, que igualmente aprezentamos a V.A.R. em
1812 demonstrão o estado de indefesa a que está reduzida esta Ilha; logo o Agricultor, e Comerciante, não tem vantagem algua das taixas q. lhe impoem para as sustentação do Corpo, que deve cuidar na sua segurança interna, e externa; o mesmo dizemos dos outros dous Corpos, logo
affirmamos a V.A.R. que o Agricultor e Comerciante da Ilha de S. Miguel, he gravado, em extremo, por pagar impostos e Dizimos com o fim de sustentar os tres Corpos Portectores [sic] da
Agricultura e Comercio, de que não tira vantagens, porporcionalmente [sic] ás taixas e dizimos
q. paga, e que pela sua indevida aplicação fazendo parar o Circulo das Taixas retem a prosperidade deste Povo; e opoem-se directamente ao explendor, a que este importante estabelecimento
devia chegar, já pela sua fertilidade, já pela sua situação geografica. //
9
9 Estado da Real Fazenda da Ilha de S. Miguel
Folha Ecclesiastica no Anno de 1811
Bispo
Esmoler do dito p.a esmolas
Provisor do Bispado
Ouvidor

Despeza
8 m.s 48 alqueires 6/8 a dr.o
10 m.s 41 7/8
8, 4, 7/8

133$333
100$000
16$000
13$000
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Matriz de S. Sebastião da Cidade de Ponta Delgd.a
Vigario
9, 41, 3/8
Ao dito pelas Missas dos Sr.s Infantes
0, 36
A 12 Beneficiados cada hum
4 moios e 7:995 rs.
58m.s, 12
Dous Curas a 4;26 ? e 7333 rs.
8, 53
Thesoureiro p.a a dispeza da sacristia
2..48
Mestre da Capela
5..2 1/4
Quatro Mossos do Coro, 1,36 e 2:666
6..24
Aos ditos p.a bécas
Aos ditos p.a sobre-pelizes a 600 rs.
Ao Pregador
4 m.s
Ao Vigr.o p.a Fabrica da Igr.a
Organista
2..25, 1/4
Cura de Santa Anna
3..38

14$000
2$000
95$940
14$666
25$000
6$666
10$666
1$000
2$400
20$000
16$000
4$000
16$000

__________________________________________
O Provizor recebe com Certidão do Bispo
Os Vigarios recebem com Certidão dos Vezitadores
Os Beneficiados, Curas etc com Certidão dos Vigarios respectivos
Todos os Vigarios recebem hum tanto p.a a Fabrica da Igr.a com Certidão do Vesitador
O que recebem os Thezoureiros he p.a despezas das sacristias
Todos os Vigarios recebem hum tanto por dizer
as Missas pelos Snr.s Infantes, por determinação do S.r Infante D. Henrique (Estatutos dos
Cavaleiros da Ordem de Christo fl. 135. //
10
Vigararia de S. Pedro da Cidade de Ponta Delgada
Vigario
9, 5 1/4
Missas
36 3/8
Beneficiados 9 a 4m.s, 51 e 7375rs.
38, 48
Primeiro Cura
4, 51 e 7995 digo 4, 26
Segundo dito
3, 38
Thesoureiro
1
Organista
1, 37
Pregador
5, 15 1/2
Fabrica
Lugar do Rosto de Cão
Vigario
8, 4 7/8
Missas
36, 3/8
Cura
4, 26
Thesoureiro
1

14$996
2$000
63$960
7$333
6$000
17$000
2$666
5$954
12$000
13$333
2$000
7$333
6$500
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Villa d’Alagoa. Snr.a do Rozario
Vigario
7, 4, 3/8
Missas
33, 3/8
Cura
4 m, 26
Thesoureiro
1,
Fabrica
Curato da Sr.a das Neves d’Atalhada
3, 38
Santa Cruz Matriz da Villa d’Alagoa
Vigario
8, 4, 7/8
Missas
36 3/8
Beneficiados 4 a 4 ?; 6:662 rs.
16, 10
Cura
4, 26 1/4
Thezoureiro
1
Organista
Fabrica
Pregador

11$666
1$500
7$328
6$500
6$000
6$000
13$333
1$000
26$698
7$333
7$000
2$000
8$000
6$000 //

11
Senhora dos Anjos. Agoa de Pao
Vigario
8, 4, 7/8
Missas
36 alq.s 3/8
Beneficiados 4 a 6:662 rs.a 4, 2 1/4
16, 10 alq.s
Cura
4, 26, 4/8
Thezoureiro
1
Organista
1
Fabrica
Villa Franca S.m Pedro
Vigario
7, 4 alq.s 2/8
Missas
36 3/8
Cura
3, 38
Thezoureiro
1
Fabrica
Matriz S.m Miguel
Vigario
8, 4, 7/8
Missas
36, 3/8
Beneficiados 8 a 7:995.. 4m.s 51
38..48
Cura 1º
4..26, 1/4
Cura 2º
3..38
Thezoureiro
1
Organista
2..1 1/8

13$333
2$000
26$648
7$328
10$000
2$000
6$000
11$662
1$000
6$000
6$500
8$000
13$333
2$000
63$960
7$333
6$000
14$000
3$330
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Pregador
Fabrica
Cura de S.m Lazaro
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Cura de S.m Paulo da Ribeira Quente

4..
3..38 al
Ponta Garça Snr.a da Piedade
7, 4 1/8
.. 36 3/8
3.. 38

3.. 38

10$000
8$000
6$000
11$660
10$000
6$000
6$500
4$000
6$000 //
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Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Cura de S.ta Barbara
Vigario
Missas
Curas do Fayal e Agoa Retorta
Thezoureiro
Fabrica
Vigario
Missas
Beneficiados 4 a 6:662.. 4m.s 2 1/2
Cura
Thezoureiro
Organista
Pregador
Fabrica
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica

Povoação
6..3
36 3/8
3, 38
1
3.. 38
Fayal Snr.a da Graça
7, 4 1/4
36 3/8
4..26 1/2
1
Nordeste S.m Jorge
8, 4, 1/8
36, 3/8
16..10
3..38, 1/4
1
1
2
Nordestinho S.m Pedro
5.. 2 3/4
36 3/8
3..38
1

10$000
1$000
6$000
3$500
4$000
6$000
11$666
1$000
7$330
6$500
4$000
13$333
1$000
26$648
6$000
10$000
2$000
10$000
8$000
8$333
1$000
6$000
3$500
4$000
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Vigario
Missas
Curas
Thezoureiro
Fabrica

Achada Snr.a da Anunciação
7, 4 1/4
36 3/8
3..38
1

11$666
1$000
6$000
3$500
4$000 //
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Vigario
Missas
Curas
Thezoureiro
Fabrica
Cura da Salga S.m Joze
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Ao Cura de S.m Braz
Fabrica

Achadinha Snr.a do Rozairo
5..3
36 3/8
3.. 36 3/8
1
3..38
Fenaes da Vera Cruz, Os Reis Magos
6..3 4/8
36 3/8
3.. 3/8
1
Maia Espirito Santo
6..3 1/2
36 3/8
3.. 3/8
1
Porto Formozo. Snr.a da Graça
7..3 6/8
36 3/8
4..14 3/8
1
3.. 38

Ribeira Grande, Matriz Estrela
Vigario
9.. 4 1/8
1º Cura
4..26 1/2
2º Cura
4..26 1/2
Beneficiados 10 a 7:995 a 4m.s, 51
48, 31 1/4
Missas
36 3/8

8$333
1$000
6$000
3$500
4$000
6$000
10$000
1$000
6$000
4$000
8$000
10$000
1$000
6$000
3$500
4$000
8$333
1$000
6$000
3$500
6$000
8$000
14$897
7$330
7$330
79$950
1$000
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Ricardo Madruga da Costa
Thesoureiro
Mestre Capela
Organista
Pregador
Fabrica
Ao Vigario p.a S.A.ficar livre de dar p.a o [?]
Ornamentos
Ao Cura da Ribeirinha

2
3
2, 25 1/8
5..

3.. 10 1/4

16$000
4$000
4$000
12$000
8$000
8$000
5$100 //
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Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Cura da Boa Viagem das Calhetas
Cura do Pico da Pedra
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Cura de S.m Vicente Ferreira
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Vigario
Missas

Ribeira Seca S.m Pedro
8.. 4 7/8
36 4/8
4..26 1/2
1
Rabo de Peixe, Bom Jezus
7..4 1/8
36 3/8
3.. 38
1
3..38
3..38
Fanaes da Luz
3/8
36 3/8
3.. 38
1..
3.. 38
Capelas Snr.a da Aprezentação
7..4
36 3/8
3..1 3/4
1
S.to Antonio
6.. 3 1/2
36 3/8

13$333
1$000
7$328
6$000
5$000
11$666
1$000
6$000
3$500
8$000
6$000
6$000
11$666
1$000
6$000
3$500
4$000
6$000
11$666
1$000
15$000
4$500
8$000
10$000
1$000
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Cura
Thezoureiro
Fabrica
Cura de S.ta Barbara

3.. 38
1
3..38
Bertanha Sr.a da Ajuda
5.. 3
36 3/8
3.. 38
1

Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Cura dos Remedios
Cura da Sr.a do Rozario da Lomba da Maia

3.. 38
3..ms 10

6$000
3$500
4$000
6$000
8$333
1$000
6$000
3$500
4$000
6$000
5$100 //
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Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Cura da Snr.a d’Alegria das Furnas
Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica

Mosteiros Snr.a da Conceição
5.. 3
36 3/8
3.. 1
1
Ginetes S.m Sebastião
7.. 3
36 3/8
3.. 38
1
Candelaria Snr.a das Candêas
7.. 4 1/8
36 3/8
3.. 38
1
3..ms 38 1/8
Feiteiras S.ta Luzia
6.. 3 1/8
36 3/8
3.. 38 1/8
1

8$333
1$000
6$000
3$500
4$000
8$333
1$000
6$000
3$500
4$000
8$333
1$000
6$000
3$500
4$000
6$000
10$000
1$000
6$000
3$500
4$000
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Ricardo Madruga da Costa
Relva Snr.a das Neves
Vigario
7.. 3 1/4
Missas
36 3/8
Cura
4.. 26 1/2
Thezoureiro
1
Fabrica
Cura da Penha de França d’Agoa retorta
3..ms 38 1/8
Cidade Freguezia de S.m Joze
Vigario
9..4 1/4
Missas
36 3/8
Beneficiados 6 a 7995, a 4ms..51
29..6
Cura
4..18 3/4
Thezoureiro
1..7 3/8
Organista
1..37
Fabrica
Cura de S.ta Clara
4..26 1/2

11$666
1$000
7$330
6$000
8$000
6$000
15$066
1$000
47$970
7$333
3$500
2$666
6$000
7$230 //
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Vigario
Missas
Cura
Thezoureiro
Fabrica
Cura da Oliveira
Vigario
Missas
Beneficiados 1
Cura 1º
Cura 2º
Thezoureiro
Fabrica
Cura de S.m Pedro da Lomba
Cura da Algaravia
Cura do Pilar no João Brum
Cura da Saude
Cura da [Virgem] Jezus Maria e Joze
Cura do Livramento

Fajã Snr.a dos Anjos
6..3 1/2
36 3/8
3.. 38
1
3..38
Ribeira Grande Conceição
7..4 3/4
36 3/8
4..51..
3..38
3..38
1..6
3ms. 38 1/8
3..38 1/8
3..38 1/8
3..38 1/8
3..38 1/8
3

10$000
1$000
6$000
4$500
4$000
6$000
11$666
1$000
3$995
6$000
6$000
4$500
8$000
6$000
6$000
6$000
6$000
6$000
5$100
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Pençoens
A Misericordia da Cidade
As Freiras do Desterro para a Alampada
Id.m da Ribr.a Grande
Id.m da Villa Franca
Id.m da Esperança
Ao Thesoureiro da Matriz da Ribr.a Grd.e
Hua Pipa de Vinho
Ao [Algubeiro] hua Pipa de Vinho

4$000
2$000
2$000
2$000
14$000
1

Despeza total com o Corpo Ecclesiastico em 1811

50:703$963 //
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Folha Civil
§ 10 Governador
P.a Cazas
Corregedor
Juiz de Fora da Cidade
Juiz de Fora da Ribr.a Grd.e
Juiz de Fora de Villa Franca do Campo
Juiz de Fora de S.ta Maria
Alfandega
[1] Juiz d’Alfandega
Feitor
200$000
Como Recebedor dos 2 p.r C.to
20$000
Como Pagador
20$000
Como Administrador das Fintas
160$000
[2] 1º Escrivão da Meza Grande
2 moios e 32$000
Tem mais 40$000 de Escr.am dos 2 p.r 100 e
novo imposto, provisionalm.te
80$000
2º Escrivão
2 ms e 132$000
Meirinho
1 m e 8$000
Alcaide
1m
Homem do Almoxarife
1/2 m
[3] Chaveiro, ou Porteiro, q. serve tambem de
selador e juiz do pezo

1:000$000
300$000
266$000
200$000
200$000
200$000
200$000
80$000
}

400$000

32$000
}

[1]

Na margem esquerda do documento “Este Off.o renderá [1000$000] rs.”

[2]

Na margem esquerda do documento “Novos Impostos Os dous escrivães renderão 600$00 annualm.te”

[3]

Na margem esquerda do documento “Este Off.o rende annualm.te 4$ Cruzados”

132$000
8$000
6$000

12$000
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Ricardo Madruga da Costa
2 Guardas da Consignação
2 Id.m do Nº
Guarda Mor
Patrão
8 Remeiros
Meirinho do Corregedor
Ao Conde da Ribr.a como Alcaide Mor
do Castelo 50$000 e Redizima do Rendim.to da Alfandega //

10$000
10$000
2 m e 20$000
Escaler da Alfandega
1 m e 6$000
8..

20$000
10$000
20$000
6$000
6$000
50$000
50$000

18
A Caza do Celeiro he Alugada p.r S.A.R.
Juiz do Celeiro
Escrivão
Medidores
Aos Professores da Ilha de S.ta Maria
Professor de Latim, Frade
Das primeiras Letras
A hum Frade Professor de Filosofia na
Cidade de Ponta Delgada
Ao Professor Regio de Latim da Cid.e
Id.m ao da Ribr.a Grd.e
Id.m ao de V.a Franca do Campo
A hum Frade Professor de Rethorica

130$000
90$000
80$000
72$000
80$000
80$000
80$000
240$000
120$000
80$000

A Alfandega governa se pelo Foral da Alfandega de Lisboa e humas instruções particulares dadas as Alfandegas das Ilhas dos Açores pelo Conde de Oeiras, e transpostas no Documento (A) <fol. 68> copiado do da Alfandega da Cidade de Ponta Delgd.a
Despeza total do Corpo Civil em 1811

4.868$503

Há mais hum homem chamado Ajudante do Mar, q. vesita os navios qd.o sahem, de q. recebe 1$000 pagos pelo Navio.
Apendice A folhas 68. //
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Folha Militar
11 Coronel Governador
Major Com.e da Tropa

26$000

751$992
340$000

Uma ideia de reforma para a ilha de S. Miguel em 1813
2 Capitaes
1 Alferes
1 Tenente
Soldados Pifaros e Tambores
3 Sargentos Mores de Milicias
1 da Cidade 13$
2 Villa Franca 13$
3 Ribr.a Grd.e 15$000

10$000
6$000
7$200

156$000
156$000
180$000

3 Ajudantes do Nº 12$
3 Id.m supra 6$

144$000
72$000

192$000
72$000
86$400
3:493$844

Pifaros Tambores de Milicias 13 a 120
Ajudante de Ordenanças da Cid.e
Para Reparo do Armamento
Capelão do Castello 5 moios

}

492$000

}

648$000
562$400
48$000
100$000

Despeza total do Corpo Militar em 1811 8:985$299

12 As tres folhas que acabamos de transcrever, das da Alfandega desta Cidade formão hua
demonstração exata do q. affirmámos no principio desta Memoria.
A despeza do ano de 1811 com as tres Classes segd.o os attestados de Franc.o Bento Silveira, Recebedor, e Pagador da Real Fazenda desta Ilha foi
Folha Ecclesiastica
A trigo cujo preço foi calculado
em 850 rs. O alq.r 355 moios ou
Em dinheiro

18:153$800
32:550$163
50:703$963 //0000000000000000000000000000000000000
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Folha Civil

A trigo
A dinheiro

9 ? moios

484$500
3:984$003
Folha Militar

Ou que a Folha Ecclesiastica foi p.a a Civil na razão de
a dita p.a a Militar com
E que a despeza Ecclesiastica para a soma
total da despeza Civil e Militar está quasi na razão de

}

4:268$503
8:985$299
10 p.a 1
6 p.a 1
3 p.a 1
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Ricardo Madruga da Costa
Em quanto a Ilha de S. Miguel com pouco mais de 12 legoas de Longitude, duas de Latitude e
61$ habitantes; sendo a base da sua riqueza a Agricultura e o Comercio de Exportação, e por tanto
dependente para a sua prosperidade do Corpo Civil e Militar, tiver hua administração da Real Fazenda tal, q. esteja na razão de 4,6 p.a 1 a despeza da Classe, de q. o Agricultor, e Comerciante (falando
Agricultora e Comerciantemente) menos dependem comparada com a dispeza total do Corpo Civil,
e Militar, não se tendo, aplicados a favor do Agricultor e Comerciante as taixas q. ellas pagão, promovendo-se-lhes as suas comodidades, como são bons caminhos, bom Porto, hua Alfandega com o
expediente o mais breve, e hua defeza respeitavel; comodidades estas, q. em primeiro lugar o Agricultor e o Comerciante requerem do Administrador da Real fazenda do seo Paiz, e q. este lhe não pode promover, quando está distrahido p.a outros fins; em quanto pois houver nesta ilha, hua tal
administração da Real Fazenda, ella não poderá chegar ao gráo de prosperidade, e reprezentação,
que a sua fertilidade, e posição lhe assignallarão entre os estabelecimentos maritimos Insulares; o
mesmo affirmamos a V.A.R. das outras oito Ilhas, q. compoem a Capitania dos Açores //
21
dos Açores, de cuja administração da Real Fazenda, daremos hum dia exactos transumptos a V.A.R.
Foi com o patriotico fim de fazermos florecer [sic] este estabelecimento, e cumprirmos
com o que prometemos a V.A.R. na nossa primeira Memoria para servir de Introdução á construção de hum Porto na Ilha de S. Miguel, que fizemos as seguintes Observaçoens sobre os
meios de melhorar a Real Fazenda da Ilha de S. Miguel. //
23[1]
Observaçoens sobre os meios de
Melhorar a Real Fazenda da Ilha de S. Miguel
13

Nova Folha Ecclesiastica

As Ilhas dos Açores, como pertencentes á Ordem de Christo, forão governadas no Espiritual
pelo Grão Prior de Thomar ate o anno de 1514. Em 12 de Junho de 1514 o Papa Leao X sentou
Sé na Cidade do Funchal da Ilha da Madeira, e ficou esta Ilha sugeita áquelle Bispado, ate que
o Papa Paulo III a instancia do Snr Rei D. João III sentou Sé na Ilha de S. Miguel; mas por hum
engano da Bulla, que disia “Sé Episcopal no lugar de Angra da Ilha de S. Miguel, na Igreja do
Salvador” que era na Ilha Terceira, alli se assentou em 27 de Outubro de 1534.
Foi creado o Bispado com 200$000 rs. de Renda.
Felipe III lhe acrescentou em 12 de Junho de 1614 mais Rs. 800$00 sendo Rs. 400$000
pagos pela Ilha de S. Miguel, e Rs. 800$000 pela Ilha Terceira.

[1]

Fl. 22 em branco.

Uma ideia de reforma para a ilha de S. Miguel em 1813
Em 1723 tinha de Renda 3:000 cruzados, dous pagos a trigo a razão de Rs. 3$300 o Moio.
Tem a trigo, prezentemente 242 moios 25 1/8 alqueires Rs. 200$000 para esmolas, e frete das
Embarcaçoens quando visitar o Bispado: esta somma de trigo exorbitante, que em 1812 a
60$000 rs. o moio montava a 35:000 Cruzados, o dinheiro, que recebe p.a esmolas; os emolumentos, que a Camara Episcopal exigio nestes ultimos annos, fez montar as suas rendas acima de
40$000 Cruzados. Somma extraordinaria, comparada com o Ordenado de 12:000 Cruzados do
Cap.m General de toda a Capitania das Ilhas dos Açores e 1:000$000 Rs. ao Governador da Ilha
de S. Miguel: como desta extraordinaria renda, que percebem os Bispos destas Ilhas, so vemos
tirar o Publico a vantagem do espetaculo de hum fausto estrondozo: e o Comerciante, e Agricultor, q. o alimenta, não vem os Bispos cuidarem na Educação da Mocidade não vem aplica- //
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aplicação util dos Dizimos; os habitantes destas Ilhas tem a maior razão, quando pedem a
V.A.R., q. assim como V.A.R. mandou regular as Congruas dos Bispados do Brazil reduzindoas a [4:000] Cruzados; V.A.R. ordene, que esse Regulamento se torne extensivo á Capitania dos
Açores, por pertencer ao Brazil; sendo a metade paga pela Ilha de S. Miguel, e a outra pelas outras Ilhas, prohibindo-se com o maior rigor, que nas Camaras Episcopais, se não possão levar
mais emolumentos do que os notados no Regimento dos mais; como o Regimento q. neste Bispado regula os Emolumentos he a vontade dos Bispos, que nestes ultimos annos foi assas favoravel aos Officiaes, podesse mandar executar nestas Ilhas o Regulamento dos Emolumentos do
Bispado do Porto transcrito nas Constituiçoens Synodaes do Bispado do Porto folhas 188.
Sendo de suma [confusão], no bom arranjo da Real Fazenda, que os filhos das Folhas, por
hum calculo exotico, não recebão hua conta justa de 1:000 rs. causando grande trabalho, em
formalizar folhas das Congruas dos Vigarios, em q. huns recebem 8 moios, 2 alqueires, e 7
decimos, e a dinheiro 13:333 rs. etc., não aparecendo aliás, razão plausivel de taes quebrados,
sendo mais util e claro o pagamento das Congruas do Clero em dinheiro e hua porção tal, q.
seja proporcional ás suas necessidades, e circunstancias da Ilha, e decóro da Religião; he muito util e necessario determinar q. todas as Congruas Ordenados, Pensoens etc. q. a Real Fazenda paga nestas Ilhas, sejão satisfeitas em dinheiro.
Não sendo combinavel com o Rendimento da Ilha; com o q. necessita p.a a sua defeza, e
provimento do seo Comercio, q. se faça hua enorme despeza com Beneficiados, tendo a Cidade de Ponta Delgada com 16:500 Almas 3 Colegiadas: Villa Franca hua: Ribr.a Grande outra:
Alagoa hua; e outra Agoa de Pao: havendo Colegiadas de Beneficiados em //
25
em Freguezia de 1993 Almas como a de S. Pedro da Cidade de Ponta Delgada, não tirando
delles vantagem algua os Vigarios, não os ajudando no tempo da Quaresma ás Confissoens, e
não querendo ser Curas d’Almas; dever se hão abolir todas as Colegiadas da Ilha de S. Miguel, ou não fazer mais Beneficiados, e tirar dos existentes, para substituirem os Vigarios, e
Curas, que forem falecendo, tirando V.A.R. desta Providencia a vantagem de fazer entrar na
Real Fazenda os alimentos com elles despendidos.
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Não querendo porem V.A.R. abolir todas as Colegiadas da Ilha, poderá existir a da Matriz
de Ponta Delgada: porem como os Beneficiados so se julgam obrigados a rezar diariamente as
horas Canonicas, e não ajudão os Vigarios, V.A.R. podera tornar extensivo as Ilhas dos Açores o Alvará de 15 de Janeiro de 1784 em que se declarou, que todos os Beneficiados das Colegiadas do Bispado do Funchal erão obrigados a Curas d’Almas.
Sendo vergonhoso, e ate escandaloso p.a o Clero, q. os Vigarios, abandonando os seos Freguezes, lhes não dirijão a palavra santa, entregando este dever o mais sagrado de hum pastor a
pessoas estranhas e não sendo combinavel com as ideas puras de Relegião, q. V.A.R. concebe,
auxiliar a indolencia e ignorancia dos Vigarios, p.a não pregarem, dever-se-hão prohibir, e mandar suspender as pensoens annuaes concedidas aos Vigarios p.a pagarem a Pregadores.
A Tabella seguinte dos Vigarios, Curas etc. necessarios na Ilha de S. Miguel, esta graduada statisticamente pelos lugares, ordenados pela população, e maior ou menor união dos seus
fogos: e que sendo a Classe dos Individuos, q. ainda não são de Comunhão proximamente na
razão de 1:4 em cada lugar de 1:000 Almas, em q. ha 200 menores hum Vigario, e hum Cura
em 40 dias de Quaresma confessão descançadamente ate 20 pessoas por dia.
A população foi calculada pelo Mapa de 1810 //
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Por ella se vê, que os Vigarios de Povoações, q. não excedem a 4800 Almas nem baixão
de 1.700, tirão de Congruas 380:000 Rs. a 280:000 Rs. sem contar os Benezes.
Os de Povoaçoens ou Freguezias de 1700 a 700; 240:000 rs ate 200:000 Rs fora os Benezes.
Todos os Curas de 200 a 150:000 Rs tendo parte os Beneses. Estas Congruas comparadas
com os Ordenados civis, e Militares parecem calculadas muito a favor do Clero; elle as deveria receber sustentando-se o preço do trigo de 1200, a 800 rs; porem como deve baixar, e está
já em Lisboa a 650 a 700 rs e deve descer nesta Ilha a 450, ou 400: he sobre este ultimo preço
q. se devem calcular as Congruas, como vão no reverso da Tabella 1ª fol. 55.
14
Nova Folha Ecclesiastica
Calculada sobre verdadeiros principios statisticos,
e que se deCve confrontar com a existente folhas 9.
Bispo
O resto, e Secretario pago pelas outras Ilhas

800$000
[1]

[2]

Provisor
Ouvidor

[1]

10 moios
8

380$000
340$000
1:520$000

Em anotação em letra de formato pequeno, sob a quantia indicada, consta “Congruas ficças a dr.o se o preço do trigo

so sustentar se em 1200 a 800 o alq.r”.
[2]

Em anotação em letra de formato pequeno, “ Congruas ficças em trigo seja qual for o seu preço que sendo pagas a di-

nheiro se reputara a 450 rs”.
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Matriz S. Sebastião
Vigario
1º Cura
2º Cura
3º Cura S.ta Anna
Thesoureiro
Freguezia de S. Joze
Vigario
1º Cura
2º Id.m S.ta Clara
3º Id.m na Saude
4º q. se deve crear
na Piedade

Primeiro Lugar Cidade de Ponta Delgada
População
9 moios
5
5
3
2
9
5
5
3

4:519 almas
380$000
200$000
200$000
150$000
100$000
P. 4821 almas
380$000
200$000
200$000
150$000

3

150$000 //
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Thesoureiro
Freguezia de S. Pedro
Vigario
1º Cura
2º Cura
Thesoureiro

1 1/2 m.os

60$000
P. 1983

7
3
3
1 1/2

300$000
150$000
150$000
60$000
2º Villa da Ribeira Grande

Matriz Snr.a da Estrella
Vigario
9
1º Cura
5
2º Cura
3
3º Cura na Ribeirinha 3
Thesoureiro
1
Freg. da Conceição
Vigario
7
Cura
3
Thesoureiro
1
Freg. de S. Pedroda Ribr.a Sêca
Vigario
6
Cura
3
Thesoureiro
1

P. 3926 A
380$000
200$000
150$000
150$000
60$000
P.1667 A
300$000
150$000
50$000
P. 1014 A
240$000
150$000
50$000
3º Lugar de Rabo de Peixe

Freg. Bom Jezus
Vigario

P. 3841 A
8

330$000
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1º Cura da Boa Viagem 3
2º Cura das Calhetas
3
3º Cura do Pico da Pedra 3
Thesoureiro
1

150$000
150$000
150$000
50$000
4º Villa Franca do Campo

Matriz S. Miguel
Vigario
1º Cura
2º Cura
3º Cura S. Lazaro

P. 2668 A
8
3
3
3

330$000
150$000
150$000
150$000 //
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Thesoureiro
Freguesia S. Pedro
Vigario
Cura
Thesoureiro

1 1/2

60$000
P. 1070 A

6
3
1

240$000
150$000
50$000
5º Villa d’Alagoa

Matriz S.ta Cruz
Vigario
Cura
Thesoureiro
Freguesia do Rosario
Vigario
1º Cura
2º das Necessidades
da Atalhada
Thesoureiro

P. 1620 A
6
3
1 1/2

240$000
150$000
60$000
P. 1713 A

6
3

240$000
150$000

3
1

150$000
50$000
6º Lugar da Maia

Freguezia Espirito S.to
Vigario
7
1º Cura
3
2º Cura
3
Thesoureiro
1

P. 2766 A
300$000
150$000
150$000
50$000
7º Lugar de Rosto de Cão

Freguesia de S. Roque
Vigario
1º Cura
2º Cura da Snr.a do
Livramento
Thesoureiro

P. 2103 A
7
3

300$000
150$000

3
1

150$000
50$000
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8º Lugar da Relva
Freguezia da Snr.a das Neves
Vigario
7
Cura
3
Thesoureiro
1

P. 2012 A
300$000
150$000
50$000
9º Villa do Nordeste //
29
Villa do Nordeste

Freguezia S. Jorge
V.
C.
Th.

P. 1825 A
300$000
150$000
60$000

7 m.os
3
1 1/2
10 L. Da Bretanha

F. Snr.a d’Ajuda
V.
1º Cura
2º Cura da Snr.a
dos Remedios
3º C. da Snr.a do
Rozario da Lomba
4º C. da S.a do Pilar
do João Bom
Th.

6
3

P. 1770 A
240$000
150$000

3

150$000

3

150$000

3
1

150$000
50$000
11 Villa d’Agoa de Pao

F. Snr.a dos Anjos
V.
C.
Th.

P. 1715 A
240$000
150$000
60$000

6
3
1 1/2
12 L. de Ponta Garça

F. Snr.a da Piedade
V.
1º Cura
2º Cura de S. Paulo
da Ribr.a Quente
Th.

6
3

P. 1713 A
240$000
150$000

3
1

150$000
50$000
13 L. dos Fenaes da Luz

V.
1º C.

6
3

P. 1567 A
240$000
150$000
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2º C. de S. Vicente
Th.

3
1

150$000
50$000
14 L. da Fajaa

F. Snr.a dos Anjos
V.
1º C.
2º C.
Th.

P. 1574 A
240$000
150$000
150$000
150$000 //

6
3
3
1
30
15 L. da Candelaria

F. Snr.a ds Candeas
V.
C.
Th.

P. 1429 A
240$000
150$000
50$000

6 m.os
3
1
16 L. dos Ginetes

F. S. Sebastião
V.
1º C.
2º C.de J.M.J. do
Lugar da Varzea
Th.

6
3

P. 1391 A
240$000
150$000

3
1

150$000
50$000
17 L. das Capelas

F. Snr.a da Aprezentação
V.
6
C.
3
Th.
1

P. 1351 A
240$000
150$000
50$000
18 L. dos Fenaes da Vera Cruz ou d’Ajuda

F. Reis Magos
V.
C.
Th.

P. 1320 A
240$000
150$000
50$000

6
3
1
19 L. de S.to Antonio

V.
1º C.
2º C.
Th.

P. 1276 A
240$000
150$000
150$000
150$000

6
3
3
1
20 L. do Faial da Terra

F. Snr.a da Graça
V.

6

P.1161 A
240$000
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1º C.
2º C. da Snr.a da
Penha de França
Th.

3

150$000

3
1

150$000
150$000
21 L. da Povoação //
31
21 L. da Povoação

F. Snr.a da Mai de Deos
V.
5 m.os
1º C.
3
2º C.
3
Th.
1

P. 1014 A
200$000
150$000
150$000
150$000
22 L. do Porto Formozo

F. Snr.a da Graça
V.
1º C.
2º C. de S. Braz
Th.

P. 953 A
200$000
150$000
150$000
150$000

5
3
3
1
23 L. dos Mosteiros

F. Snr.a da Conceição
V.
5
C.
3
Th.
1

P. 880 A
200$000
150$000
150$000
24 L. da Achada

F. Snr.a da Annunciação
V.
5
C.
3
Th.
1

P. 815 A
200$000
150$000
150$000
25 L. do Nordestinho

F. S. Pedro
V.
1º C.
2º C. do lugar
da Algarvia
Th.

5
3

P. 803 A
200$000
150$000

3
1

150$000
150$000
26 L. das Feiteiras

F. Santa Luzia
V.
C.
Th.

5
3
1

P. 795 A
200$000
150$000
150$000
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27 L. da Achadinha
F. Snr.a do Rozario
V.
1º C.
2º C. de S. Joze
da Salga
Th.

5
3

P. 681 A //
32
200$000
150$000

3
1

150$000
150$000

A Fabrica das Igrejas
feita p.r conta de V.A.R.
Somma total da despeza
Bispo, Provisor e Ouvidor
Vigararias de 380:000 3
Ditas de 330:000
2
Vigararias de 300:000 6
D.tas de 240:000
15
D.tas de 200:000
6
Curatos de 200:000
5
D.tos de 150:000
54
Thesourarias de 100:000 1
D.tas de 60:000
7
D.tas de 50:000
25
Somma total da despeza segundo o novo plano
Despeza effectiva da mesma no anno de 1811
Em dinheiro
Em trigo 355 moios q. vendendo-se a 1:000 rs
o alq.r, preço naquelle anno produzião
Somma total da despeza effectiva do anno de 1811
Despeza segundo o novo Plano
Balanço annual a favor da Real Fazenda sendo 1000 rs
o preço do trigo

1:520$000
1:140$000
1 660$000
1:800$000
3:600$000
1:200$000
1:000$000
8:100$000
100$000
420$000
1:250$000
20:790$000
32:550$163
21:300$000
53:850$163
20:790$000
33:060$163

Todos os q. affirmam a V.A.R. q. se deve continuar nesta Ilha, a actual despeza da Folha
Ecclesiastica, he que desejão que os Estados de V.A.R. não caminhem //
33
para a prosperidade, e que V.A.R. não tire delles as extraordinarias vantagens, que elles offerecem.
Eu não posso finalizar este Artigo sem aprezentar a V.A.R. o fragmento de huma Memoria
de hum Cappitao General q. foi destas Ilhas, e talvez, o q. melhor tem concebido as cauzas q.
se opoem á prosperidade desta Capitania.
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“Convem, diz elle, q. S.A.R. recomende muito aos Bispos, obriguem os Clerigos manentes, isto he q. não tiverem Beneficio e som.te vivem dos Reditos do seo Patrimonio, a titulo
dos quaes tiverem sido ordenados, vão nas Festas principaes como Natal, Semana Santa, Pascoa da Ressurreição etc. ajudar o Clero das Parrochias [sic] do seu destricto, a celebrarem os
Officios Solemnes da Igreja, pois não há razão alguma p.a serem despensados destes Officios:
q. se proceda contra aquelles, que faltarem, e q. igualmente ajudem os Parrochos na Quaresma, os q. forem Confessores; confessando nas Igrejas Parrochiaes”.
“Para evitar a Ordenação de sugeitos indignos, e obstar a q. os [nimiamente] pobres se ordenem a titulo de Patrimonio; sem q. este seja bastante p.a a sua decente sustentação, e tratamento, como ordinariamente acontece do q. resultão grandes inconvenientes, q. diariam.te se
observão, convirá q. S.A.R. prohiba os Bispos, ordenem sugeitos a titulo de Patrimonio, todas
as vezes q. este não for constituido em bens de raiz, q. pelo menos rendão annualm.te ao Clerigo 100$000 rs, e tenhão feito hum curso completo de estudos Ecclesiasticos antes de serem
ordenados de subdiaconos, esta providencia he summamente necessaria, e sem ella nunca o
Clero das Ilhas dos Açores será douto, nem poderá á Igreja prestar bons serviços”
Assim falarão a V.A.R. aquelles q. se interesarem [sic] pelo augmento, e prosperidade deste estabelecimento: assim //
34
pensava o grande D. Luiz da Cunha (no seo Testamento Politico inserto no Investigador Portuguez em Londres Nº 20 pag. 560 “ Como os Clerigos, diz elle, guardão o mesmo celibato q.
os Frades, e Freiras he igualmente precizo, q. os Bispos não ordenem mais do q. os q. forem
necessarios p.a o serviço da Igreja”
Assim tem fallado todos os Politicos, todos os Economistas, assim fallou a todas as Nações, q. possuem Colonias, o celebre Adam Smith, o maior Economista dos nossos dias.
A multiplicidade do Clero, n’hua Colonia alem de gravar os Colonos pelo excessivo rendimento q. absorvem, destroe os bons costumes pelo máo exemplo, por ser impossivel encontrar tantos individuos sabios e justos.
He a introducção de Pessoas indignas neste respeitavel Corpo, a cauza de [?] vergonhoza e
escandalosa de q. o Mundo Christão he prezentemente espectador. Em quanto os Impressos
Britanicos annuncião diariamente immensidade d’Obras sobre Theologia e Moral publicadas
pelo Clero Britanico, em quanto se debate tanto em Inglaterra a favor dos Catholicos Romanos, he o Clero Hespanhol, q. se aprezenta nas Campinas do Mexico, e do Peru, a testa dos
partidos Revolucionarios, q. sacudirão as relaçoens da Mai Patria e q. não reconhecem os direitos de Soberania do Snr. D. Fernando VII sobre a America Hespanhola.
Tabella 1ª folhas 55 //
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35
Nova Folha Civil
15 Governador: tem prezentemente 1:000:000 Rs o soldo da patente: 300:000 para Cazas,
e 1000 rs de cada navio p.a pagar a hum Escrevente: O Governador desta Ilha he obrigado a
despender m.to mais do q. o Capitao General dos Açores; primeiro não acha Cazas capazes
[menos] de 600:000 rs; segundo p.rq. a despeza he dupla da de Angra: não se deve dar o soldo
da Patente, nem os 1:000 rs de cada Navio; mas sim 5:000 Cruzados annuaes, e cazas pagas,
[e os] 300:000 rs p.a ellas: menos disto he impossivel desempenhar o caracter de Governador.
Governador
Para Cazas
Corregedor
Juiz de Fora da Cidade
Id.m da Villa da Ribr.a Grande
Id.m D.a Franca do Campo
Meirinho da Correição

2:000$000
300$000
266$000
200$000
200$000
200$000
50$000

Secretario do Governo, que deve perceber os 1:000 de cada navio, agora pagos ao Governador, e os emolumentos da Secretaria.
Alfandega
As Alfandegas de pequenas Ilhas, ou pequenos Portos continentaes devem regular-se por
regimentos particulares, adequados as suas posiçoens, e circunstancias do Paiz: as Instruções
particulares dadas pelo Conde de Oeiras Documento, A, devem ser retocadas, e mais apropriadas as circunstancias e posição desta Ilha.
A Alfandega pode regular se pelo Foral da de Lisboa em quanto ao seo regimento interno,
emq.to ao externo necessita hum novo regulamento q. determine milhor os Emolumentos dos
Officiaes.
Necessita huma Pauta de Carga, e descarga. //
36
Como estes regulamentos so são bem feitos nos mesmos lugares em q. se devem executar,
poder-se-há authorizar o Capitão General desta Capitania, p.a q. mandando q. o Juiz da Alfandega da Cidade de Ponta Delgada convocasse de Ordem expressa de V.A.R. n’hum dia aprazado, dous Officiaes da mesma Alfandega os mais experimentados, dous Negociantes; com
conhecidos conhecimentos mercantis; dous Capitaes de Navios experimentados na carreira
desta Ilha: o Patrão Mor e dous barqueiros dos mais capazes, q. discutindo sobre este objecto;
de commum acordo; formalizassem o Regulamento, e Pauta de Fretes; as quaes sendo aprovadas pelo Capitão General, a mandará executar provisionalm.te, inviando o transumpto a
V.A.R. para q. sendo do seo Real agrado se ordene a sua absoluta execução: estas duas providencias são da maior necessidade.
Juiz da Alfandega

200$000 Rs
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Este ordenado he pequeno, e muito peor a destribuição dos Emolumentos a seo favor, necessita se p.a reprezentar o lugar de [?] q. possa fazer com emolumentos 3$ Cruzados, mas não pagos por V.A.R. pode executar-se o costume das outras Alfandegas Ultramarinas, e da de
Portugal em q. os Juizes tendo pequenos ordenados fazem avultados rendimentos mediante taixas impostas em selos etc. na sahida das Fazendas da Alfandega, como o Rio de Janeiro etc etc.
Dous Escrivaens da Meza Grande co
os Emolumentos poderão fazer cada um
Feitor, que serve de Recebedor
e Pagador com as propinas de trigo etc. fará
Guarda Mor devera ter
Escrivão do Porto Franco creado com
deve reduzir a

600$000
1:000$000
140$000
1:000$000 se
400$000 //

37
E dos 600:000 dar a
Hum Escrivão de Marcas; que podera ser o Alcaide do Mar,
que deve perder o emprego de vesitar os navios
Hum Escrivão de descarga

200$000
200$000

Juiz do Pezo Selame e Medição tem bom ordenado, deve desligar se do de Chaveiro por
não ser decorosa a união: Deve se mandar á Alfandega hum sêlo frio p.a selar as fazendas. Selão com sêlo quente, occupando p.a isso 8 homens, [destruindo] muitas vezes as fazendas, e
de hum modo vergonhoso p.a huma Alfandega, e risivel p.a os Estrangeiros.
Chaveiro, q. poderá ser o Meirinho actual p.r não
haver necessidade de Meirinho e Alcaide
Alcaide e Meirinho
Guardas do Nº 10 a 100:000

70$000
60$000
1:000$000

Id.m supra 10 cujo numero se deverá augmentar a requerimento do Juiz da Alfandega; devendo elles regular-se pelo Regimento dos Guardas da Alfandega de Lisboa do 1º de Julho de
1720, sendo obrigados a saber ler, e escrever.
Não havendo necessidade de hum escaler grande nesta Ilha, sahindo so ao mar quando entra ou sahe novo Governador, ou algum cazo extraordinario, fazendo se despeza annual de 8
moios de trigo a 8 remeiros, e hum moio ao patrão, e 6:000 rs
Achamos economico p.a a Real Fazenda q. se despeção a companha do Escaler e Patrão:
q. o Patrão Mor tenha a seo cuidado o Escaler grande; q. se deve conservar debaixo de hum
tilheiro, em q. está, e quando for necessario sahir ao Mar, o Patrão Mor avisará os remeiros
p.a aquelle dia, q. serão pagos pela Real Fazenda e Patrão q. elle achar proprio, poupando
V.A.R. annualmente na supressão da Companha do escaler contando o trigo a 1:000 rs
546$000 rs

//
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16
Regimen da Alfandega
O Governo da Alfandega, e Porto necessita hua renegeração [sic]:A Alfandega tendo hum
Juiz, hum Feitor, q. serve ao mesmo tempo de recebedor de todos os direitos, Fintas, e Novos
Impostos: Pagador da Tropa etc. de dous Escrivaens, hum Chaveiro, q. serve ao mesmo tempo de Sellador, Medidor, e Juiz do Pezo, e dois Guardas do nº o seo expediente deve necessariamente ser feito com a maior irregularidade, e serem immensos os extravios: todos estes
Officiaes trabalham em hua loja mui pequena e indecente.
Chegando hum Navio ao Ancoradoiro he visitado simultaneamente pelas visitas da Saude,
e Alfandega: a primeira he quaze sempre feita pelo Porta-bandeira.
Feita a visita da Alfandega se lhe deixa a bordo hum Guarda: e como há so dous do Numero e vencendo 5:000 rs annuaes, e pondo-se dois em cada Navio Estrangeiro, trazendo carga e vencendo 320 rs por dia, em havendo mais de hum navio ancorado á descarga ou carga,
necessita se recorrer a Guardas estranhos, q. são barqueiros, e Artifices de Officios pouco rendosos: não tendo os Guardas nada a perder de ordenados fixos; a bordo dos navios, vigião
mui bem em todos os meios por q. podem ganhar dinheiro, e como estes são os extravios das
Fazendas, V.A.R. perde diariamente immensos direitos por falta de Guardas bem pagos.
Depois do navio pagar 1:000 rs ao Patrão Mor; 4180 á visita da saude se he estrangeiro e
160 de endoçar a Carta, e 4:000 rs se não traz Cartas 3:380 e 160 rs se he nacional 2:000 á visita da Alfandega, o Capitão vem p.a terra he conduzido p.r hum soldado da Guarda da Alfandega ao Castello de S. Braz; a onde depois de indagada a Carga q. traz etc. paga 1640 p.a o
Governador e Commandante do //
39
do Castello; he dalli conduzido pelo mesmo soldado á salla do Governo, dahi á do Corregedor, donde vai intregar os seus despachos á Alfandega, fazer termo de Entrada etc. procede á
descarga por bilhetes do Escrivão da Alfandega, q. declarão o numero de barcos, q. pretendem
descarregar naquelle dia, de q. tem 600 rs p.r cada dia de carga, e descarga, a lista das Marcas,
e volumes q. vem em cada barco he feita pelo Piloto, ou Contramestre, quase sempre porq. os
Guardas não sabem escrever.
O Alcaide do Mar faz as vezes de Escrivão das descargas, de que tem 4:000 rs de cada navio, ou carga: e o Consul 12:000 rs; se o navio he nacional tem so hum carga [deve ser lapso;
será “guarda”] e todos pagão aos Guardas em cima do caes a 200 rs por dia, e 320 de noite.
Todo o navio q. carrega em dias Santos paga 800 rs p.a a Fabrica da Matriz.
Quando o Navio quer carregar manifesta na Alfandega a Carga; com o manifesto assiste
em cima do Caes da Alfandega hum Guarda, a q. o Navio paga 200 rs p.r dia, carregado, q.
seja pede o despacho e Guia á Alfandega do q. paga 3:200 rs com a Guia e Matricula da tripulação do navio q. tem dado a Alfandega, onde fica registada, pede ao Governo licença de sair,
concedida vai o Ajudante do Mar revistar o navio, de q. recebe 1:000 rs.

Uma ideia de reforma para a ilha de S. Miguel em 1813
17
Novo regimen da Alfandega
Para impedir os perniciosos abusos de tão informe Regulamento, todos tendentes a diminuir os direitos de V.A.R.; achamos assas vantajozas a execução das seguintes providencias.
Sendo o fim de hum Porto Franco promover a facilidade do Commercio com todas as Nações, e a única objecção q. tem contra si, a introdução dos contrabandos (1) será hua providencia tendente //
40
tendente a impedilos mandar numerar todos os barcos da Ilha, como já se começou; de hum
lado com as letras inniciaes do lugar a q. pertencem, e do outro com o seu numero v.g. 28 barco da Cidade de Ponta Delgada, de hum lado CPD, e do outro 28. O Escrivão do Mar terá
hum livro em q. assentará pela Cidade Villas e Lugares, o numero dos barcos, marcas, e nomes dos Patrões, executando-se pontualmente o § 16 do Alvará de 12 de Agosto de 1797: todos os Arraes serão examinados pelo Patrão Mor, q. lhes passará provimento segundo a Ley
de 6 de Novembro de 1761 jurando nunca hirem a bordo de Embarcação algua sem licença.
O Patrão Mor, e Sota Patrão serão Officiaes Marinheiros estrahidos da Mestrança da Armada Real, com creditos conforme a Consulta do Almirantado de 20 de Março de 1797, fazendo as
vezes, e tendo as obrigaçoens de capitão do porto conforme Alvara de 3 de Março de 1770 e 12
de Agosto de 1797 será o Patrão Mor q. fará executar com a maior pontualidade os §§ 1, 18 e
19 do Alvara de 12 de Agosto de 1797 sobre o auxilio aos navios em perigo, sobre a limpeza do
porto, e limite da Carga dos navios dirigindo-se nas rocegas pelos §§ 13, 14 ate 19 da Portaria
do Governo de Lisboa de 7 de Junho de 1811 inserta no nº 2 do Investigador Portuguez.
Apenas chegar ao Ancoradoiro da Cidade qualquer navio, o Sota Patrão mandará aprontar
o escaler da Alfandega, ou o Barco de Coberta levadiça, q. deve ter este Porto conforme o
tempo q. fizer, e igualmente o escaler da saude: o Porta-bandeira avisará as Pessoas, q. compoem a visita da saude: depois de feita esta visita entrará a da Alfandega, q. fará as obrigações
do Foral, trazendo p.a terra o Capitão e Passageiros pelo q. responderá o Guarda Mor, q. os
entregará ao Official da Guarda da Alfandega. //
41
Feitas as Indagaçoens da saude; postas as precauçoens na Alfandega, tendo o Navio pago
na Alfandega de direito de Ancoragem os 1:000 rs q. ate agora recebe o Patrão Mor, seguemse as Indagaçoens do Governo, e Policia; p.a isso entregue o Cap.m e Passageiros ao Official
da Guarda do porto; este inviará acompanhado de hum soldado á salla do Governo, donde hirá a Caza do Corregedor, e dahi dar entrada no Castello de S. Braz, Fortaleza de registo onde
pagará 1640, devendo pertencer 1:000 rs p.a o Secretario e 640 p.a o Ajudante, q. se deve cre-

(1)
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ar no Castello de S. Braz, pelo trabalho de o visitar na sahida.
Os 1640 nunca forão direitos da Ancoragem como sustentou D. Miguel Antonio de Mello;
mas sim de Registo á Fortaleza, como em Lisboa a Torre de Belem etc. etc.
Julgado o Navio em estado de comerciar depois da entrada no Castello, dará a sua entrada
na Alfandega segundo o Foral.
Crear-se hão os Escrivaes de Marcas, e descarga e os 20 Guardas p.a se proceder á Carga,
e descarga.
A Meza grande da Alfandega, se estabelecerá na sala superior á loja onde actualmente se
acha.
O Cap.m fallando ao Patrão Mor sobre a carga ou descarga, este passará as ordens ao Capataz da Companhia de Barqueiros, q. se deve formar p.a o serviço do Porto (Apendice B) <fl
92> p.a aprontar os barcos necessarios: os Escrivaes de descarga e Marcas executarão as suas
funções.
Feita a descarga se fará a seguinte visita da Alfandega, p.a ver se o navio está effectivamente descarregado, e se retirará com os Guardas.
Em qualquer navio querendo carregar, o Capitão pedirá a vestoria do Patrão Mor, este
acompanhado do Escrivão do Mar a fará na conformidade do § 18 e 19 do Alvara de 12 de
Agosto de 1797, recebendo por este trabalho 1:000 rs. //
42
de direito de Ancoragem, q. agora recebe; não se executando o Alvara supra: e o Escrivão 800
rs e só com a sua Certidão de vestoria a Alfandega permitira o embarque, e carga do navio, e
á vista da sua licença o Patrão Mor passará ordens ao Capataz dos Barqueiros p.a aprontar os
barcos necessarios.
Depois de carregado o Navio, e o Capitão ter aprontado os despachos da Alfandega; os aprezentará ao Governador p.a lhe dar o despacho da sahida, q. hirá aprezentar á Fortaleza de Registo, o Castello de S. Braz, donde o acompanhará o Ajudante do dito q. se deve crear, q. passando revista ao Navio,
comparando a Guia da Matricula com a tripulação vendo os Passaportes dos Passageiros, o dará por
desembaraçado recebendo por esta vesita 1:000 rs. q. prezentemente recebe hum homem chamado
Ajudante do Mar; devendo ser esta visita toda militar, e indemnisando-se com a serventia de Escrivão
das Marcas, ou descarga; achando-se algum passageiro sem passaporte, se executará o Alvara de 4 de
Julho de 1758. Os 1:000 rs se guardarão no Castello, e no fim do anno serão entregues na Alfandega
ou onde se receberem os direitos; e servirão p.a pagamento do soldo do d.o Ajudante.
O Juiz de Fora da Ilha de Sta Maria, e Professores Regios, devem ser pagos pelos rendimentos da mesma Ilha.
Sinco moios de trigo, q. sem necessidade algua se dão anualmente ao Capelão do Castello
de S. Braz, não ouvindo as Companhias nunca missa no Castello, e q. a 1:000 montão a
300:000 rs, se devem aplicar p.a pagam.to do soldo de um Major, que necessita aquelle Castello: as Companhias ou Batalhão, se se formar poderá ouvir missa no Convento de S. Francisco a onde a ouvem prezentem.te: há outro expediente, e mais directo p.a abolir a Capelania
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do Castello: na Igreja do Colegio dos Jezuitas desta Cidade; pertencente ao Fisco //
43
Fisco, paga V.A.R. annualmente a um Capelão e Thesoureiro, p.a dizer Missa, e tratar da
Igreja: pois seja esta Missa do Batalhão ou Companhias, poupando V.A.R. 300:000 rs annuaes, ou 5 moios de trigo do capelão do Castello.
Tabela 2 fl. 57 Aprendice B fol 92 //
45[1]
Nova Folha Militar
19 O Castello de S. Braz he huma peça de fortificação, que pode receber 80 peças de Artilharia: a sua situação sobre a Costa, e a humidade do Paiz, tornão de pouca duração todo o municiamento, e provisionamento de Artilharia: a sua posição diante do Ancoradoiro da Cidade de Ponta
Delgada, pede que haja a maior vigilancia na sua guarnição a favor das Embarcações anchoradas,
e defeza do Porto da Cidade; he elle q. deffende o Porto, e Molhe, que se deve construir p.a a formação do Porto no Areal de S. Francisco; huma peça de fortificação de tanta consideração necessita hum homem, que vele dia, e noite na sua boa conservação; só pelo lado da Economia, se não
pode dispensar hum Militar habil, e activo, que ande diariam.te na conservação de reparos palamentas, municiamento, o Castello de S. Braz não pode passar sem hum Governador.
Fazer Governador do Castello de S. Braz o Commandante do Batalhão da Ilha de S. Miguel, he querer que elle não seja nem bom Governador nem bom Chefe do Batalhão; he querer-lhe applicar o dito do Camponez ao Arcebispo de [?], he querer alterar as ordens das
couzas, he querer d’ante mão preparar a confusão e a desordem, p.a o dia em q. esta Ilha necessitar deffender-se de seos inimigos: he querer q. quando o inimigo intentar fazer o desembarque na Ilha, que o pode fazer em qualquer ponto da Costa, e entretanto capturar as
embarcações anchoradas no Porto, e bater o Castello; o Chefe do Batalhão, ou abandona o
Castello, e vai a testa das Tropas desponiveis, ôpor-se ao desembarque do inimigo: e ao seo
ingresso no interior da Ilha abandonando a defeza //
46
do Castello a outro Official, ou q. entregue o Commando do seo Corpo a outro Official, e
Commande a defeza do Castello, determinações ambas de resultados os mais funestos, q. todo
o Militar inteligente immediatam.te concebe.
Crear p.a Governador do Castello hum Official de Infantaria, quando o seo Governador
necessita ser hum bom Artilheiro, he não querer q. haja Governador no Castello, e he peor do

[1]

Fl. 44 em branco.
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q. ser governado pelo Chefe do Batalhão, ou pelo Engenheiro.
Deve crear-se, e não pode passar o Castello de S. Braz sem creação de hum Governador.
Se o Commandante do Batalhão de Angra, pode ser Commandante do Castello de S. João
Baptista; he p.r q. a posição daquelle Castello não influe na defeza, e Porto d’Angra, da mesma maneira, q. o de S. Braz, q. defende a Cidade e Porto, e Molhe de Ponta Delgada.
No Porto de Lisboa são visitados Navios pelo Ajudante da Torre de Belem; na cidade do
Porto pelo Ajudante do Castello de S. João da Foz: na Cidade do Rio de Janeiro p.r hum Official do Forte [?], e na Cidade de Ponta Delgd.a tendo o seo Anchoradoiro deffendido pelo
Castello de S. Braz, sendo esta, Fortaleza de Registo, e ahi hindo o Cap.m do Navio pagar
1640; cria-se hum posto denominado Ajudante do Mar, p.a hir a bordo dos Navios receber
1:000 rs, e fazer especulações sobre as horas da visita p.a lhe render mais: similhante Cargo e
abuso deve abolir-se: a visita por isso mesmo, q. he do Governo, he puramente Militar: deve
crear-se no Castello de S. Braz hum Ajudante com 15:000 rs annuaes, e 640 de cada visita q.
fizer aos Navios; e p.a cuidar no arranjo do Castello: a abolição da Capelania desnecessaria dá
rendimento para o seo soldo.
Tenha o pequeno Forte do Bogio na Barra de Lx.a hum //
47
Governador tres Majores, e dois Audantes, não sendo Fortaleza de Registo: tenha a Bataria da Praia Vermelha no Rio de Janeiro, toda arruinada hum Governador, e hum Ajudante: tenha a Fortaleza do Ilheo da Ilha da Madr.a hum Governador e hum Ajudante: tenha o Forte de
S. Lourenço a Leste da enseada da Cid.e do Funchal, artilhado com 5 peças de calibre 9, 4 e
3, hum Governador com patente de Capitão; e na Ilha de S. Miguel no Castello de S. Braz, q.
pode montar 80 peças q. defende a Cidade, e o Anchoradoiro, q. deve servir de Fortaleza de
Registo, percebendo 1:640 de cada Navio, não tenha Governador nem Ajudante; impeça q.
saião os navios sem ser visitados, quando a visita não he feita por pessoa do Castello; e criase hum novo Cargo, cujo caracter não he Civil nem Militar, p.a fazer a visita: similhantes creações confundem em lugar de facilitar o Commercio.
O Governo da Ilha da Madr.a tinha 4 Ajudantes de Ordem com grandes Patentes; tinha
hua Secretaria do Governo com Secretario, Official maior, segundo, continuo, e soldado de
Ordens, tendo em 1807, 86:444 Alm.s de Popul.
Tinha o mesmo a Secretaria da Ilha Terceira, e dous Ajudantes d’Ordens, q. em [1796] tinha 26:232 alm.s e de pouco Comercio.
O Governo da Ilha de S. Miguel, q. em 1812 despachou 235 Navios, e deo entrada a 268;
e o espediente necessario em hua Ilha de 61$ almas; não tenha Ajudante d’Ordens, nem Secretario do Governo: são abusos prejudiciaes ao Commercio e ao bom serviço de V.A.R.
Tres Companhias existentes devem augmentar-se, e formar hum Batalhão pago, segundo a
tarifa do Rio de Janr.o As economias resultantes da redução da Folha Ecclesiastica subministrão meios de pagar toda esta nova folha militar, sem dispor de outros fundos, como tambem
aos //
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aos Majores, Ajudantes, Pifaros, e Tambores dos Regimentos Milicianos, q. devem ser pagos
pela tarifa do Rio de Janeiro, seja qual for o estado em q. fiquem as Milicias, desta Ilha. Querendo-se executar o Plano do Batalhão proposto pelo Governador desta Ilha em 1811; fazendo-se a economia do Capelão do modo já dito; e do Cirurgião Mor e Ajudante de Cirurgia,
devendo estes serem os do Hospital da Mizericordia, onde os soldados são curados: com as 5
Companhias d’Infantaria, hua d’Artilharia, tendo os Officiaes d’Art.a a 15 os 2º Tenentes,
18000, os Primeiros; e 24:000 os Capitaes: Soldados 60 rs, e pão e tudo regulado por 40; gastar-se-hão incluindo as Praças Milicianas de toda a Ilha, a q.m se paga, 30:000:000 Rs Economia tirada da redução da Folha Ecclesiastica.
Os dois Regimentos de Milicias da Ilha tem Armam.to Para o terceiro espera-se, e de sobra, q. junto a mais de 200 armas das Companhias existentes; darão para armar-se os 626 Individuos do Batalhão.
O Fardamento do Batalhão será fornecido p.r hua economia particular; annualm.te serão
licenciados, no tempo das lavoiras, certo numero de soldados por Companhia: seo soldo e pão
dará p.a o fardamento.
Tabela 1 e 2 folhas 55; 56 //
49
Elementos, que constituem o Rendimento annual da Real Fazenda da Ilha de S. Miguel
Anno de 1812
Alfandega
Direitos Grd.es Fintas e Novos Impostos Rs
Dizimos
Em 1797 se arrematou todo o dizimo da Ilha em grosso por 19:900:000 Rs e 502 moios de
trigo, q. se reputou no triennio a 400 rs o alq.r
No triennio, q. começou em 1812; em ramos; pagando do todo os arrematantes ? por %
para alçada e bolsinho: 1 p.r % p.a esmolas, 1 p.r % a Obra pia, e mais 2p.r 1000: 1 p.r 1000
p.a Obras de Santa Engracia em dinheiro de Portugal; e a Redizima por Rs 88:776:008 E 300
moios de trigo, q. reputando-se no anno a 1:000 rs faz o rendimento anual do dizimo de R
106:776:008
Sello do papel e Testamentos do Alvara de 17 de Junho de 1809
Siza sobre as vendas e Congruas
Subsidio Literario
Siza da Carne

1:469:360
Rs 2:919:448
Rs 8:153:850
Rs 222:984
Rs 1:975:645
14:131:287

//
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50
Decima dos Predios Urbanos

14:131:287

Somma total do rendim.to annual da Real Fazenda
no anno de 1812

Rs 4:332:148
18:463:335
Deve notar-se, que falta nesta somma alguns rendimentos da Villa do Nordeste, q. se não poderão realizar
emq.to não executar a Correição actual e alguns das outras Villas por falta de assentamentos.
Rendas das Camaras
Em 1812

Rs 11:545$223

Os Rendimentos q. percebem as Camaras, são com o fim de os aplicar a Obras publicas; pagar aos filhos da Folha, e tratamento dos Expostos: na Cidade há pouca agoa, as calçadas estão
todas arruinadas, a maior parte intranzitaveis, e os expostos no maior abandono: a estes filhos
do amor e da desgraça, q. tanto direito, e cuidado merecem aos Philantropos Britanicos, dignos
objectos da Munificencia de huma das maiores heroinas, q. tem honrado os Thronos, [Catharina], segunda, apliquemos todas as sisudas reflexões, q. fizerão os Redactores do Investigador
Portugez no nº 12 fl 672: reflexionando sobre hua Portaria da Regencia de Lisboa ao Dezembargador Fellippe Pereira de Araujo e Castro, transcrita no mesmo nº fl 668, muito ganharia a
população destas Ilhas, mandando V.A.R. observar as referidas providencias apontadas //

51
apontadas na citada Portaria; e os consequentes as investigações do dito Desembargador.
Os Expostos deverão ser alimentados pelas Mizeridordias, pelas grandes despezas que as
Camaras tem a fazer em calçadas, e encanamentos d’agoa, e grandes rendimentos das Cazas
de Mizericordia.
Cazas da Mizericordia
Há tres: hua na Cidade hua na Villa da Ribeira Grande, e outra na Villa Franca do Campo.
Tudo quanto disserão os Redactores do Investigador Portuguez nº 12 fl 672 he aplicavel a
estas Cazas da Ilha.
Deve-se mandar executar com a maior pontualidade a Ordenação do Livro 1º Titulo 62 §
[45] e Alvara de 18 de Outubro de 1806, e o Artigo 1º do Titulo 2º, e o 1º, 5º e [?] do ultimo
Alvara de [27] de Março de 1805, dando o Regimento p.a os Hospitaes Militares, e todos os
mais artigos deste Alvara aplicaveis á Ilha de S. Miguel.
As Misericordias cuidarão dos Expostos
Rendimento das tres Cazas de Mizericordia da Cidade,
Villa Franca, e da Ribr.a Grande no anno de 1812

Rs 22:749:345
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Nesta somma vai o rendim.to da Mizericordia da Cid.e de arrendamentos e aforamentos R
12:083:752, porem com a cobrança de dividas atrazadas subio a 20:196:363 e bastará p.a mostrarmos os bons effeitos da recta administração da Fazenda, apontar, q. os mesmos arrendamentos da Mizericordia, q. em 1812 produzirão 12:083:752; subirão em 1803 a mais hum terço so
por q. o Corregedor João Joze da Veiga executou a Lei fazendo-os arrematar em hasta publica //
52
Cuidando as Mizericordias nos Expostos, deverão ser os rendimentos das Camaras única e
privativam.te aplicados a encanamentos, e construção de calçadas; de q. toda a Ilha preciza; e
q. já começou o Corregedor actual.
55[1]
Tabella 1ª
Folha Ecclesiastica
Despeza de 1811
Novo Projecto de redução da Folha Ecclesiastica
Despeza annual fixa

Rs 53:850:163
Rs 20:790:000

Economia Anual da Real Fazenda
Reputando o trigo a 1:000 o Alqueire
O de 1200 800 rs q. deve ser ficçado em 450 rs

Rs 33:060:163

Alterações Economicas
Pagar as congruas a dinheiro
Reduzir o Rendim.to do Bispado
Reduzir as Colegiadas, passando os Conegos ou Beneficiados, a Vigarios, e Curas
1ª demonstração dos abusos da Administração da Real Fazenda da Ilha de S. Miguel //
56
Verdadeira despeza Ecclesiastica em trigo ou a dinheiro
As Congruas effectivas forão calculadas sendo o preço do trigo de 1200 a 800 rs. como
aconteceo a alguns annos, porem as circunstancias extraordinarias produzirão tão alto preço
exempligratia, o bloqueio do Baltico etc. feita a paz deve minorar o preço dos generos, como

[1]

Fls. 53 e 54 inexistentes.
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já baixou; estando o trigo em Lisboa a 650 e 700 rs, e por tanto o termo medio na Ilha será a
450 como estava em 1796: e por isso a dispeza anual, q. se deve fazer com o Corpo Ecclesiastico visto q. baixando o preço dos generos, baixa o Rendimento do Dizimo he a seguinte feita
a trigo ou a dinheiro.
Bispo
800$000
Congruas ficças ou em trigo ou em dinheiro reputando-se cada alq.r a 450 rs
Provizor
a trigo 10 moios a dinheiro
270$000 /
Ouvidor
8
196$000 |
Freguezias de
Vigarios
de 9 M. 3 cada hum
246$000 }
1700 a 4800
Ditos
de 8 M 6 Id.m
196$000 |
Almas
Ditos
de 7 M 6 Id.m
189$000 |
Freguezias de
Ditos
de 6 M 15
162$000 }
700 a 1700
Ditos
de 5 M 6
135$000 |
Almas
Curatos
de 5 M 5
135$000 /
Grandes Curatos
Ditos
de 3 M 54
81$000 ( Pequenos Curatos
54$000 ( Grandes Thesourarias
Thesoureiros
de 2 M 1
Ditos
de 1 1/2 M 7
40$500 (
Medias
Ditos
de 1 M 25
27$000 (
Minimas
Somma total da despeza, segundo o Plano projectado
Sendo a trigo
482 1/2 moios
Sendo a dinheiro
13:014$000 //

57[1]
Tabella 2ª
Folha Civil
Folha Civil de 1811
Governador
Corregedor
Juizes de Fora 4
Juiz d’Alfandega
Feitor
Escrivães 2
Meirinho
Chaveiro ao mesmo tempo sellador e Juiz do Pezo

[1]

A fl. 57 apresenta um mapa organizado a toda a largura de uma folha dupla, pelo que se fará a transcrição sucessiva

da parte esquerda, direita e verso.
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Guarda Mor
Homem do Almoxarife
Guardas 4
Alcaide e Companhia do Escaler

Folha Civil segundo o Novo Projecto de Augmento
Governador
Secretario do Governo
Corregedor
Juizes de Fora 3
Juiz d’Alfandega
Feitor
Escrivães da Meza Grande 2
D.to do Porto Franco
D.to de Descarga
D.to de Marcas
D.to ou Juiz do Pezo; Selame, e Medição
Chaveiro
Meirinho, e Alcaide
Guardas do N.º 4
D.tos supra 10
Guarda Mor
Escrivão das Vestorias e Porto //
[segue a transcrição da folha direita]

Creações novas
Secretario do Governo
Escrivão da Descarga
D.to de Marcas
Chaveiro
Escrivão das Vestorias e Porto
Guardas 20

Augmento da Despeza
Governador pelo q.se lhe tira do registo dos Navios
q. com o soldo da patente etc deve fazer os 2:000:000 de ordenado fixo
Escrivão de Descargas
D.to de Marcas
Guardas 4

250:000
200:000
200:000
1:650:000

Economia
Do Escrivão do Porto Franco creado já p.r V.A.R. com
annual, e q. pelo trabalho q. tem o pode servir com

1:000:000
400:000
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De hum homem do Almoxarife
De 4 Guardas
Da abolição da Companha do escaler contando o trigo a 1:000 s.
Do Juiz de Fora de S.ta Maria, q. deve ser pago pelo rendim.to
daquella Ilha
O rendimento do registo dos Navios, q. pertencia ao Governador
E q. devem passar ao Secretario do Governo
Chaveiro, o Alcaide
Meirinho e Alcaide, o Meireinho
Juiz do Pezo, Selame, e Medição, actual q. he tambem Chaveiro

600:000
30:000
30:000
546:000
200:000
200:000

1:606:000
Transporte-se //

[segue a transcrição do verso da folha 57]
Transporte-se de Economias
Escrivão das Vestorias e Porto, hum q. serve actualm.te o Officio o qual não
tem propriedade, por se não achar creado
De direitos de ancoragem, q. individam.te percebe o Patrão Mor
Sommão as Ecnomias
Sommão as dispezas do Novo Plano de Augmento
[Ainda ganha] a Real Fazenda

1:606:000

200:000
1:806:000
1:650:000
156:000

Com 44:000 mais se paga ao Juiz da Ilha de S.ta Maria sem ser necessario o rendim.to da dita Ilha
2.ª Demonstração dos Abuzos da Administração da Real Fazenda da Ilha de S. Miguel //
58[1]
Tabella 3ª
Folha Militar
Folha Militar
1811
Governador
Tropa de Linha
Officiaes de tropa Miliciana e Ordenanças
Capelão do Castello

[1]

A fl. 58 apresenta um mapa organizado a toda a largura de uma folha dupla, pelo que se fará a transcrição sucessiva

da parte esquerda e da direita.
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Nova Folha Militar de Augmento
Ajudante de Ordens já creado por V.A.R.
Major Governador do Castello de S. Braz
Ajudante do Castello, servindo de Official de Registro, e velando na limpeza do Molhe, Farol etc etc
Hum Batalhão
Officiaes Melicianos { Pagos segundo a tarifa do Rio de Janeiro

Creaçoens
Major Governador do Castello
Ajudante dito
Batalhão

Augmento de despesa com os dois primeiros Postos
Major a 38:000 Rs mensaes
Audante 15:000 id.m

456:000
180:000
636:000

Economias
Abolição da Capelania do Castello, trigo a 1:000 rs
Das visitas do Ajudante do Mar

300:000
200:000
500:000 / /

[segue a transcrição da folha direita]
Augmento da despesa annual

136:000

Que se podem contar dos 156:000, q. se ganhão na folha civil
Ajudante do Mar deverá ser indemnisado com a propriedade do Officio de Escrivão da
Descaga, ou Marcas
Os 640, resto dos 1:640, direito do Registro, pertencerão ao Ajudante do Castello, pelo
trabalho da visita, e velar no bom arranjo do Molhe
Despeza do Batalhão
Sendo formado segundo o Plano dado em 1811, menos Cirurgião Mor, e Ajudante de Cirurgia, e Capelão, e 1 Tambor por Companhia.
Officiaes Milicianos, Tambores e Pifaros

Rs. 30:000:000

Economia
Da Folha Ecclesiastica

Rs

33:060:136

Augmento de despesa da Real Fazenda

Rs

[?]0000000

3ª demonstração dos abusos da Admnistração da aplicação da Real fazenda da Ilha de S. Miguel //
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60[1]
20 Pela simples inspecção das 4 Tabellas proximas V.A.R. verá a imperiosa necessidade
que tem a Real Fazenda do estabelecimento de hum vigoroso sistema de Administração, q.
extirpando os abusos existentes; e aplicando os impostos aos seos verdadeiros fins promova a
felicidade e florescencia deste importante estabelecimento e o augmento dos rendimentos Reaes.Grita o Povo que paga Fintas e Impostos para seo socego, defeza e comodidade, e q. não
tem socego, nem comodidade, nem defeza, ninguem tem maior razão de se queixar do q. o
Povo; as suas queixas são tão verdadeiras como a existencia do Sol.
Grita o Negociante, q. paga direitos p.a o protegerem no seo commercio, e q. pouco auxilio recebe; as queixas do Negociante são tão verdadeiras como a existencia do Sol.
Grita a Alfandega, q. os extravios são immensos, mas q. não tem Guardas, nem Escrivães de
descarga etc tambem as queixas da Alfandega são tão verdadeiras como a existencia do Sol. Foi
mesmo V.A.R, q. nos affirmou os extravios da Alfandega no Alvara de 2 de Novembro de 1810.
Gritão os Militares; = não podemos subsistir com 40 rs por dia sem Pão, sem fardamento, e
com muito trabalho, Capitaes com 10:000 rs; nos sem subsistencia, os deffensores da Patria!!!
As suas queixas são tão verdadeiras como a existencia do Sol.
Grita o mesmo Clero, há grande numero de Beneficiados q. nos não ajuda, em q.to em
muitos lugares há falta de Curas: O Bispo tem hua renda extraordinaria, e assim mesmo a Secretaria Episcopal nos pede grandes emolumentos: são tambem tão claras como a existencia
do Sol as suas queixas.
Gritão os Cultivadores principalmente os pequenos, q. por qualq.r pequeno augmento de
preço de terras, q. trazem arrendadas, são dellas expulsos; pedem a V.A.R. torne extensivo ás
Ilhas dos Açores o Alvara de 27 de Novembro de 1804 sobre cultivadores da Provincia do
Alem Tejo; os Cultivadores merecem //
61
a Munificencia de V.A.R.
Gritando todos com razão, necessariamente hao de haver os choques das Classes; e por isso o
Povo assassina os Magistrados, os Negociantes extravião o que podem: a Alfandega governa se
pelo costume e usos de 1500; o Clero não conserva a puridade dos costumes; os Militares aborrecem a sua Classe, q. os torna desgraçados; a educação publica esta abandonada; a doença politica
atacou o Corpo p.r todos os membros; isto requer hum Medico habil, e so V.A.R. pode ser o Medico Politico; q. o vivifique á voz de reforma, a confusão alimentada pelo costume e uso talvez
grite = não he necessaria = tenho claridade nas trevas em q. vivo = porem V.A.R. qual o Astro do
dia, espancará todas as nuvens, que se oposerem a que raie sobre este fertilissimo sólo o Clarão
da ordem, da Justiça e da Candura, q. V.A.R. tem espalhado sobre todos os seos Povos: e como o
meio de augmentar os rendimentos da Real Fazenda, não he somente a redução de despezas su[1]

Fl.59 inexistente
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perfluas, e extirpação de abusos; mas sim a boa, recta, e simples percepção dos tributos, fintas
etc (no Apendice C) aprezentamos a V.A.R. o meio mais simples, directo, e vantajoso á boa economia da Real Fazenda, p.a a percepção dos seos rendimentos na Ilha de S. Miguel.
21 E assim como a Augusta May de V.A.R. mandou abrir hum emprestimo de 150$ Cruzados a juro de 5 p.r % p.a a construção do Hospital da Marinha p.r Alvara de 25 de Setembro
de 1797 consignando 15$ Cruzados annuaes na Alfandega de Lisboa p.a a sua amortisação.
Assim como V.A.R. p.r Alvara de 4 de Novembro de 1800 mandou abrir hum emprestimo
de 40$ Cruzados a juro de 5 p.r % p.a o estabelecimento do Lazareto consignando p.a sua
amortização 7:000:000 do Rendimento do [Terreiro] da Cidade de Lisboa.
Assim como V.A.R. p.r Alvara de 7 de Março de 1801 p.a //
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ocorrer a despeza daquelle anno mandou recolher no Real Erario hum Emprestimo de 12 milhoens seguros pelos novos Impostos.
Assim como V.A.R. para amortisar o emprestimo de £ St 600:000 consignou hua porção
dos rendimentos da Ilha da Madeira pelo Art.º 3 e Art.º 2º separado da Convenção de 21 de
Abril de 1809 entre V.A.R. e S.M.B. e pelas mesmas razões, q. a Augusta Mai de V.A.R. exibio no Alvara de 28 de Maio de 1791 p.a mandar proceder a Construção da Estrada de Lisboa
p.a o Porto, e Encanamento do Mondego: V.A.R. podera abrir hum grande emprestimo, consignando p.a a sua amortisação.
=Todo o rendimento dos direitos de Entrada e Sahida da Alfandega da Cidade de Ponta Delgada da Ilha de S. Miguel, Sizas e novos Impostos da mesma Ilha. Apendice G. Tabela 4 fol [?].
22 E como objecto proximo de despeza he a Construção de hum Molhe, pode V.A.R. aplicar o rendimento supra p.a a sua execução.
Há dois meios de Construir o Molhe: ou mandando o V.A.R. construir; ou hua Companhia
de Nacionaes; q. disfrutasse os direitos do Molhe certo numero de annos etc etc não há Negociantes nas Ilhas dos Açores capazes de em tres annos divertirem das suas transacções o dinheiro necessario p.a a construção; logo he necessario, q. V.A.R. o mande construir.
23 O Orçamento da despeza do Molhe projectado pelo Tenente Coronel Hydraulico J.S.
Micheloti, he (dizem) de 500$ Cruzados, construido em 3 annos.
Os direitos grandes da Alfandega de Ponta Delgada, Sizas ou Novos Impostos, rendem annualmente mais de 100$ Cruzados: logo aplicando V.A.R. p.a construção do Molhe o rendimento da Alfandega da Cidade de Ponta Delgada //
63
Sizas ou Novos Impostos por espaço de 3 annos, e mandando abrir hum emprestimo de
200$ Cruzados a juro de 5 p.r % cujo Capital e juros se começará a pagar annualm.te, tres annos depois do emprestimo, ou depois da Construção do Molhe, hypothecando-se p.a a sua
amortisação o rendim.to annual do mesmo Molhe; V.A.R. terá os meios p.a o mandar executar.
As Acçoens deverão ser de 400$Rs p.a cima, e concederem-se graças aos que entrarem com maior numero como habitos etc podendo executar-se o Plano dado ao T. Coronel Micheloti, pelo Gover-
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nador desta Ilha, semelhante ao q. se fez na Construção da Fabrica do Papel; com tudo achamos q. as
verdadeiras recompensas devem ser a pontualidade, e justiça com q. se executarem sem controversia
algua, as obrigaçoens contrahidas com os Accionistas: existindo ellas o estado he que faz a graça ao
Cidadão, concedendo-lhe o ingresso de grandes numeros de acções, tendo o seo cabedal seguro, ganhando-lhe annualm.te 5 p.r % sem risco algum: pelo contrario não existindo ellas; p.r mais graças
concedidas aos Accionistas, nunca haverá dinheiro, e sempre se exigirão grandes recompensas: transacções commerciaes ou de interesse, o grande dado em q. se estribão he no credito dos Contrahentes,
e na pontual execução das obrigações convencionadas, e em lugar de por este sinete sagrado nos Planos de emprestimo, annuncialos; prometendo-se grandes graças, inculca aos Accionistas, q. se lhes
vendem as graças pela inexecução q. hade haver dos Contratos e convençoens estipuladas.
24 A grandeza do Molhe devendo ser proporcional ao fim com q. se constroe; a Exportação da Ilha; á sua reprezentação geografica; devendo estes principios determinar o nu- //
64
o numero de Navios, q. demandarão a Ilha; e este o valor do direito de tonelagem q. devem
pagar: direito q. deve formar o fundo de amortisação do Capital e juros reaes, Annuidades, e
seos juros, dispendidos na construção do Molhe, sendo o fundo de Amortisação disponivel, q.
nos deve servir de baze, p.a calcularmos com maior dispeza de Capitaes reaes, e Annuidades,
não so p.a o Molhe projectado, mas p.a outro ainda de maior grandeza q. se pode projectar,
merecerá toda a attenção do Apendice G folhas
25 Esta consequencia fiscal q. concluimos da nossa Memoria, foi p.a nós do maior prazer: ella
nos compensou os trabalhos desta tarefa dificil: apresentarmos ao Nosso Augusto Soberano meios
de emprehender hua grande obra; alcançados pelas leis e Arbitrios, q. Elle e seos Augustos Predecessores promulgarão p.a felicitarem os seos Vassallos, este testemunho que aprezentamos do esmero q.
os Monarchas Portuguezes tem tido em promover a felicidade dos seos Povos, a gloria de termos alcançado o conhecimento destas verdades, he p.a nos superior á maior recompensa; mas nós não trabalhámos sem recompença: já temos o galardão dos nossos trabalhos: escrevendo esta Memoria [?]
com V.A.R. na Corte do Rio de Janeiro; escutamos dizerem alguns espiritos mesquinhos, q. so cogitão nos acontecimentos do dia, a quem nunca rarefez a nevoa do futuro p.a lhes facilitar a leitura dos
seos acontecimentos; o q. sem calcularem com os recursos da Nação, despresando as [mortificantes]
tarefas de buscar e ver os abusos da Administração da Real Fazenda na sua origem; a par de Planos
de Melhoramentos, comodidades, e segurança nacional, logo concebem o de novos impostos q. gravem no povo, e q. o faça ter horas no dia, em q. não repita, o nosso //
65
Monarca he o nosso Pai; q. vendo q. a exacta aplicação, e devida percepção dos Impostos
existentes nos facilita meios de exibirmos como as poderosas Nações da Europa, os monumentos
com que demonstrão a sua Opulencia: sem da extirpação de abusos tirarem meios p.a a execução
de Planos uteis, e florescencia da sua Nação, nos os escutamos dizer, he fantastico o Projecto da
Construção de hum Molhe na Ilha de S. Miguel, assim como disião a Richelieu muitos Engenheiros Francezes no sitio da Rochella, ”he impraticavel o projecto do dique de Matezeau” cujo espiri-

Uma ideia de reforma para a ilha de S. Miguel em 1813
to atrevido, executando o, e sendo sustentado por espirito tão audaz como o seo, o do [?] da França ganhou a celebridade; nos os escutamos dizerem não he combinavel com os recursos da Ilha de
S. Miguel, acabando-se de fazer a despesa da Fortificação, crear-se hum Batalhão; Officios e Postos novos, augmentando-se hua Alfandega, fazer de novo as Calçadas da Ilha, e encanam.tos
d’ágoa, e juntamente a enorme despesa da construção de hum Molhe, asseverando dictatorialmente estas propozições, como inspirados pelos estimulos dos verdadeiros interesses da Nação, sem
com tudo terem hua só idea dos recursos da Ilha, e destruindo com argumentos vagos, as asserçoens de quem teve o trabalho de os estudar sobre o proprio lugar; mas nós tambem escutamos dizer
a V.A.R. q. attendendo ás nossas memorias; tem concebido os grandes recursos q. esta Ilha aprezenta, e q. todos os Planos projectados são combinados sobre as bazes solidas dos seos rendimentos effectivos; nós ouvimos dizer V.A.R. aos avaliadores dos nossos trabalhos, como o grande
Henrique 4º respondia aos que pertendião tirar da sua graça o immortal Sully = he ver //
66
verdade lhe respondia o bravo Henrique, q. o accusão de ter hum espirito empreendedor;
mas eu disculpo-lhe isso p.r q. sei que ama verdadeiramente a minha pessoa, que tem interesse, e q. deseja com paixão e honra, e grandeza de mim e de meo Throno = isto he o q. somos,
esse o fim com q. trabalhamos: V.A.R. o tem conhecido: nos já ganhamos p.r tanto o galhardão q. pretendiamos alcançar pelos nossos trabalhos.
Apendice E, G, H. //
68[1]
Apendice A
Providencias Interinas
da
Alfandega da Ilha de S. Miguel
Feitas
Pelo Conde de Oeiras
Em 1766
Capitulo 1º das Vesitas
O Patrão Mor de qualquer dos portos das referidas Ilhas aonde podem aportar, e descarregar
os Navios será obrigado a entrar logo em qualquer Navio que chegar e a conduzilo até o marco
ou citio da franquia onde deve dar fundo; e ahi devem tambem hir logo os Officiaes destinados
para as vezitas, quaes são os Escrivães da Carga e descarga, ou outro em seu empedimento, o
Feitor da Meza Grande d’Alfandega o Meirinho della e hum Goarda do Nº para cada Navio =
Bem visto que todas estas deligencias supoem a precedencia e desembaraço pella Saude.
[1]

Fl. 67 inexistente.
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2º
Entrados os referidos Officiaes da Alfandega no Navio, farão perguntar pello interprete de
que parte vem, a //
69
carga que transporta, se pertende [sic] franquias e a cauza que alega, como tambem o nome do
mesmo Navio, de que tudo farão logo termo, e será noteficado o Capp.ão para que passe a pedir
franquia na Alfandega da qual sendo concedida, se fará no Livro proprio a declaração entregando-se o despacho ao Capp.ão p.a seu titulo; negada porem a franquia pello Juiz da Alfandega os
m.mos Officiaes noteficarão o Capp.ão do Navio para que venha logo que não tiver embaraço
causado pelo tempo dar fundo defronte da Alfandega; e ao Goarda p.a q. não deixe sahir coiza
algua, digo fazenda algua sem preceder ordem das mesma Alfandega, e como tambem para que
não saia do Navio antes de finalizada a descarga, e seus termos ou de sahir do Navio a que for
concedida a franquia, debaixo da pena de que fazendo o contrario será logo expulso e inhabelitado para continuar no serviço, e de mais pagara todo o damno que experimentar a Real Fazenda provado que seja o descaminho e na falta de Goarda o pagará o dono da mercadoria.
3º
No cazo em que o Navio não venha para o Porto em q. entrou nem nelle peça franquia, mas
declare e mostre que veio p.r cazo furtuito, isto he reparar-se, ou refugiar-se, se lhe concederão
tres dias, e estes se lhe poderão prorogar por outros tres dias, e constando que nam sahio p.r legitimos impedimentos, ou p.r q. não esteve da sua parte o reparar-se ou por que ainda existe a
causa do seu receio, o Juiz da Alfandega não lhe negará a hospitalidade concedendo lhe //
70
o termo racionavel e competente do conhecimento da causa para a sua demora, fazendo-se de
tudo termos nos Livros d’Alfand.a e para ficar imperterivel esta observancia se fará termo das
vezitas da entrada na forma seguinte.
Auto de Vezita
feita a bordo do Navio F. de q. he Cap.m F.
Anno do Nascimento de N.S. Jezus Christo de .....etc, os Officiaes da Alfandega abaixo
assignados abordo do Navio F.... de q. he Cap.m F, que prezente se acha, com o interprete,
pratico ou Visconsul da sua Nação lhe fizemos as seguintes perguntas do regimento taes e taes
=declaradas no § 2º do Capº 1º e declarou isto e aquillo, e que na Alfandega legitimaria sua
carga com a Carta do seu fretamento e conhecimentos; do que para constar fiz este auto que
assignarão todos os sobreditos e eu F. Escrivão que o escrevi.
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Cap.º 2.º
Das entradas a q. os M.es ou Cap.ens são obrigados
1.º
O Mestre ou Cap.ão deve logo cumprir a notificação de dar entrada para satisfazer, a qual apprezentará na Alfandega a sua Carta de fretamento, e Livro de carga ou folha extrahida delle jurando que não tem noticia de haver outra carga no Navio, nem ter delle sahido couza algua naquelle
porto; debaixo de penna de 500 cruzados e do valor da fazenda extrahida sem despacho, quando
haja prova em contrario a qual pena pagará o Cap.m ainda q. o Goarda pague tambem o prejuizo da
Real Fazenda pela dispozição do Cap.º 1º § 1º destas providencias: porquanto cada hua //
71
destas partes tem culpa separada pela qual não deve ficar sem castigo, quanto porem ao livro
da Carga achando-se depois mais algua fazenda que a declarada pello Cap.am no mesmo Livro, se não procederá a pena sendo a quantidade pouca, sendo porem de valor de 10$r.s para
sima se fará nella tomadia irremessivelmente.
2.º
A referida entrada se tomará na Meza grande da Alfandega escrevendo-se della o termo e
no Livro particular das entradas na maneira seguinte.
Embarcação tal que vem de tal Parte consignada a F.......
Aos trinta de tal mez e tal anno nesta Alfandega appareceu o cap.ão ou M.e F.....da Embarcação chamada F.....a quem o Juiz da m.ma Alfandega deferio o Juramento dos S.tos Evangelhos debaixo do qual lhe encarregou que declarasse a verdade de tudo o que lhe fosse
perguntado, e logo pelo dito Juiz lhe forão feitas as perguntas na forma do regimento, e Foral,
as quaes elle dito Cap.am declarou que a sua Embarcação vinha de tal parte, que a sua carga
constava do Livro ou Relação que entregava debaixo de seu juramento, o qual o extracto conforme a declaração do interprete, ou Visconsul por elle assignada, contem o seguinte.
Lugar da Marca.
tantos fardos ou pacas
dito tantas caxas ou caxotes
dito tantas Barricas ou Barris etc. //
72
Cap.º 3.º da descarga
O Juiz da Alfandega terá grande cuidado em fazer evitar que de qualquer navio se faça descarga antes de tomada a entrada, e proceder declaração e licença; para toda a segurança nesta
materia, o Escrivão que tiver tomado o termo declarado no Cap.º 2.º dará hum transumpto ou
relação p.r copia ao Escrivão da descarga com a declaração no alto da mesma Relação em que
se accuzem as folhas do Livro de que foi extrahida e quando vier fazenda de bordo p.a a Alfand.a será acompanhada com hum bilhete assignado p.r elle Escrivão da descarga, e pelo goar-
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da no qual declare o nome do Navio de que sahe, as folhas em q. está lançada a entrada, quantos volumes remette, declarando se são fardos, pacas, etc.
2.º
Deste bilhete se deve encarregar o Feitor da Meza Grande p.a receber as Fazendas nelle
declaradas, e passar certidão da entrada como declaração do N.º de Fardos no verso do mesmo bilhete o qual tornará p.a o Escrivão da descarga, e p.r elle fará a sua defensa no caso de
se lhe imputar culpa. Este mesmo Escrivão fará acento a bordo das fazendas q. manda p.a a
Alfand.a com declaração do dia, de que navio, de quantos fardos pacas etc e suas marcas
comprehendendo esta obrigação athe as Madeiras q. os despachantes mandão p.a os seus armazens p.r não haver modo de as recolher na Alfand.a, e quando o Escrivão da descarga não
poder assistir a toda a descarga, ou quando estiver impedido para hir a bordo a estas deligencias; o Juiz d’Alfandega o suprirá ou fará [?] p.r outro Official.
3.º
Finalisada a descarga o mesmo Escrivão que esteve a bordo //
73
passará certidão nas contas da Rellação que levou na qual declare se conferio a descarga, ou
que falta ou accrescimo houve, e a entregará ao Escrivão de quem a recebeo p.a q. este não faça as confusoens q. regularmente acontecem, haverá hum Livro rubricado pello Juiz da Alfandega no qual o Feitor da Meza Grande lansará as fazendas que constarem dos referidos bilhetes
de bordo e do mesmo Livro extrahirá certidão que o Juiz d’Alfand.a fará conferir para examinar
se houver algum descaminho na descarga e entrada no Armazem da mesma Alfandega.
4.º
Semelhantemente os Almocreves ou outras quaesquer pessoas que conduzirem por terra
encomendas tróxas ou mercadorias serão obrigados a levar tudo á Alfand.a onde se fará entrega com precedencia de despacho; ainda que livre, nos competentes termos, e não o fazendo
assim incorrerão na pena de prizão p.r tempo de hum mez pela primr.a vez e de dois mezes
pela segunda; e não serão soltos da m.ma prizão sem q. tenhão pago o damno que causarem á
Real Fazenda a favor da qual pagarão também o valor das bestas que tiverem feito as conduções das referidas encomendas, ou mercadorias.
5.º
Nenhua pessoa de qualquer condição que seja poderá entrar nas Embarcações que estiverem a descarga ou em franquia sem licença do Juiz da Alfand.a da qual se dará p.r escripto e
a pessoa que a obtiver a d.a Licença hirá acompanhada do Escrivão da descarga, ou de hum
dos goardas da m.ma Alfand.a o qual conduzirá para a mesma as fazendas ou enco- //
74
encomendas que trocerem de bordo, e isto debaixo das penas de prizão e de cem cruzados a
favor da Real Fazenda contra os que entrarem nas referidas embarcações sem a d.a Licença,
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ou ainda com ella sem serem acompanhados de Officiaes da Alfand.a o goarda que os deixar
entrar sem Licença será prezo por tempo de seis mezes e ficará inhabilitado p.a sempre de poder servir na m.ma Alfand.a e o barqueiro que os conduzir perderá a Embarcação.
6.º
Nas mesmas incorrerá qualquer pessoa que ainda com Licença for a bordo da Embarcação
que estiver em franquia ou descarga para fallar a pessoa de sua tripulação não indo acompanhada de Official da Alfand.a e o goarda que a deixar entrar na d.a Embarcação incorrerá tambem nas penas assima declaradas, poderá tambem qualquer pessoa chegar á falla das m.mas
Embarcaçoens a pedir cartas ainda que leve licença ou não seja acompanhada de Official da
Alfandega.
Cap.º 4
Das Vezitas e buscas depois da descarga
1.º
Descarregado o navio, o M.e ou Cap.ão delle requererá ao Juiz da Alfandega que lhe dé
vezita, e o d.o Juiz o fará noteficar logo para que em determinado dia se ache a bordo com toda a sua equipagem p.a se lhe dar busca, e se lhe fará ahi mesmo a declaração de que examine
bem o d.º navio e diga antes do auto da busca se tem algua couza mais q. as descarregadas ou
declaradas debaxo da pena de que sendo achadas no referido acto se tomarão p.r perdidas, e //
75
elle Mestre incorrerá na pena do valor em dobro da coiza aprehendida, o Escrivão da receita
lavrará logo o termo de notificação, que assignará o d.º Mestre.
2.º
Passada a Ordem aos Officiaes a que tocar e entrados estes a bordo se fará outra semilhante noteficação ao M.e ou Cap.am e o interpetre ou Visconsul com o mesmo Escrivão para que
declare se tem ainda algua couza a bordo pertencente á Alfandega, a qual não sendo agora declarada; e sendo depois achada se haverá p.r perdida, e elle M.e castigado com a pena do valor em dobro e do que responderem assim o Mestre como a sua equipagem, fará o Escrivão da
descarga outro termo na referida forma, e sendo declarada algua fazenda se conduzirá p.a a
Alfandega onde será despachada na forma costumada.
3º
Não havendo porem declaração separada a fazer a busca no Navio, e achando-se nelle alguas mercadorias não manifestadas antes de assignado o termo se tomarão por perdidas applicando-se dous terços do valor dellas p.a o rendimento da Alfandega e outro terço para os
Officiaes da mesma Alfand.a devido em cinco partes, duas partes para o Escrivão da carga e
descarga, outras duas partes para o Feitor da Meza Grande, e a quinta parte para o Meirinho
ou goarda que são os Officiaes que devem assistir a esta deligencia, semelhante repartição se
fará no valor em dobro da fazenda que deve pagar o M.e em pena de não ter declarado, e sobre a entrega da m.ma fazenda não será ouvido o dono ou Comissario p.r q. somente do
Cap.am ou M.e tem direito p.a haver a importancia da fazenda aprehendida.
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4.º
Feita a deligencia da busca á qual se deve sempre //
76
proceder haja ou não haja declaração do mestre, o Escrivão da carga e descarga fexado o termo da deligencia aprezentará ao Juiz d´Alfand.a o seu livro, e conferido este com a copia da
entrada que se entregou ao mesmo Escrivão, se porá verba de conferir a descarga sem precedencia da qual se não dará certidão ao M.e ou Capitão do Navio, e achando-se fazenda não
manifestada ou de menos se fará disso declaração assim na verba como na Certidão.
5.º
E por q. faltando alguas mercadorias das declaradas na entrada os Mestres incorrem no
dobro dos direitos que as fazendas devião, esta quantia se liquidando pelo assento do Livro da
Carga certificando-se o valor das que faltão com o de outras semilhantes fazendas bem visto
que provado o descaminho das que faltão dentro do Porto, então se tratará da pena, imposta
aos desencaminhadores, cahindo esta sobre os culpados e observando-se a dispozição do cap.º
2º § 1.º quando constar que o Cap.ão não declarou o descaminho já feito, e de que he responsavel em razão do seu Officio e Obrigação delle.
Cap.º 5.º
Da sahida das fazendas do Armazem p.a
a Meza da Abertura ou do Pezo.
1.º
Não se extrahirão fazendas do Armazem sem precedencia de bilhete assignado pello Juiz
da Alf.a nem se fará abertura de fazenda sem assignatura do m.mo Juiz, Feitor da Meza grande, Escrivão da Receita e o dito feitor fará acentos em Livro separa- //
77
separado e rubricado com a declaração do dia mez e anno em q. se faz a abertura da Marca do
fardo ou caixa, da quantidade e qualidade das fazendas delle, da pessoa a quem vinha a entregar, e de quem as remette assignando o Juiz, Feitor e goarda da Abertura: O mesmo se praticará com as fazendas q. pertencerem ao pezo, e havendo duvida entre os Officiaes sobre a
qualid.e das ditas fazendas se decidirá com o parecer de pessoas inteligentes das respectivas
profiçoens, as quaes assignarão o parecer posto q. sejão de fora.
2.º
Abertas que sejão as pacas, os fardos etc o Feitor passará bilhete as partes extrahindo do
referido Livro para se lavrar o despacho na Meza grande o qual despacho será lansado pelo
Escrivão da d.a Meza grande e assignado p.r todos os Officiaes q. forão prezentes á abertura
ou pezo para certeza da conferencia, e sem isso não poderá sahir fazenda.
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3.º
E no cazo em que abuzivamt.e se tenhão despachado baetas, panos, e mais fazendas de medida com a deminuição geral de pessas de certo numero arbitrario de covados ou varas, do qual
necessariamente se devia seguir perjuizo ou a Real Fazenda ou ás partes: daqui em diante se
examinarão na pessa o n.º de yardas pellas quaes se fará a conta aos covados ou varas e do que
sahir nesta redução se fará a conta no bilhete para pagar os bilhetes digo os direitos devidos por
cada hum covado ou vara, abolidos todos os abuzos contrarios por quanto o preço para cada peça de medida não foi determinado para que ficasse esta arbitraria avaliação impertrivelmente
certa: mas sim porq. ordinariamente as peças que se despachavão tinhão medidas certas, e alterando-se estas para menos seria em prejuizo das partes despachantes assim como //
78
seria da Real Fazenda nos termos de serem alteradas para mais destruindo-se em ambos os cazos o uso das medidas q. o direito das gentes estabellecia para reger o comercio entre as nações civilizadas.
Cap.º 6º
Dos Despachos das Fazendas
abertas, medidas, ou pezadas
1.º
Logo que as partes tiverem os bilhetes correntes como assima fica declarado, o Escrivão
da receita lançará o despacho no Livro das entradas com a formalid.e seguinte.
Em tantos de tal mez etc. despachou F. tal ou tal fazenda a qual foi avaliada em tanto de que aos
por cento deve tanto e a dita fazenda veio na Embarcação =tal= de q. he M.e F. q. deu entrada a
fl.___ tantas = Eu F. Escrivão da Receita o escrevi e assignei com o Juiz e Feitor da Meza grande.
2.º
Deve advertir o Escrivão da Receita que pagando logo o despachante hade sahir fora com
o computo do dinheiro em q. importa o despacho e ficando com a espera dos tres e seis mezes
o deve declarar no acento da receita em que assignará como fica ditto com o Juiz, Feitor, e
despachante, sendo este abonado e por tal approvado p.o Juiz da Alfand.a.
3.º
Feito tudo o que assima fica ditto o Escrivão da meza Grande declarará no bilhete que tiver lansado ás folhas do Livro em que fica, e nelle assignará com a sua rubrica e o entregará á
parte para hir com elle a Meza do Consulado, em cujo Livro se lansará. //
79
4.º
Lansado que seja na ditta Meza do Consulado, o Escrivão desta fará outra semilhante declaração como a do Escrivão da Receita, e assignará tambem no d.o bilhete, o Feitor da m.ma
Meza para constar que estão pagos os devidos direitos e o entregará á parte.
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5.º
Esta levará ao Juiz da Alfand.a os escriptos das Mercadorias que pela forma sobrd.a tiver
promptos e correntes; e achado este que assim o estão e assignados pelas partes as receitas porá nellas =Passe = e as rubricas permittindo logo ás partes que levem as d.as mercadorias despachadas.
Cap.º 7.º
Da Arrecadação dos Direitos pagos
Tanto que se fizer qualquer despacho sendo pago pellas partes o Juiz o fará recolher no
Cofre destinado para todo o recebimento da Alfand.a indestintamente e no caso de haver despachado com espera de tres mezes e seis recolherão os escriptos no mesmo Cofre como dinheiro que nelle ficarão sendo; quando os termos delle se findar terá o mesmo Juiz todo o
cuidado de mandar notificar os devedores p.a q.e venhão satisfazer o despachos que estiverem
devendo e se com effeito logo satisfizerem a sua importancia quando notificados forem também o fará recolher no mesmo Cofre como assima fica ordenado.
2.º
Do mesmo modo todo o rendimento da Alf.a assim da Meza Grande como do Consulado,
e geralmente todo o producto dos direitos se arrecadará e receberá indestintamente á boca do
Cofre para que o Juiz d’Alfand.a em seus devidos tempos //
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faça promptas remessas para o Cofre da Junta da Fazenda Real, na forma determinada p.r S.
Mag.de e obrando-se o contrario os Officiaes que se acharem culpados em commissão ou
omissão se haverão por incursos e serão castigados com as penas da Ley e dispozições do
m.mo Senhor sobre esta materia.
Cap.º 8.º
Das franquias e baldeaçoens
1.º
Logo que algua embarcação der fundo no citio da franquia e feita que seja a vezita na forma assima ordenada, constando por declaração do Mestre ou Cap.m que ella vem fretada para
outro porto os mesmos Officiaes da vezita a quem assim foi declarado; ahi mesmo noteficarão fazendo d’isto termo para que dentro em tres dias contados de hora a hora venha apprezentar ao Juiz da Alfand.a a Carta do seu fretamento, a qual será examinada pella Meza
Grande, e do que nella se assentar, se haverá o termo; faltando porem o M.e ou Cap.ão em apprezentar a Carta dentro do referido termo se reputará p.r rebelde em razão de dezobediencia
e ficará incurso na pena de 100 cruzados.
2.º
Concedida a franquia pella Alfandega apprezentará o M.e o despacho aos Officiaes que
lhe fizerão a referida vezita digo noteficação para o dezobrigarem, e faltando incorrerá em outra semilhante pena de 100 cruzados, os quaes hua e outra se hade applicar para o rendimento
d’Alfand.a quando porem apprezentar Carta de Fretamento ainda depois de paga a pena de
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desobediencia, e esta se examinará na Alf.a e se lavrará termo como fica ditto do que for assentando, isto he de se lhe concederem outros treze dias p.a estar em franquia, onde se //
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determinar que descarregue para pagar direitos. Não mostrando por carta, o Juiz e Officiaes o
noteficarão pella pessoa a que toca para que o navio suba ate defronte da Alfand.a e nella descarregue observando em tudo o mais o cap.º 9.º do Foral d’Alfand.a de Lisboa, e sendo a entrada p.r cazo fortuito ou seja de temporal, de Refugio, ou outro qualquer, se observará o que
determina o Cap.º 10º do mesmo Foral.
3.º
No cazo em que concedida a fraquia o M.e queira baldear as fazendas em parte ou em todo
requererá ao Juiz d’Alfand.a o qual lhe tomará o juramento dos S.tos Evang.os para que declare
de que fazenda intenta fazer baldeação, p.a q. navio a quer passar e a cauza que tem para pedir a
baldeação o que tudo examinado p.lo Juiz e Officiaes da Alfand.a lhe deferirão como parecer
justiça p.a o que se regularão pelo cap.º 7.º do Foral da Alfand.a de Lisboa e dos outros seis antecedentes quando a pedir o cazo. Estas baldeações se poderão conceder não somente p.a os
portos estrangeiros, mas tambem para os do Reyno pagando-se por inteiro na Alfand.a em que
forem entrar sem disconto dos 4 p.r 100 que tem pago na Alfand.a de que sahira.
4.º
A estas baldeações assistirão o Juiz e Officiaes da Alfand.a que as concederão mandando fazer
a conta aos direitos na forma do mesmo foral da Alfand.a de Lisboa e do Decreto de 9 de 7br.º de
1747, que trata das franquias registando-se este nas Alfand.as das Ilhas dos Açores para que o Juiz, e mais Officiaes dellas o fação exactamente observar, e não possão allegar ignorancia.
Cap.º 9.º das Cargas
A embarcação de qualquer Lote que se pozer á carga //
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será primeiro manifestada ao Juiz d’Alfand.a o qual fazendo tomar declaração do nome do M.e
da Embarcação, e do porto para onde quer sahir mandará logo para bordo o Escrivão da descarga com um goarda para que dem busca geral na Embarcação, e achando quaesquer mercadorias
sem manifesto as tomarão por perdidas, e as farão conduzir p.a Alfand.a fazendo de tudo auto, o
qual assim na busca como na achada das fazendas será sem emolumento porquanto os Officiaes
ficão compensados na 3ª parte das tomadias que lhes pertencem neste cazo.
2.º
O ditto Goarda ficará a bordo da Embarcação não só ate se completar a carga mas tambem
ate a Embarcação sahir da barra em fora, e tendo necessid.e de sahir do navio dará parte ao
Juiz d’Alfand.a para lhe suprir o lugar, e fazendo o contrario incorrerá nas penas assima declaradas no Cap.º § 2.º
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3.º
Para melhor arrecadação dos Direitos da sahida a pessoa que quizer carregar fara bilhete
com a declaração do nome do Navio, ou barco, do nome do Mestre, do porto para onde vai e
da quantidade da fazenda que carrega, o qual bilhete lhe servirá para o dia que tiver a data, e
se lhe lansará no Livro da Receita p.a sahida fazendo-se a conta aos Direitos para declaração
do m.mo bilhete depois de carregada a fazenda.
4.º
Apprezentando o mesmo bilhete nas mais Mezas a que pertencer e depois ao Juiz d’Alfandega, achando o este corrente lhe porá o despacho seguinte = Pode-se embarcar = assignando
o com rubrica, do que se seguirá apprezentar-se o mesmo bilhete ao Escrivão da carga e descarga para que feita a conferencia com as mercadorias que se vão embarcar, e transcre - //
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e transcrevendo tudo no seu livro declare no mesmo bilhete q. F. carregou na forma delle assignando a declaração.
5.º
No cazo porem em que se ache mais fazenda para carregar, do que a mencionada no referido bilhete esta se tomará por perdida, assim como está em semilhante cazo determinado pelo cap.º 35 do Foral da Alfand.a de Lisboa, e as duas 3.as partes pertencerão ao rendimento da
Alfand.a e a outra 3.a parte aos Officiaes assistentes.
6.º
Chegando a fazenda a bordo o goarda que estiver na Embarcação conferirá com o m.mo
bilhete a fazenda que se carrega nessa ocazião, e achando-se algua de mais dará logo parte ao
Juiz da Alfand.a para que mande conduzir com arrecadação, e sempre irá guardando os bilhetes para conferencia que depois se hade fazer.
7.º
Vendo o Comerciante ou despachante que por cauza do tempo ou outro qualquer motivo
digo legitimo impedimento não pode embarcar as fazendas despachadas no dia em que lhe foi
dado o bilhete, o Escrivão da Carga junto ao despacho certifique como não forão carregadas e
com esta declaração o levará o despachante para o referendar e por lha =valha= nos dias em
que for possivel descarregar.
8.º
Com tanta, que se para bordo da Embarcação já fosse conduzida algua fazenda da mesma
despachada, e constando do bilhete que só resta parte della por carregar no dia da primeira data, o Escrivão fará esta declaração no despacho, e o dará ao Patrão ou Mestre do barco em que
for a fazenda para bordo da Embarcação em que estiver o goarda e nella praticará //
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com o resto o mesmo que fica ditto a respeito de toda, e tornará a dar o bilhete despachado ao
dito Mestre ou Patrão para q. leve ao Juiz e este faça referendar o resto da fazenda que ficou
em terra alem do mais que assima fica ordenado a respeito de toda a fazenda.
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9.º
Para evitar as queixas dos despachantes e guardar a ordem natural dos despachos o Juiz ou
outro qualquer official d’Alf.a preferirá aquellas pessoas que primeiro apprezentarem bilhete
na forma que a transgressão desta ordem será havida como culpa para ser castigada ao Real
Arbitrio de S. Magd.e.
10.º
O mesmo Juiz terá grande vigilancia que as cargas ou descargas dos navios se não fação
de noite e socedendo o contrario a fazenda se haverá por perdida ainda que seja despachada o
Official que consentir na dita descarga contra esta Ordem será suspenso ate nova Mercé de S.
Magd.e sem que possa alegar que a carga ou descarga principiou de dia porquanto deve prevenir-se a tempo para se concluir antes da noite, exceptuando o cazo de temporal ou outro incidente insolito os quaes legitimamente lhe dem a escuza de receber a fazenda de noite se
antes não cessar o impedimento.
11.º
Soccedendo que as Embarcações vão carregar em algum porto separado d’Alfand.a o Juiz
mandará ahi assistir hum Official de conhecido zelo para que observe as dispozições referidas
nas carregaçoens que se fizerem neste porto separado e suprirá a falta desse Official auzente
com a serventia em outro da m.ma Alf.a examinado depois todo o procedimento do Official
expedido para o referido porto, e procedendo com as penas assima estabellecidas pela falta de
observancia dos Cap.os da carga dos Navios assima transcriptos. //
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Cap.º 10.º
Das Tomadias e denuncias
1.º
Na Alfand.a haverá hum Livro rubricado e destinado para os autos das tomadias, e denuncias sejão ellas em segredo, ou manifestas de contrabando ou descaminho, e logo que se fizer
a apreheção [sic] e for apprezentada como deve ser aos Officiaes da Alf.a se carregará em receita declarando se o dia mez e anno e por quem foi feita.
2.º
Á margem da mesma receita porá a verba da descarga quando a dita tomadia for remettida
p.a a Junta do Commercio, com o proprio Auto como deve ser, na conformid.e do Alvará de 15
de Outubro de 1760, bem entendido, que a referida remeça não comprehende aquellas tomadias
que por modicas, ou dificultozo transporte farião mais despezas do que valeria o seu produto,
pelo que deve preceder avizo ao Secretario da m.ma Junta, e no cazo da remeça pedir.se recibo
ao Official das tomadias do mesmo Tribunal p.a servir de descarga a quem remetter.
3.º
Quando todos ou cada hum dos Officiaes da Alfand.a tiverem duvida, se a fazenda he ou
não prohibida, se remeterão as amostras á mesma Junta para se tomar resolução de despachar
ou aprehender a fazenda, observado assim o Real Decreto de 14 de Abril de 1757.
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4.º
Occorrendo as duvidas que se tem excitado sobre a legitimid.e das pessoas nomeadas pella mesma Junta p.a a inspecção dos Contrabandos ordena S. Magd.e que a este respeito se siga como Ley q. hé a dispozição do cap.o 17 no §º pr.º //
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dos Estados da Junta do Commercio e quando faltarem inspectores da referida nomeação o
Feitor da Meza Grande da Alfand.a será obrigado a requerer tudo quanto for a bem da execução da Pragmatica de 6 de Maio de 1749, do Edital da d.a Junta do Commercio de 24 de Maio
de 1757, do Alvará de 15 de Outubro de 1760, e de todas as mais Leis, Alvarás, e Reaes Decretos a respeito do contrabando, os quaes serám registados nas Alfand.as das Ilhas dos Açores p.a q. a falta do seu cumprimento não possa ser allegada como ignorancia, antes sim
castigada com pena de privação dos Officiaes aos transgressores, ou omissos.
5.º
Na mesma pena de transgressão incorrerá todo o Official q. por qualquer acontecimento
fizer desp.º fora da Alfand.a e p.a mais animar o particular interece dos Officiaes, ou estes sejam da Alfand.a ou de fora se declare q. S. Magd.e foi servido determinar que os Officiaes por
quem for descoberto algu contrabando ou descaminho denunciado p.r outrem, ou ainda aprehendido por ordem de qualquer Ministro, ou Juiz da Alfand.a levarão 10 p.r 100 a respeito do
valor da fazenda aprehendida alem do terço que pertence ao denunciante bem entendido, que
sendo elles Officiaes da Alfand.a os mesmos denunciantes ou aprehensores lhes compete o
terço e p.r isso ficão excluidos dos 10 p.r 100.
6.º
Para maior conhecimento desta materia se declara que as denuncias ou sejão de contrabando isto hé de fazenda, cuja entrada he prohibida nos Dominios de S. Magd.e ou sejão descaminho isto hé de fazenda que //
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que tendo sido permettida se achou desviada aos Direitos se podem fazer com segredo p.r forma
que sem se declarar o nome do denunciante feita a participação á Junta do Commercio p.r carta
do Juiz da Alfand.a ou do Inspector, se mandará logo entregar o terço ou o prémio ao m.mo Juiz
da Alfand.a ou ao Inspector, que fizer a participação sem outra averiguação de pessoa.
Cap.º 11.º
Da forma da Arrecadação dos Direitos no cazo de Naufragio
1.º
Quando por algum acontecimento der á costa qualquer Embarcação de modo que ella seja
obrigada a alojar na Praia toda ou parte de sua carregação, o Juiz d’Alfand.a irá logo com os
seus Officiaes competentes e o Visconsul ou interprete da Nação respectiva e tomará conta
dos Livros conhecimentos, e relações, se existirem para saber qual he a carga e a quem per-
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tence, não existindo porem os Livros ou papeis se tomará a declaração pela noticia que der o
Mestre e derem as mais pessoas debaixo de juramento.
2.º
Acontecendo que o Navio não tenha chegado á Praia nem haja pessoas de quem se tomem
as declarações referidas se fara a arrecadação com a maior cautella de tudo o que for salvado
e se fará Inventario com toda a regullarid.e inspecção e clareza assim da quantid.e das Fazendas como da sua qualidade.
3.º
A fazenda por hum ou por outro modo se recolherá na Alfand.a com separação a que não
tiver avaria; a q. porem a tiver se entregará a pessoa de verdade debaxo //
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debaxo de fiança para a beneficiarem e restituirem logo q. beneficiada for; desta fiança se lavrará termo em hum caderno rubricado em quanto se não passa a Livro q. para isso será destinado, e neste termo se declarará a quantid.e qualid.e pezo, marca, e numero que tiverem as
fazendas ao tempo da entrega para que se faça conferencia depois de beneficiadas, e pella fiança se pague toda a falta regullada pella avaleação, e todos os referidos papeis assim como
as declaraçoens do Cap.m ou gente de equipagem se incorporarão logo no auto do naufragio;
que o Juiz deve mandar fazer como fica ditto.
4.º
Na tirada da fazenda e passage p.a a Alfand.a como tão bem no seu despacho se deve praticar sem diferença algua o m.mo que fica ordenado a respeito das cargas, baldeações e despachos nos referidos Cap.os.
5.º
Quando porem aos portos das d.as Ilhas em que houver Alfand.a for algua Embarcação
com agoa aberta ou com damno tal que reparada possa continuar a sua viagem o Juiz e Officiaes da Alfand.a averiguarão pellos conhecimentos e Livro qual he seu destino e de que carga
consta para que indo destinada p.a aquella Alfand.a se observe as m.mas deligencias de entrada e descarga assim determinadas, indo porem para outra qualquer parte e querendo baldear
as fazendas se praticará o m.mo q. a este respeito fica ordenado no Cap.º das baldeações; bem
visto que não querendo as partes baldear as fazendas para outra Embarcação, mas levallas p.a
outro porto fora das d.as Ilhas, no cazo em que para ellas não venhão não pagarão //
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direito algum nem se fará aprehenção na fazenda prohibida antes a esta se dará despacho como a outra qualquer que se baldear pagando as partes 4 p.r 100 de toda a baldeação; e querendo porem as partes vender ou toda ou parte de carga para entrar nas d.as Ilhas para não vinha
destinada [sic] pagarão regullarmt.e os direitos descontada a 5.ª parte delles em attenção as
avarias das mesmas fazendas, mas este abatimento se não fará vendendo se p.r arrematação a
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fazenda porque se prezume que os Lansadores fizerão conta aos direitos que devião pagar
quando arrematarão.
6.º
As arrematações das referidas fazendas se farão p.r ordem do Juiz d’Alfand.a e sómente se
procederá a ellas quando p.r falta de Livros, conhecimentos, ou papeis ou p.r falta de pessoas
que p.r não fazer legitimas declarações se não conheça donde veio o navio e a quem pertencem
as fazendas, o produto destas pellas arremataçoens descontadas as despezas feitas com aprovação do Juiz da Alfand.a será remettida para a Junta da Fazenda das d.as Ilhas com as declarações necessarias p.a ficar por deposito dando-se tambem conta a S. Magd.e pello Conselho da
Sua Real Fazenda e em todos os cazos contheudos neste cap.º o Juiz d’Alfand.a procederá a Devaça para descobrir os descaminhos e roubos, e castigar os culpados como for Direito.
Estes provimentos se cumprão em quanto S. Magd.e não mandar o contrario, e o que nelles se não achar provido se regulará pello Foral da Alfand.a de Lisboa na parte em que for applicavel ás Alfandegas das referidas Ilhas.
Citio de Nossa Senhora d’Ajuda 2 de Agosto de 1766 = Conde de Oeiras = E tirado p.r
copia do Original por //
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Manoel Soares Ferreira Official da Secretaria do Governo que o escreveo aos 25 de Outubro de 1766 = Bartholomeo [?] Barros.
E não contem mais nem menos em as d.as Providencias que eu escrivão abaixo assignado
aqui bem e fielmente fis trasladar dos proprios a que me reporto em poder do D.or Juiz do
Mar e Contador da Real Fazenda que os tornou a receber de que hade comigo abaixo assignar
com os quaes este traslado, conferi, fis escrever, sobrescrevi, e assignei nesta cidade de Ponta
Delgada aos 19 dias do mez de Janeiro de 1767 annos. Eu João da Costa Lobo o sobrescrevi.
= Conferido = João da Costa Lobo. //
92[1]
Apendice B
Plano de formação de huma Companhia de Barqueiros p.a o serviço da Cidade de Ponta
Delgada
A Classe dos barqueiros em toda a parte merece a attenção do Governo: nos Portos Continentais onde há hum trafico continuo poderá inda o Governo abandonalos aos seus recursos,
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porem, em Portos d’Ilhas aonde muitas semanas não chegão Navios, onde pela continuidade
dos levantes, passão muitos dias sem trabalhar, impedindo a braveza do mar se occupem na
pesca, pertence ao Governo vellar na conservação desta Classe tão necessaria, e util ao Commercio, quam miseravel.
A robustez q. necessitão os individuos, que a compoem, ao activos e aturados trabalhos,
que praticão, o uso constante de bebidas espirituosas q. tomão p.a resistir aos trabalhos, e frio
do mar, lhes consome a saude e dinheiro, ficando entregues á Indigencia todas as semanas,
em que não trabalhão.
He por tanto com o duplicado fim de fazer florecer o Comercio, fazendo segura a Carga, e
descarga dos navios, impedindo o contrabando, e subtrahir á Indigencia muitos desgraçados,
que apresentamos a V.A.R. o seg.te Plano.
Crear-se-há na Cidade de Ponta Delgada hua Companhia de barqueiros p.a serviço do Porto.
O Patrão Mor desta Ilha, será o seo director
O Sota Patrão Mor, Capataz
Os barqueiros arraes mais experimentados, cabos de Companhia
Haverão tantos barqueiros, quantos forem necessarios p.a guarnecer o Escaler da Alfandega, da Saude, e o Barco de //
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de coberta levadiça do Patrão Mor, e Lanchas de navegar; todos aprovados pelo Patrão
Mor e juramentados.
O Escrivão do Mar deverá ter hum Livro da Matricula da Companhia; dado por ella mesma.
Quando os Navios quizerem carregar, os capitaes apresentando ao Patrão Mor a licença da
Alfandega, este fará aprontar os barcos necessarios.
O Patrão Mor será obrigado a ter hum barco de coberta levadiça p.a hir á vista da Alfandega aos Navios, quando o tempo estiver mais aspero, o barco será contemplado como andando
sempre em carregação segundo a sua lotação.
Formalisar-se-há hua Pauta onde se devem lançar os fretes das Cargas e descargas.
Na Caza da Residencia do Patrão Mor haverá hum Cofre com hum boraco na tampa p.a
meter dinheiro e trez chaves diversas: hua p.a o Patrão Mor outra p.a o Escrivão do Mar, outra
p.a o Sota Patrão Mor onde se guardará todo o producto semanal de Fretes; rocegas etc etc.
Descarregando ou carregando qualquer Navio, o Escrivão do Mar extrahirá do Livro da
Carga ou descarga os fretes correspondentes as porçoens da Carga de cada hum dos Carregadores, declarando o dia da entrada ou sahida, volumes, Marcas, qualidades dos generos, fretes
correspondentes segundo a Pauta: estas Contas assignadas pelo Capataz, serão mandadas aos
Carregadores, p.a as satisfazerem á vista, o q. não se executando, participará ao Juiz da Alfandega p.a lhes reter as fazendas, e as authoridades a q. pertencer, obriga-los a pagar.
Os volumes dos passageiros, [?] serão pagos no Caes immediatamente, e o Escrivão do
Mar fará assento delles debaixo do titulo = fretes avulsos, Barco n.º tal = e todos os fretes q. a
Companhia ganhar serão metidos em Cofre no mesmo dia.
Todos os Domingos de manháa se fará pagamento na //
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na Caza do Patrão Mor, assistindo a elle o Escrivão do Mar, Capataz da Companhia, e os Patroes.
Conferir-se-há o dinheiro existente em caixa com as listas dos trabalhos da semana, q. deverá produzir o Escrivão do mar na forma seguinte
Para os Barcos tal porção
Patrão Mor
Escrivão do Mar
Capataz
Patroes
Barqueiros
A Porção pertencente aos Barqueiros ser-lhes-há destribuida pelos seus Patroens, prisidindo o Capataz; existe nesta Cid.e hua Confraria chamada da Caridade feita pelos Pescadores
desta: os Patroens dos Barcos, fintão-se voluntariamente ajuntando todo o anno em hum Cofre, hum quinhão do q. ganha o barco, com que fazem hua festa, enterrão os mortos etc etc.
da mesma sorte haja outro Cofre, em q. a Companhia dos barqueiros deposite hum quinhão
extrahido do todo, menos o quinhão dos barcos, e na semana em q. se não trabalhar p.r falta
de tempo, se dê so a cada Patrão, e Companha, dinheiro com q. elles possão subsistir.
O Patrão Mor, Patroens dos barcos, e Donos quando se fizer a Pauta dos fretes, he q. devem combinar nas porçoens, em q. se deve dividir o todo ganhado na semana, isto he no valor
de cada hua das porçoens. //
96[1]
Apendice C.
Plano da Creação de hua Junta da Real Fazenda na Ilha de S. Miguel
Estabelecer-se-há na Cidade de Ponta Delgada huma Junta da Real Fazenda incumbida da
recepção de todos os rendim.tos Reaes desta Ilha e Ilha de S.ta Maria.
Todos os annos feito o balanço da receita e dispesa se remeterá ao Prezidente da Junta da
Real Fazenda da Capitania: ella remeterá p.a o Real Erário; não tendo mais authoridade algua
sobre a Junta de S. Miguel; recebendo esta as ordens imediatas da Secretaria d’Estado dos
Negocios do Ultramar, a q.m dará annualmente hua Conta do Rendimento da Ilha, e meios de
os promover, meios q. se devem adoptar para promoção da agricultura, e Comercio; estado de
Obras publicas; as que se projectão no anno futuro; meios aplicaveis á sua execução; existentes, e extraordinarios. Em quanto ao mais expediente ficara esta Ilha sugeita ao Capitão General das Ilhas dos Açores como actualmente se acha.
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Esta Junta será composta do Governador da Ilha como Prezidente.
O Corregedor da Comarca como Juiz dos Feitos da Fazenda.
O Juiz de Fora da Cidade como Procurador.
Thesoureiro-Contador, o Recebedor e Pagador da Real Fazenda Feitor da Alfandega da
Cidade; todos os rendim.tos da Alfandega, Fintas, novos Impostos e parte dos Dizimos são recebidos na Alfandega: os outros Impostos são percebidos pelos particulares, q. a Junta d’Angra designar p.a esse fim: por tanto he muito mais proveitoso aos interesses de //
97
de V.A.R., que o actual Recebedor, e Pagador o seja de todos os rendimentos Reaes da Ilha ou
Thesoureiro-Contador da Junta, e Feitor da Alfandega.
Escrivão-Secretario: o Escrivão do Porto Franco pelo pouco q. tem a fazer no seo primeiro
Officio.
Hum continuo-guarda livros
Hum Porteiro, obrigado a varrer, e arranjar as sallas da Junta, q. será hum dos Guardas do numero
Hum dos Escrivães da Meza Grande da Alfandega, q. actualm.te ajuda o Feitor, e he Escrivão das Fintas, e novos Impostos continuará a ser Ajudante do Feitor ou Thesoureiro-Contador
da Junta
Escolhendo-se p.a Governador, Corregedor, e Juiz de Fora, pessoas honradas, e activas,
V.A.R. os podera recompensar deste trabalho com habitos Comendas etc. fazendo-os passar
destes a Lugares de maior reprezentação, sem despender annualm.te mais dinheiro.
A Junta se fará em hua das sallas da Alfandega.
Só o Corregedor, e Juiz de Fora serão Deputados da Junta, podendo a Junta reger-se pelo
Alvará de 26 de Outubro de 1776, Regimento da Junta da Real Fazenda da marinha, em tudo
o q. for aplicavel como os §§ 4, 5, 7 seguintes até 13, 16, 17, 19 e seguintes até 23 etc.
A Junta velará no modo da arrrematação dos Dizimos fazendo a sempre em ramos: tomará
contas a Alfandega, mandará proceder a hum exacto lançamento de Decimas; percepção do subsidio literario, e mais Impostos; regimen de Mizericordias, fazendo arrematar os seus bens em
hasta publica, donde liquidarão rendimentos capazes de as sustentar, e igualmente os Expostos //
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Farão que o Official Engenheiro, q. aqui deve sempre residir mediante Ordens de V.A.R. seja
Inspector de Obras Publicas, não consentindo a Junta, q. as Camaras despendão dinheiros em encanamentos e calçadas inuteis, e mal feitas, sem a sua aprovação, pendente da Informação do Official Engenheiro, cuidando assiduamente no incanamento das Agoas da Cidade, construção de
caminhos geralmente arruinados, e construidos contra as regras da Arte; supressão de canadas
(termo do paiz) veredas desnecessarias: na promoção da cultura de arvoredo, por ser a lenha mui
cara, e impedir deste modo a Importação Estrangeira de Boanna, e Pinho, e Carvão de pedra p.a
Fornos: mandando executar a ordem de V.A.R. de 11 de Março de 1796 sobre a forma dos carros
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para conservação das Calçadas; destruindo o abuso q. existe de ferragens e pregaria comprida;
mandando executar com a maior pontualidade a legislação dos §§ 18, 19, 21 da Carta de Lei de 9
de Setembro de 1769, e Alvará de 14 de Janeiro de 1807 sobre as Capelas, e Alvará de 20 de Maio
de 1796 e como segundo a expressão de V.A.R. na sua regia disposição de 24 de Outubro de 1796,
os bens propriamente da Coroa, em q. tem lugar a Lei mental, são pela sua natureza sempre da
Coroa, sem poderem ser allienados, e são pelo seo destino primordial, os q. com preferencia e especialidade devem contribuir p.a as urgencias do Estado, V.A.R. poderá mandar q. a Junta faça
executar nestas Ilhas a Provizão de 24 de Outubro de 1796 sobre os Donatarios pagarem hua Decima; providencias essas necessarias, pelas grandes sommas q. sahem desta Ilha p.a Donatarios rezidentes em Lisboa, e q. nada conspirão p.a a florescencia desta Ilha; nem para a sua despeza,
providencia agora mais necessaria, tratando-se da construção do Molhe, por ser este //
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utilissimo aos Proprietarios: e elles serem os principais não-residentes na Ilha. //
100
Apendice D
Providencias necessarias para augmento da prosperidade da Ilha de S. Miguel e Capitania
dos Açores.
Os meios de fazer florescer hum Paiz, são promover a agricultura; o Comercio.
Huma das couzas que tem concorrido para as Ilhas dos Açores se acharem reduzidas ao Estado de abatimento actual, he estarem quaze todos os terrenos das Ilhas amortisados em Morgados,
Capellas, ou possuidos por Corpos de Mão morta, não tendo os Administradores de taes Capellas, e Morgados [prehenchido] com as clausulas que lhes imposerão os Antecessores de V.A.R.; a
existencia de tal abuso destruidor da florescencia destas fertilissimas Ilhas, só pode ser destruido,
e p.r tanto so podem ellas chegar aquelle estado de esplendor em q. o seo solo e situação as colocão; mandando V.A.R. p.r Lei tornar allodiaes todos os bens amortisados em Morgados, e Capellas, e Censuaes os occupados por Corpos de mão morta; ordenando q. pela morte dos
Admnistradores, os seus bens se tornem allodiaes; dividindo-se os bens entre os seos descendentes; livres de todos os encargos, com q. os Administradores, e Instituidores os tiverem onerado:
q. todos os bens possuidos por Corpos de mão morta, sejão tornados Censuaes, regulando-se o
[censo] pelas regras q. parecerem mais justas excepto os bens das Cazas da Mizericordia.
He esta a causa principal da decadencia destas Ilhas: a Cidade de Ponta Delgada que em 1530
tinha 9319 almas, em 1810 tinha 10:864, em quaze dois seculos só augmentou 1545 almas; os
cazaes q. sahem p.a o Brazil, não equilibrão este pouco augmento de População; são cau //
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cauzas territoriaes donde ele nasce: he a existencia dos abusos supra; sendo a Instituição dos
Morgados, servindo me da frase do Augusto Avo de V.A.R. na Carta de Lei de 3 de Agosto de
1770; hua rigorosa amortisação de bens, contraria ao uso honesto do Dominio q. o Proprietario
tem p.r direito natural; contraria á Justiça, e á igualdade com q. esses bens deverião ser repartidos
entre os filhos: contraria p.r isso mesmo á multiplicidade das familias; contraria ao giro do Comercio, q. dos bens em liberdade se podia fazer contraria á utilidade publica, q. se deriva, q. se
deriva [sic] das receitas do meu Real Erario; em quanto o priva das sizas, q. provem da liberdade
dos bens, e das sucessivas vendas, q. della são natural consequencia, e contraria ao bem comum
dos Povos, sobre quaes recahe o pêzo das imposiçoens publicas. Impedindo q. entrem nos Conventos Freiras ou Frades rapazes, deste modo se deminuira o seo grande numero, disproporcional
a sua população; e por tanto esta se promoverá auxiliar o Comercio, fazendo-se com q.o Alvará
de 20 de Fevereiro de 1771, que torna livre a exportação de trigo destas Ilhas seja extensivo a todos os grãos, e recomendando-se aos Capitaes Generaes da Capitania não impeção p.r cauza alguma a plena liberdade de exportação, he esta a cauza principal da decadencia da Ilha Terceira.
Recomendando as Juntas promovão a construção das Calçadas absolutamente arruinadas
Construindo-se hum Molhe na Ilha de S. Miguel.
Fazendo com q. o direito de tonelagem q. se deve impor //
102
sobre os navios seja mais favoravel ás Embarcações nacionaes.
O Comercio exportativo desta Ilha he de graos, e laranjas, o pr.º p.a Portos nacionaes, o
segundo p.a estrangeiros
Em 1812 exportou p.a os nacionaes, isto he Portugal
Para os Estrangeiros, isto he Grão Bretanha
A Importação principal he feita pelos Estrangeiros
A Grão Bretanha importou no anno de 1812
Esta enorme importação he só balançada com o numerario q. nos importa Portugal,
p.r q. em generos só importou, em 1812

401:778:600
88:605:600
612:672:600
22:413:200

Logo esta Ilha he hum vehiculo p.r onde o dinheiro de Portugal passa a Londres.
O único meio de impedir tanta importação, he fazer haver na Ilha ou da Nação os generos,
q. nos importão: os objectos principaes da importação Britanica; são panos de lã, em 1812 importarão Peças 11:037 que
se reputarão de 150:000 Rs. a 20:800 Rs. de Algodão 4:322, que se reputarão de 4:500 a
3:600, este artigo não montou a menos de 700$ Cruzados.
Bacalhao, e peixe salgado e Madeira
Para animar estes artigos essenciaes da Importação, necessita-se que o Corregedor desta
Commarca ou a Junta obrigue a promover a cultura do Arvoredo, maiormente dos alamos, p.a
as caixas da fruta, já bordando os caminhos, já na divisão das terras, grotas etc etc.
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A importação do Sal deve ser animada; cada navio paga 25 sacas de emolumentos, e 2400 p.r
moio de finta: e se desse hua livre importação ao Sal, e se promovessem as salgas de peixe como
noutro tempo o fez Martinho de Mello e Castro, a Ilha longe de importar, exportaria peixe.
O terceiro e principal objecto de Importação, os panos de //
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de Lã e Algodão merecem a maior consideração de V.A.R. Em 1813 Importarão-se nesta Ilha
11:037 peças de Pano de Lã cujo preço maior foi de 150:000 Rs. e menor 20:000 Rs. supondo
q. o preço de todas as peças era o mais baixo, custarão
Rs 220:740:000
De Algodão 4323 Peças: preço maior
4500, e menor 3600, supondo todas custarão
o menor preço 3600

Rs

15:562:800
236:302:800

Ou 590 $ Cruzados, pelos preços menores, mas realmente subio a 700 $ Cruzados.
D. Luiz da Cunha estabeleceo na Villa da Ribr.a Grd.e hua Fabrica de Pano, onde se fizerão finissimos: esta fabrica foi destruida pela mesma especulação estrangeira, q. acabou alguas de Portugal: existe na d.a Villa a Caza q. servio de Fabrica, alguns instrumentos da Fabrica;
fabricão-se ainda droguetes, e panos de estamanha, tanto nesta, como nas outras Ilhas.
Na Ilha de S. Miguel há a celebre Argilla [fulonica], a q. os panos Inglezes devem toda a
sua bondade, por tanto auxiliando V.A.R. a nova creação da antiga <Fabrica> havendo nas
Ilhas as materias primas, podendo-se aperfeiçoar as lans com introdução de Carneiros Hespanhoes; havendo a preciosa Argilla [fulonica]; muita industria nos habitantes, idêas daquelles
trabalhos: havendo 1 batalhão e outro q. V.A.R. parece, q. necessariamente formará, 7 Regimentos de Melicias, sendo só a importação de Panos da Inglaterra na Ilha de S. Miguel de 700
$ Cruzados; a Nação ganharia m.to se promovendo-se a creação da antiga fabrica da Villa da
Ribr.a Grd.e; ella fornecesse de panos não só esta Ilha, mas as outras dos Açores, impedindose deste modo a grande importação estrangeira, e promovendo-se a industria nacional. //
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Apendice E
Navios que buscarão a Ilha em 1811 a 1813
Entrarão
Portuguezes
D.tos das Ilhas de baixo
Estrangeiros

1811

1812

1813

90
56
58
204

110
72
86
268

131
37
67
235
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Entre estes p.a Laranja
Sahirão
Dos 1.os
Dos 2.os
Dos 3.os

35

70

67

58
27
35

72
89
70

76
49
68

Direitos q. pagarão na Alfandega de entrada e sahida
R.s 22:000:000
R.s 336:190:635
23:703

R.s 37:150:000
Producto da exportação
R.s 69:885:180
Caixas de Laranja exportadas
52:575

R.s 29:000:000
R.s 601:547:280
51:126

Por esta comparação Estatistica se vê o augmento da cultura dos grãos e o grande augmento da exportação de laranja: o grd.e numero de pomares novos prometem em poucos annos hua exportação mui copiosa: dentro de 10 annos a Ilha poderá exportar annualmente 100$
caixas de laranja, objecto de 7 a 8 contos de reis de rendimento do Molhe
Apendice G. //
106[1]
Apendice F
A Classe do Clero da Ilha de S. Miguel, he mais de tripla da assignalada pela sua população
Demonstração statistica
Pelos calculos dos melhores statisticos se devem tirar de cada 100 habitantes 4 p.a as Artes, 1 p.a a Tropa 2/3 de 1 p.a o Clero e Civil ( e nas Cidades mui populosas 1) e 1 p.a a Nobreza, Negociantes e Contratadores.
A Ilha de S. Miguel tem 61$ Almas p.r tanto deve ter 2440 Artistas; 600 Militares; 400 no
Clero e Civil e 1200 dos terceiros, mas a Ilha tem 2411 da primeira (incluindo os Pescadores)
230 Soldados, 1838 da 3.ª Classe, e 796 da 2.ª Classe; logo tem poucos Artistas, mui poucos
Soldados; grandissimo Corpo de Clero e muitos Nobres, e Negociantes.
Este resultado do Calculo coincide exactam.te, com a experiencia. Ora, do n.º 796 da 2.ª
Classe, há 169 no Corpo Civil, de q. faltão, Officiaes de Fazenda, Cirurgiões etc etc p.r tanto
restão ao Clero 627: mas na Classe de Curas e Vigarios ainda há falta; logo o grande numero
consiste em Frades, e Freiras: ora, o numero q. era assignalado ao Clero erão 200 almas; tem
627, logo tem 27 alem do triplo de mais: sustentados pelo Estado, e gravando a Nação pela
mendicidade, pelas Congruas; pelos Corpos de Mão morta, cujos bens sahem do giro do Comercio nacional: ora 230 Soldados que existem, e 427 Individuos, q. há de mais no Clero fa-

[1]

Fl. 105 em branco.
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zem 657 Individuos, n.º q. a população assignala á Ilha na Classe militar, e q. deve ter o Batalhão, q. se formar, Officiaes de Milicias pagos etc etc Logo he verdade a proposição, q. adiantamos, e o dito do Celebre Smith //
108[1]
Apendice G
Dados que devem servir de Elementos, para determinar os direitos, q. os Navios devem
pagar no Molhe de Ponta Delgada, e p.r tanto o seo rendimento.
Os Navios Estrangeiros pagão prezentemente de direitos de Entrada
Registo no Castello 1640 p.a o Governador e Comandante
das Companhias
Patrão Mor
Visita da Saude
[J.z] da Alfandega e Guarda Mor

1:640
1:000
4:180
2:000
8:820

O termo medio da tonelagem dos Navios Estrangeiros q. demandão a Ilha he 100 Ton, logo pagão 88 reis p.r tonelada de direitos de entrada, não recebendo o Cofre Real emolumento
algum.
Pagão direitos de sahida
Despacho da Alfandega
Indoçar a Carta da Saude
Visita do Ajudante do Mar

2:850
160
1:000
4:010

Ou 40 r.s p.r tonelada, isto he 128 r.s por tonelada de entrada e sahida, sem V.A.R. perceber no seu Cofre dinheiro algum.
Os Navios Nacionaes pagão unicamente menos 800 r.s, da Carta de Saude, de q. so pagão
3380, isto he 120 r.s por tonelada, 8 r.s menos q. os Estrangeiros.
Navios q. em dia e meio podião carregar, gastão muitas vezes mezes: rompem o velame,
abrem agoa, desmastreão: o Anchoradoiro cheio de ferros quebrados, faz diariam.te perder
Ancoras, e amarras.
Cada barco leva 4:000 r.s de hir com carga a bordo.
Os seguros levarão em 1813 e continuão em 1814 a levar 10 //
109
10 p.r % de vinda e 10 p.r % de volta, isto he 20 p.r % viajem redonda.
Annualm.te naufragão (hum anno p.r outro) 5 navios, perigando ordinariamente as equipagens.
[1]

Fl. 107 em branco.
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A Laranja encaxotada muitos dias á espera de occasião de embarque apodresse; acontece
chegarem cargas inteiras podres, o mesmo acontece com o milho, abrindo os Navios agoa, e
embarcando-se muitas vezes verde p.a aproveitar o tempo.
Todos estes inconvenientes cessão existindo o Molhe; o Commercio poupa fretes e seguros, e ganha a segurança das suas especulações; os seguros, os Navios, velames, amarras
etc o Proprietario tem maior numero de compradores, logo todas estas vantagens comerciaes produzidas pelo Molhe, devem reverter a favor do Senhor do Molhe, pelos direitos q. pagarem os navios nesse azillo protector: he p.r tanto sobre taes circunstancias, e sobre os
regulamentos dos Molhes das Naçoes Europeas, maiormente daquellas, em q. estivermos
com mais intima amisade e q. consequentem.te forem os nossos principaes Importadores, q.
se deve formar o regulamento dos direitos do Molhe projectado; auxiliando sempre com
summa especialidade o Comercio nacional.
A Nação mais intima Alliada de V.A.R. he a Britanica pelo ultimo Tratado de Comercio
Art.o 4º V.A.R. convencionou = q. os navios de S.M.B. não pagarão maiores direitos ou impostos, dos q. aquelles q. os Navios Portuguezes pagarem nos Dominios Britanicos e viceversa = he mui consequente q. nos sirva de Baze p.a regular os direitos dos Portos Britanicos,
q. os nossos navios actualm.te pagão, e q. he a Nação mais intima alliada da Portu //
110
da Portugueza
Os Navios Portuguezes pagão em Londres
1º Direitos de Trindade, p.a limpeza do Rio Tamisa (segundo a tonelagem e agoa q. demandão)
2º Direitos de Luzes.
3º Direitos de Ramsgate
4. Id.m de Pilotagem
5 Id.m de Tonelagem de Entrada
6º Id.m Id.m de Sahida

Os navios de 100 Ton. demandão 10 pez d’agoa, pagão
1º Direitos de limpeza no tribunal da trindade
2º Id.m de Luzes
3º Id.m de Ramsgate
4º Id.m de Pilotagem
5º Id.m de Tonelagem p.r entrada e Dock
6.º Id.m Id.m levando fazendas (sahida)
£

£
11
2
3
12
12
47

s.
10
10
12
18
18
3

d
10
0
0
0
4
4

A 4:000 r.s a Libra dinheiro Insulano R.s 188:600 isto he 1886 rs p.r tonelada: no Anchoradoiro de Ponta Delgada (he verdade q. com as desaventagens supra) pagão os Navios Estrangeiros 128 r.s p.r tonelada.
Com os mais direitos, q. pagão os Navios Portuguezes em Londres p.r cada tonelada 2770
r.s e os Navios Inglezes 1875 r.s dinheiro Insulano.
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Por tanto deverão pagar todos os Navios, q. demandarem esta Ilha, alem dos direitos de
Saude, Alfandega, Registo etc agora existentes: direitos de Luzes ou de farol do Molhe: direitos de limpesa do Molhe e Direitos de Dock ou de Molhe, isto he direitos de tonelagem
1º Direito de Luzes ou farol: pagarão este direito todos os Navios, Cahiques, Barcos de
boca aberta, q. demandarem a Ilha //
111
entrem ou não no Molhe, por q. todos se aproveitão igualm.te das vantagens do Farol.
2º Direitos de limpeza do Molhe: pagarão este direito todos os Navios q. demandarem a
Ilha, entrem ou não no Molhe, por q. p.r elle se servem ainda, q. não entrem
E sendo o fito da alta consideração de V.A.R. felicitar os Povos, q. tem a ventura de obdecer [sic] ao paternal governo de V.A.R. tendo V.A.R. o maior empenho em promover o Commercio nacional de huas com as outras Ilhas dos Açores conforme as expressoens do Alvara
de 7 de Nov.o de 1810 serão izentos de direitos de limpeza todos os Cahiques, e Barcos de
boca aberta destas Ilhas., q. demandarem a Ilha de S. Miguel.
Para auxiliar a cultura da Madeira das Ilhas de baixo, (as outras 8 que formão a Capitania,
assim chamadas na Ilha de S. Miguel) e principalm.te da Ilha das Flores; e deste modo obstruir hum dos canaes de importação estrangeira; toda a Embarcação nacional q. das Ilhas de baixo vier carregada, unicamente de Madeira, produzida naquellas Ilhas, será izenta de direitos
de limpeza.
3º Direito de Dock, ou de Molhe: Tonelagem: pagarão direitos de Dock, ou de Molhe, tanto por tonelada toda a embarcação ou Navio Estrangeiro q. demandar a Ilha de S. Miguel, entre ou não no Molhe, mas sahir com carga, ou ainda q. não sahir carregado, tiver entrado no
Molhe.
O mesmo se praticará com os nacionaes, porem pagando menos q. os Estrangeiros p.r tonelada.
Serão izentos, com o fim de promover o comercio nacional, todos os cahiques, e barcos de
boca aberta, destas Ilhas.
Será izenta igualmente deste direito toda a Embarcação nacional q. vier a esta Ilha, unicam.te carregada de madeiras //
112
madeiras produzidas nas oito Ilhas de baixo
Serão izentos todos os navios e Embarcações Nacionaes, e Estrangeiras, q. buscarem p.r
franquia, p.a refrescar, o Anchoradoiro da Cidade de Ponta Delgada, q. só pagarão direitos de
Luzes, e Limpeza
Serão izentos todos os Navios, q. por franquia, vierem baldear no Porto Franco de Ponta
Delgada, quaesquer productos, (com a condição de serem re-exportados, q. só pagarão direitos de Luzes, e limpeza) dos Continentes da America, Africa, e Azia.
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Os direitos deverão ser pagos, apenas os navios derem entrada na Alfandega, p.r q. podem
sahir (os q. não entrarem no Molhe) carregados e não lhes importando os despachos da Alfandega, não pagarem direitos.
A exportação da Ilha, he Laranja, e graos, não podem haver se não dois cazos p.r q. os Navios se demorem no Molhe; hum grande temporal, e Corsarios inimigos na altura da Ilha; são
estas duas das principaes cauzas porq. elles buscão o abrigo tutelar do Molhe, p.r isso pagão
os direitos, so p.r essas cauzas se podem demorar; ellas não podem durar, naturalmente mais
de 20 dias; logo todo o Navio q. estiver no Molhe 20 dias não pagará mais direito algum, do
q. estando hum so dia: diminuir este espaço de tempo fazendo pagar os navios novos direitos
depois de poucos dias de estada no Molhe, tirando V.A.R. grandes direitos de hum desgraçado
especulador, q. vê a sua negociação baldada pelo terror dos Corsarios, e forças das tempestades, he projecto contrario as beneficas vistas de V.A.R.; he hum erro politico; he afastar os
concurrentes do Mercado de Ponta Delgada pelo medo dos extraordinarios direitos q. tem a
pagar: prolongar o espaço do tempo em que o direito tem valia não terá //
113
terá inconveniente; mas achamos q. 20 dias he hum prazo combinavel com os interesses de
V.A.R. e do commercio.
Todo o Navio, e embarcação, q. estiver no Molhe mais de 20 dias, pagará de novo direitos
de Luzes, e limpeza, e hum terço do direito de tonelagem pelos primeiros 10 dias, q. se demorar: passando de 30 novamente direitos de luzes, e limpeza, e dois terços do direito de tonelagem ate 40 dias; passando 40 dias, novos direitos de luzes, e limpeza, e direitos inteiros de
tonelagem; passando de 40 segue a mesma ordem, como quando passou de 20 ate 40 etc.
1º direito: Luzes: 4:000 r.s cada navio ou Embarcação, Cahique etc
2º direito: Limpeza 6:000 r.s cada Navio
3º direito: de Molhe ou tonelagem sendo estrangeiro 600 r.s tonelagem. Nacional 500 r.s Id.m
Em 1813 (Apendice E) demandarão esta Ilha
Navios, barcos etc 235, q. todos devem pagar direitos de luzes a 4:000 r.s cada hum
Todos, menos os Cahiques etc das Ilhas debaixo ou
198, o 2º direito de limpeza: 6000 rs cada hum
Sahirão carregados 76 Navios nacionaes de 120 toneladas
termo medio ou 9:120 toneladas a 500 rs 3º direito de Molhe

R 940:000
R 1:188:000

R 4:560:000
Estrangeiros 68; a 100 toneladas termo medio ou
6800 toneladas a 6000 rs
Somão os tres direitos, de Molhe,
q. compoem o seu rendimento total

R 4:080:000
10:768:000

A despeza do farol pode ser feita com 600:000 rs: o numero de navios, q. augmentar: o excesso de conta supra: o di-//
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114
o direito de estaleiro, q. deve haver no Molhe etc darão p.a a limpeza do Molhe, por tanto
pode-se affirmar, calculando sobre bases reaes, q. o rendimento liquido do Molhe annualmente será de 10 contos de reis, logo devemos calcular p.a a sua construção, como tendo hum fundo de amortisação p.a pagar o Capital real, Annuidades, e juros despendidos na sua feitura, de
10:000:000 annuaes.
Pagarão todos os Navios q. demandão a Ilha nas
circunstancias, e exposição supra
Direitos de visita de saude
De Alfandega e Guarda Mor
Pilotagem
Registos
de Luzes
de Limpeza
de Molhe p.r tonelada

4370
4850
1000
3640
4000
6000
600
83:830

sendo de 100 tonel. 60:000

Ou 838 r.s p.r tonelada, q. equivale p.a os Estrangeiros a 78 rs p.r caixa de laranja nos portos Britanicos os de 100 toneladas pagão 1:886 rs p.r tonelada, q. augmenta á proporção da
mais tonelagem, mas tambem da maior quantidade de agoa, q. demandão, e entrando em Molhes particulares ainda mais.
O Navio nacional de 100 toneladas, pagara menos [800] da visita da saude, e 100 menos
por tonelada ou [730] rs por tonelada 108 reis menos, que os Estrangeiros: os navios Inglezes
em Londres (de 100 toneladas) pagão menos 466 rs por tonelada, q. os Portuguezes, não entrando estes em molhes particulares.
No n.º 26 do Investigador Portuguez em Londres, folhas 240, e seguintes, e n.º 29 folhas
69 se vê os direitos pagos nos Portos Britanicos: pelo ultimo n.º se vê, q. o Navio Portuguez
Intriga de 255 toneladas, pagou de direitos em Entrada e sahida //
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e sahida
Direitos do Dover Pier
De tonelagem
De Dock
De Trindade ou limpeza do Tamisa
Passe de Porto
Certidão de Medição
Do Porto de [?]
[?]
Luzes

Dinheiro Insulano
6:200
Rs 289:600
101:600
34:600
2:800
6:400
1:000
23:000
159:000
624:200

a 2440 p.r tonelada //
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Apendice H
Meios de amortisação do Capital real, e de emprestimo despendido na Construção do Molhe da Ilha de S. Miguel
Despeza do Molhe orçada (segundo o Projecto
de I.T.Micheloti) em construção em 3 annos
Fundo Real: 40:000:000, enveado hum dos annos da
Construção: emprestados pela Alfandega de Ponta Delgada
do seo rendimento de Direitos grandes, Fintas ou novos Impostos
Fundo de Emprestimo de Accionistas
Juro do Capital Real a 5 p.r % durante os tres annos, q. se não
pagarão
Id.m do Capital emprestado id.m id.m
Valor do Molhe no fim do 3º anno, construido

Rs 200:000:000
Rs 120:000:000
Rs 80:000:000
Rs 18:000:000
Rs 12:000:000
Rs 230:000:000
330:000:000

Amortisação do capital emprestado e juros por annuidades.
O Molhe rende annualmente 10 contos, em 8 annos, 80 contos, aplicando o seu rendimento annual, ou hua annuidade de 10 contos em 8 annos está amortisado o capital de emprestimo
O juro dos 3 annos da construção he de
Juro dos 80 contos pagando se a annuidade de 10 contos
nos 8 annos he de

Rs 12:000:000
Rs 18:000:000
30:000:000

Estes 30 contos de juros devem ser pagos nos 8 annos p.r um capital real da Alfandega de
Ponta Delgada
Amortisação do 1º Capital Real e juros
O Molhe rende em 12 annos 120 contos logo, 20 annos de //
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depois da Construção do molhe está amortisad o Capital Real dos Juros
120 <contos> pagando-se annualmente 10 contos,
em 12 annos produsem a 5 p.r %

Rs 39:000:000

4 annos de rendimento de Molhe amortisão este primr.o juro
Dos juros de juros
Dos 39 Contos em 4 annos
Que nos 4 annos vencem 715:000 amortisados pelo conto de reis q. sobejou
dos 40 de rendim.to dos 4 annos p.a amortisar o d.o fundo de juro de 39 contos

Rs 4:800:000
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Amortisação do segd.o Capital Real
12 Contos de juros do capital emprestado nos tres primeiros annos
da construção pela Fazenda Real, amortisados depois de
24 annos de rendimento do Molhe e juro 5 p.r %
18 Contos de juros do capital emprestado nos 8 annos de amortisação,
amortisados 24 annos depois da contrução do Molhe 5 p.r %
Soma do 2º fundo Real
7 annos de rendim.to amortisa este segundo capital o seo juro e juro de juro
Logo

Rs 14:400:000
Rs 18:000:000
Rs 57:200:000
11:806:000
69:006:000

Sendo a despesa total do Molhe
Rs 200:000:000
Tempo de construção
3 annos haverá
Capital emprestado Rs 80:000:000 amortisado no 8º anno do rendim.to do Molhe
1º Capital Real
Rs 120:000:000 Id.m no 20 anno Id.m
Juro do Capital Real 39 contos no
24 anno Id.m
Juro do juro do Capital Real Rs 4:800:000 /
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Juro e juro de juro do capital real emprestado na amortisação do juro do capital empregado
R 62:206:000 no 31º anno Logo 31 annos depois da construção do Molhe terá V.A.R. hum rendimento annual de 10 contos de reis seguros, e amortisada a despesa real, e dos particulares.
Ora a despesa effectiva da Real fazenda foi
1º a Capital de
2º Pagam.to de juros do fundo de emprestimo
Fundo de Emprestimo

Rs 120:000:000
30:000:000
80:000:000
Rs 230:000:000

O rendimento do Molhe em 31 foi de 310 contos isto he 80:000:000 mais do que a despesa efectiva, ganho da real fazenda em juros: logo alem de no fim de no fim [sic] de 31 annos
ter V.A.R um rendimento annual de 10 contos, e estar indeminisado da despesa do Molhe, tem
a Real Fazenda ganho 80 contos de reis ou o rendimento de 8 annos de Molhe e emprestado
V.A.R. o dinheiro sem juros no fim de 23 annos está amortisada toda a despesa real, e nacional pela dispeza do mesmo Molhe. //
120[1]
Apendice I
Instrução Publica
A Lei da Creação das Escolas dava a esta Ilha hua cadeira de Latim, e tres das primeiras Letras.
[1]

Fl. 119 em branco.
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O Tribunal extincto da Real Meza Censoria, creou mais duas de Latim, duas de primeiras
letras hua Cadeira de Philosofia, e hua de Rethorica
Os Professores são pagos pela colecta do subsidio literário, pagando cada pipa de vinho 240
rs, e de vinho verde 120 rs. que prezentemente recebe a Junta da Real Fazenda desta Capitania
Existem a Cadeira de Latim da Cidade, regida há 33 annos p.r Joze Pedro Soares, com
240$000 rs. Este habil Professor tem ensinado todos os estudantes de Latim de quasi toda a
Ilha desde 1780: tem feito varias traduções impressas, como tambem impressos originaes
[praticos] e tem direito á Munificencia de V.A.R.
Cadeira de Philosofia da Cidade regida pelo Padre João Joze do Amaral, de talentos, instrução, bons costumes, e muita aplicação
Duas Cadeiras de Latim. Nas Villas da Ribr.a Grande, e Franca do Campo
Huma Escola de ler em Villa Franca do Campo.
Os Mestres das Escolas de ler tem as abandonado pelo deminuto ordenado, q. vencião; 60$000 rs.
Este he o deploravel estado, a q. está reduzida a Educação //
121
Educação publica de hua Ilha tão florescente; de 61$ Almas activas e industriosas, habitadoras de hum solo riquissimo sendo necessario mandar educar os mancebos de alguas familias ricas em Londres. //
122
Apendice J
Plano de creação de hum Lyceo de educação publica na Cidade de Ponta Delgada
O absoluto abandono em que se acha a educação publica de 61$ Almas na Ilha de S. Miguel:
os perniciosos resultados de falta de conhecimentos em hua Ilha populoza, tendo muitas familias
illustres, e sendo obrigados os Pais, q. querem e podem despender maiores somas na educação de
seus filhos, a manda-los fora da Ilha, merecem ficçar a Alta Consideração de V.A.R.
Nos, que tivemos a honra de refleccionar com o Ex.mo Conde das Galvêas na Corte do Rio de
Janeiro em 1810 sobre a utlidade, que tirarião os Acçorianos [sic] da creação de huma Escola Militar na Cidade d’Angra da Ilha Terceira, onde os naturaes, e habitantes das outras Ilhas dos Açores, podessem beber os conhecimentos precizos p.a serem bons soldados, e q. os eniciasse nos
conhecimentos mercantis, e de navegação a q. são muito perpensos [sic], e que vimos immediatam.te aprovação que V.A.R. deo ao Plano apprezentado pelo referido Menistro Secretario d’Estado; conhecemos o disvélo, e empenho com que V.A.R. busca o bem dos seus Vassallos, e por isso
temos a honra de apprezentar a V.A.R. o Plano de creação de hum Lyceo de Bellas Letras, Collegio de educação publica na Cidade de Ponta Delgada na Ilha de S. Miguel, onde poderão aprender
os principios de Literatura, a mocidade das Ilhas dos Açores, da mesma sorte q. aprende na Cidade de Angra na Ilha Terceira, os principios Mathematicos, e Militares, podendo sahir destas //
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destas duas Academias com todos os preparatorios necessarios para se formarem na Universidade de Coimbra, serem uteis a si, ao seu Paiz, á sua Nação, e a seo Monarcha
Plano do Lyceo
1.º
Crear-se-há na Cidade de Ponta Delgada no sitio apontado (Apendice n.º 1) hum Collegio
de educação publica
2.º
Os membros da Junta da Real Fazenda desta Ilha, projectada e ainda que se não realise,
velarão sobre tudo que tender a tornar esse estabelecimento mais proveitozo.
3.º
Haverá hum Reitor Director dos Estudos do Collegio e de todo o seo governo, interno, q.
obedecera plenamente as ordens da Junta, ou dos membros q. devem compor, e a q.m proporá
tudo o que achar util ao bom regimen do Collegio, e promoção da educação
4.º
Haverá hum Fiscal: hum Economo, quatro famulos e hum Cozinheiro
5.º
Haverá hum Mestre de Ler, escrever, contar e Gramatica Portugueza
Hum Professor de Gramatica Latina
Professores de Lingoa Franceza e Ingleza
Hum Professor de Filosofia
Hum dito de Rethorica
Hum Professor de Geographia, e Historia Universal //
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Hum Mestre de Muzica, e dança
6.º
Os doentes serão vesitados pelos Medicos do partido das suas respectivas familias
7.º
Receber-se-hão por alumnos p.a dentro do Collegio, todo e qualq.r mancebo de qualq.r
idade, e nas Aulas, q. todas serão publicas toda a pessoa pode concorrer
Os membros da Junta velarão na boa escolha de Professores, Pauta das horas de estudo,
expulção de Professores ineptos, e alumnos, de q. se não poder tirar partido algum
O Director Reitor do Collegio, executando as ordens da Junta dirigirá o governo interno
O Fiscal cuidará em executar todas as ordens, q. lhe der o Reitor
O Economo terá a seu cargo os artigos, comer, e limpeza do Collegio, recebendo as ordens
do Director
8.º
Destribuição das horas d’Estudo, e Aulas diarias

Uma ideia de reforma para a ilha de S. Miguel em 1813
Deverão as 6 horas da manhaa e as 7 de Inverno depois de feita a oração mental, bem vestidos e lavados, em q. terá o maior cuidado o Fiscal, e terão hua hora de estudo até as 7 de verão, e 8 de Inverno, em q. se tocará p.a o almoço, q. deve durar até as 7 e meia de verão, e 8 e
meia de Inverno.
As 8 de verão, e 9 de Inverno, começará a lição de ler, contar, Gramatica Portugueza, q.
deve durar ate ao meio dia
As 9 horas da manhaa começara a Aula de Gramatica Latina, q. deve durar ate ao meio dia: cujos compendios e livros classicos, deverão ser os mesmos uzados na Universidade de Coimbra //
125
As 8 horas da manhaa do verão e 9 de Inverno começará a Aula de Geografia, devendo
servir de compendio p.a os q. não souberem francez o Atlas dos Meninos, e os q. souberem o
Resumo da Geografia de Pinkton traduzida em Francez p.r M.r Bauche do Instituto nacional,
e de Historia o compendio de Historia do Abbade Millot
As 10 horas de verão e de Inverno, começarão as Aulas de Philosophia e Rethorica, q. devem durar ate o meio dia: cujos compendios serão os mesmos da Universidade de Coimbra
Ao meio dia se tocará ao jantar, e haverá descanço ate as 2 horas
As 2 horas começará a Aula de ler, escrever, e contar e Gramatica Portugueza, q. durará
ate as 4 horas
As 2 horas começará a Aula de Latim, até as 4 horas
As 2 horas as Aula de Philosophia, e Rethorica, 2 horas de cada Arte
Das 4 ate as 4 ? merenda
As 4 e meia começará a Aula de Gramatica Franceza e Ingleza, q. durará até as 6 horas,
servindo de Compendios p.a a Franceza o Mestre Francez de Chamopin, e da Ingleza a de Vieira, ou outro mais moderno e melhor se houver
Das 6 ate as 6 e meia descanço
Das 6 e meia ate as 8 Aula de Muzica, Dança, e Instrumentos, hora em q. se fexarão as Aulas
Das 8 ate as 8 e meia, terço
As 9 seia, e depois se recolherão aos seus quartos
Todos os signaes p.a estas differentes divisões de estudos no dia serão feitos a toque de sino //
126
Todos os Domingos, dias Santos, ou feriados, das 10 horas da manha até ao meio dia, haverá explicação dos Dogmas da nossa Rellegião: Doutrina Christaa: Evangelho do dia, e Historia Ecclesiastica
Todos os Sabados haverão sabatinas das materias respectivas
Todos os annos haverão exames em dias assignalados pela Junta persidindo [sic] ella; e
sendo rubricados pelos seus membros as Cartas de approvação
Todos os q. tiverem commando no Lyceo velarão sobre a melhor educação, polidez, bons
costumes, e aceio dos Educandos.
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10 [1]
Todos os educandos serão obrigados a trazer, quando entrarem p.a o Collegio
Lançoes
Fronha cheia de lã
Traveceiros
Camizas
Pares de meias
Toalhas de mãos
Lenços de açoar
Espelho
Escova de fato
D.a de dentes
Pentes dois
Tesoira
Barra de 4 ? de largo e 8 ? de comprido
Enchergão
Colxas
Cobertores
Coberta
Bau

6
1
3
6
6
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

E todos os Livros necessarios //
127
§ 11
Todos os Educandos poderão sahir nos Domingos ao meio dia para suas cazas, recolhendo-se as 6 horas da tarde
Cada Educando pagará 12$000 por mez, quantia entregue no principio de cada mez ao
Economo, que tendo a obrigação de ser comprador, e destribuidor, responderá pela receita e
dispeza mensal ao Director e Junta
Os alimentos deverão ser pão, arroz, legumes, peixe e carne
§ 12
Receber-se-hão nas Aulas do Collegio, todas publicas, toda e qualquer pessoa, que as quizer seguir
§ 13
Não se receberá pessoa alguma dentro do Collegio sem pagar a pensão mensal supra
§ 14
Á porporção [sic] que augmentarem as rendas do Collegio pelo maior concurso de Educandos, se escolherão para serem educados á custa do Collegio

[1]

O autor, certamente por lapso, omitiu o número 9.
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Em primeiro lugar os filhos de Militares pobres de Tropa de Linha
2º Filhos de Funcionarios publicos pobres
3º Filhos de Viuvas
4º Filhos de pobres, em que se reconhecer viveza e talento //
128
Apendice 1.º
Despeza do Lyceo
Escola de Portuguez
Na Cidade de Ponta-delgada crearão-se [sic] duas escolas de ler com 60$ reis cada hua:
não existem porque ninguem quer ensinar por tão pouco
Projectamos hua só Escola adindo-se-lhe a de Gramatica Portugueza: reunimos o ordenado de duas em hua só augmentando-se-lhe 80:000 r.s só por este ordenado poderá ensinar
Pessoa existente na Ilha
Cadeira de Latim
Existe huma com 240$ reis com hum habil Professor que serve mui bem: projectamos o
augmento de 60:000 r.s
Cadeira de Philosophia
Creada com 320$ r.s projectamos com 300$r.s existe
Cadeira de Rethorica
Existe regida por hum Religioso Franciscano com 80$r.s deve mudar-se para o Liceo: darse-lhe quarto e de comer, e 100$ reis a mais servindo de capelão do Lyceo tendo obrigação de
ensinar doutrina Christã, e Historia Sagrada nos dias feriados e santos
Cadeira de Lingoa Ingleza
Hua vez no dia e hora e [?] 150$ r.s
Cadeira de Lingoa Franceza
Geografia e Historia
A primeira de tarde a segunda de manhã; hum so Lente //
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com 250 $ r.s
Hum Mestre de Dança e Musica 150$r.s
So na cidade se ensinará Latim, e por isso se suprimirão as duas Aulas existentes nas duas
Villas dando-se os seos ordenados de 120$ r.s a hum Professor de Gramatica, ler, e escrever
Portuguez que não tem
Os Professores da Ilha de Santa Maria serão pagos pelo Rendimento da mesma Ilha.
Economias
Existe na Cidade de Ponta-delgada hum Convento de Gracianos ahi deverá ser o Lyceo de
instrução publica:
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O Prior do dito convento esta nas circunstancias de ser o Director do Colegio
Hum dos Frades
o Economo
O Medico do partido actual do Convento será o mesmo do Lyceo
Cozinheiro e Famulos os do convento augmentados do que forem necessarios
Toda a limpeza da Igreja, Colegio e pagamento e sustento dos individuos supra feita pelo
convento como ate agora
A primeira despeza de arranjar Aulas devidir quartos; bancos, e Mezas para as Aulas e refeitorio sera feita pelo convento
A despeza de trem de cosinha e Meza será feita á custa dos Colegiaes mediante 12$ r.s que
darão quando entrarem //
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no Colegio.
Toda a despeza de luzes será feita pelo colegio.
Todo o colegial pagará 12$ por mes pagos no principio do mês cada hum pode ser sustentado mui bem com 200 r.s por dia os outros 200 r.s serão aplicados para a compra de hum
bom Globo: Esfera Armilar; Dicionarios Portuguez, Latino, Francez, Inglez, Geografico, Historico, hum bom jogo de Mappas da melhor edição e papel e depois para sustentação dos
Alumnos [?]
Formação do Liceo e despeza
Junta do Liceo
Governador
Corregedor
{ Gratiz
Juiz de Fora
Director e Prior do Convento
Fiscal o Professor de Philosophia com quarto e de comer
Capelão id.m de Rethorica
id.m
Medico o do convento
Economo e Famulos; Frades, leigos e creados do Convento
Professor de Gramatica Portugueza
Id. de Latim
Id de Philosofia
Id. de Rethorica
Idem de Inglez
Idem de Francez Geografia e Historia
Id. de Musica e Dança
Duas cadeiras de Portuguez nas duas Villas

200:000
{ a 300 :000

600:000
100:000
150:000
250:000
150:000
1:450:000
240:000
1:690:000 //
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Despeza total com toda a Instrução publica da Ilha
projectada
Despeza efectiva em 1811
Augmento de despeza

Rs 1:690:000
Rs 780:000
Rs 910:000

Producto do Subsidio Literario na Ilha em 1812
Não querendo V.A.R. educar dentro do Colegio á custa da Real Fazenda os Alumnos do
Artº 4 § 14 os 6:000 r.s mensaes de cada colegial se poderão aplicar para pagamento dos Professores havendo somente 10 alumnos se ajuntarão annualmente 720$ r.s //
132 [1]
Apendice L
Rezumo Total
[parte esquerda da fl. 132 frente]
Despeza actual
1811
Despeza com a Folha Ecclesiastica
Id.m
Civil
Id.m
Militar
Isto he a Folha Civil, e Ecclesiastica p.a a Militar, como [6
1/8:1]. Ora statisticamente a Ilha deve ter o n.º de Individuos
das Classes Civil e Clero juntas p.a o da Militar com 2 p.a 3:
logo a despeza na mesma razão, porem como os ordenados das
duas Classes são maiores, deverá a dispesa das folhas Civil e
do Clero ser p.a a Militar como 2:2, isto he igual porem he como [6 1/9 p.a 1 logo he excessivamente extraordinaria Rendim.to Real da Ilha em 1812
Alfandega e Novos Impostos
Dizimos 1811

Rs. 50:703:963
Rs. 4:868:503
Rs. 8:985:229

Despeza total
{ Rs. 64:557:765

Rs. 43:100$000
Rs 106:776$008

Decima, Siza, Siza sobre as carnes
Selo, Heranças
Subsidio Literario
Rendimento liquido da Real Fazenda em 1812

[1] A fl.

Rs. } 18:463$335
Rs. } 18:463$335
Rs. 168:339$343

132 apresenta um mapa organizado em folha dupla, ocupando a frente e o verso. Far-se-á a transcrição sucessiva

da parte esquerda do mapa, lado direito e verso.
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Sendo a dispeza das Folhas supra a de 1811 q. foi
maior na parte Militar, mas de pouca consideração,
não a copiamos p.r se não achar fechada.
Não há Officiaes da Fazenda, nem tropa capaz de
definder a Ilha, e a q. há mal paga
Rendimento das Camaras
Em 1812
Previão-se grandes trabalhos de Calçadas, e Encanam.tos
de agoa absolutamente abandonados
Rendim.to das Cazas de Mizericordia 1812

Rs. 11:545$223

Rs. 22:749$245

Existem os maiores abuzos //

[parte direita da fl. 132, frente]
Novo Projecto de Administração
Folha Ecclesiastica reduzida e fixa
Calculando o trigo de 800 a 1200
Folha Civil augmentada
Folha Militar augmentada
Isto he sendo a dispeza das duas Folhas Civil e Ecclesiastica
quase iguaes a militar: augmentada a dispeza civil quasi do
duplo, e a Militar mais do triplo, gasta-se menos q.
actualmente 5:646:765: [Ora] a despeza Militar era
executando-se o Plano apprezentado em 1811 de hum
Batalhão de 700 Praças; porem querendo V.A.R. so
augmentar hua Companhia ás tres existentes, formando
hum Batalhão de 481 praças a saber Major, 1 Ajudante,
1 Secretario, Quartel Mestre, 1 Cabo de Tambores,
12 Officiaes, 86 Officiaes inferiores, 12 Pifaros e
Tambores, 7 Artifices, 360 soldados, q. então devem ser
todos da Art.a a 60 rs. por dia, e Pão de 40 rs.: Officiaes
segundo a tarifa do Brazil cuja despeza monta
Officiaes de Milicias e Tambores

Rs. 20:790:000
Rs. 8:121:000
Rs. 30:000:000

Despesa total
{ 58:911:000

Rs. 19:454$900
Rs. 1:406$400
Rs. 20:861$300

Ou 22 contos contando com hum Ajudante d’Ordens, hum Official Engenheiro etc então a
despeza será
Folha Ecclesiastica
Id.m Civil
Militar

Rs. 20:790:000
Rs. 8:121:000
Rs. 22:000:000
50:911:000

Despeza total
{ 50:911:000
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Isto he as duas folhas Civil e Ecclesiastica, q. devião ser [?] Militar, como 2 p.r 1 ficão
ainda como [1 ? p.r 1] poupando ainda V.A.R. annualmente 13:646:765 rs.; mas a Folha Ecclesiastica actual he de 50:703:963 a dispeza total das Folhas, digo das tres Folhas projectadas, formando-se o Batalhão so de 481 Praças, duplicando a dispeza civil, e duas vezes e meia
mais a militar he de 50:911:000 isto he [mais Rs 917:037] do que a despeza actual so da Folha Ecclesiastica. Logo o abuzo na destribuição dos rendimentos reaes he excessivo
Transporte-se //
[verso da fl. 132 a toda a largura da folha]
Rendimento total da Real Fazenda
No anno de 1811
Despeza segundo a Administração actual
Liquido disponivel
Dispeza segundo o Novo Projecto de Administração, existindo
hum Batalhão de 700 Praças
Liquido disponivel
Despeza, sendo o Batalhão de 481 Praças
Liquido disponivel
Mais que actualmente
Mesmo depois de se augmentar o ordenado do Governador
1 Secretario do Governo
1 Escrivão do Porto Franco
1 D.o de Descarga
1 D.o de Marcas
1 Chaveiro
20 Guardas
[?] das Vistorias e Porto
Major do Castello de S. Braz
Ajudante d’Ordens
Ajudante do Castello de S. Braz
Hum Batalhão de 481 Praças de Art.a com o soldo de Portugal de 1807
Officiaes Milicianos com o soldo de Portugal de 1807

168:399$343
63:957$765
104:499$286
58:911$000
109:488$343
50:911$000
119:488$343
14:989$057

{ de Alfandega

[ No espaço livre à direita das contas e listagem nesta mesma fl. 132 verso, consta uma
nota como segue]
N.B.
As Congruas q. compoem a dispeza forão calculadas como se o trigo se vendesse de 800
rs. a 1000 rs. para se ver q. mesmo assim se poupava muito. A epoca dos grandes preços acabou: a abertura dos Portos do Norte reduzio o preço do trigo em Lisboa a 650, e consequente-
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Ricardo Madruga da Costa
mente o termo medio do trigo na Ilha hira de 400 rs. a 500 rs. he sobre este dado q. se calculou a Folha Ecclesiastica do Reverso da Tabella 1ª fol___ segundo ella se deverá pagar aos
Ecclesiasticos ou a dinheiro ou a trigo as Congruas ficças. O Rendim.to do Dizimo diminuira, p.r isso mesmo tambem a despeza Ecclesiastica, vindo a ser a proporção statistica da despeza Militar p.a a Civil e Ecclesiastica como 1 p.a 1.
[ segue-se o resto do texto disposto a toda a largura da folha]
Logo os principios, que avançamos nesta Memoria; que a Administração da Real Fazenda
na Ilha de S. Miguel era extremam.te abuziva, contraria as principaes statisticas, gravando todas as Classes de população, retendo a propriedade desta Colonia; minorando os rendimentos
reaes são verdadeiros; sendo exactos os raciocinios do Celebre Smith sobre as Colonias, q.
apontamos, e a proposição do [infatigavel] Sully que nos servio de Epigrafe
Conservamos na nossa mão os Documentos Officiaes de tudo quanto affirmamos neste
Ensaio; extrahidos da Secretaria do Governo, Camaras, Alfandega etc etc.
Depois de escrita esta Memoria
recebemos o rendimento da Alfandega no Anno de 1812 q. he de
Rs. 55:000:000 //
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INVENTÁRIO DO “ESPÓLIO SENA FREITAS” DA BIBLIOTECA
PÚBLICA E ARQUIVO REGIONAL DE PONTA DELGADA

Ana Cristina Cardoso da Costa Gomes1
José Manuel Correia Fernandes2
A EQUIPA “SENA FREITAS”: OBJECTIVOS PROGRAMÁTICOS

Sena Freitas continua a ser
O Padre
uma das figuras da cultura portuguesa esquecidas ou relegadas para segundo
plano, apesar da vasta obra que deixou, a
qual continua a reclamar um estudo autónomo e de conjunto. A sua actividade como escritor durou quarenta anos
(1873-1913) e, neste período de tempo, a
sua pena produziu aproximadamente dezenas de obras, para além de artigos dispersos publicados em jornais e revistas da
época, de Portugal (continente e Açores) e
do Brasil. Os seus textos abrangeram diferentes áreas, tais como a teologia, a parenética, a filosofia, a pedagogia, o romance
e a literatura de viagens, a poesia, a crítica
literária, a tradução, a oratória, a epistolografia, a polémica e a apologética.
1

O objectivo central que presidiu à
constituição da Equipa “Sena Freitas”,
do Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira da Universidade Católica Portuguesa, que integra um conjunto
de investigadores de diferentes áreas disciplinares, foi estudar esta personalidade
relevante da cultura luso-brasileira da segunda metade do século XIX e princípios
do século XX e reabilitar a sua obra. Por
outro lado, pretendeu-se, igualmente, contextualizar este escritor, de forma a contribuir para alargar os horizontes de
compreensão dos debates literários, culturais e religiosos em que o mesmo se envolveu, ou chegou mesmo a protagonizar,
a par de outros vultos mais conhecidos da
nossa literatura como António Feliciano
de Castilho, Camilo Castelo Branco3, Antero de Quental, Guerra Junqueiro4 e Ramalho Ortigão.

Mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Doutoranda em História Moderna

na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Membro da Comissão Executiva da Equipa “Sena Freitas” do Centro de
Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira da Universidade Católica Portuguesa.
2

Mestre em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa. Membro da Comissão Executiva da Equipa “Sena Frei-

tas” do Centro de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira da Universidade Católica Portuguesa.
3

Sobre as relações entre Sena Freitas e Camilo Castelo Branco veja-se o estudo de Manuel CARREIRO, Camilo e Sena

Freitas, Ponta Delgada, Ed. D. A., 1966.
4 A polémica

que envolveu o Padre Sena Freitas e Guerra Junqueiro foi estudada pelo Padre Moreira das NEVES, ”Guerra Jun-

queiro e o Padre Sena Freitas”, in As Grandes Polémicas Portuguesas do Século XIX, Lisboa, Editorial Verbo, s.d. Do mesmo autor
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 295-336

296

Ana Cristina Cardoso da Costa Gomes / José Manuel Correia Fernandes

Entre as actividades já desenvolvidas
pela equipa contam-se:
• o levantamento das obras de Sena
Freitas existentes nas bibliotecas do
país, no Arquivo da Casa Mãe dos Lazaristas em Paris, no Real Gabinete
Português de Leitura do Rio de Janeiro e em São Paulo (investigação sobre
o Colégio “Sena Freitas” em Jundiaí);
• a realização de um seminário aberto
na Universidade Católica Portuguesa
sobre a Cultura e Sociedade no Pensamento do Padre José Joaquim de
Sena Freitas5, que contou com a participação de diversos especialistas;
• a realização de uma conferência, intitulada “Uma Apresentação do Padre
Sena Freitas”, no Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro6;
• a apresentação de uma comunicação intitulada “Cumplicidade entre
Literatura e História na Obra de Sena Freitas”, no Colóquio intitulado
Literatura e História: para uma
prática interdisciplinar, organizado
pela Universidade Aberta7 ;
• a publicação de duas cartas manuscritas inéditas do Padre Sena Freitas8;
• o inventário exaustivo do “Espólio Se-

na Freitas” preservado na Biblioteca
Pública e Arquivo de Ponta Delgada.
Este espólio é um valioso instrumento
de trabalho, uma vez que abre pistas
de investigação importantes não só para os interessados na figura do Padre
Sena Freitas, mas também, para os estudiosos da época em que viveu.
Porém, estes trabalhos não esgotam a
programação das actividades da Equipa
“Sena Freitas”. Os seus investigadores
têm, neste momento, em preparação:
• o levantamento exaustivo dos artigos publicados por Sena Freitas em
jornais e revistas da época, do continente, Açores e Brasil;
• a inventariação da correspondência
inédita de Sena Freitas;
• a realização de uma exposição e um
colóquio, em simultâneo, sobre a vida,
a obra e o tempo de Sena Freitas, em
Lisboa e em Ponta Delgada;
• a edição de um livro de estudos com
contribuições analíticas interdisciplinares de autores portugueses, brasileiros, bem como de outros países
sobre o pensamento e a obra do Padre
Sena Freitas ;
• a edição de um volume de correspon-

pode ainda ser consultada A Autobiografia do Padre Sena Freitas, Separata da Revista Atlântida, Angra do Heroísmo, 1975. Este
conflito que opôs o Padre Sena Freitas e Guerra Junqueiro resultaria em agressões verbais fortes e recíprocas, as quais podemos avaliar pelo poema escrito por Junqueiro sobre Sena Freitas: ”Ó malandro sagrado, ó padre Sena Freitas, / As tonsuras que tens deviam
ser-te feitas / Não sobre a nuca, mas ó padre, n’essa crina, / levita de albardão, jumento de batina. / Sena que sena és? Tu és Sena
de paus, / ou de oiros? (...)”. Cf. Guerra JUNQUEIRO, ”Sena Freitas”, in A Folha Nova do Porto, nº 36, 7 de Julho de 1881.
5

Coordenação de Jorge Croce de RIVERA (Equipa “Sena Freitas”) e de Luís Machado de ABREU (Equipa “Sena Frei-

tas”), Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 29 de Junho de 2002.
6

Esta conferência foi proferida, no dia 28/10/02, por Vanda Anastácio GONÇALVES (Equipa “Sena Freitas”).

7

Ana Cristina Cardoso da Costa GOMES (Equipa “Sena Freitas) e José Eduardo FRANCO (Equipa “Sena Freitas”),

“Cumplicidade entre Literatura e História na Obra de Sena Freitas”, in Brotéria, 5/6, vol. 156, Maio/Junho 2003, pp. 497-518.
8

Cf. Ana Cristina Cardoso da Costa GOMES (Equipa “Sena Freitas”) e José Manuel Correia FERNANDES (Equipa

“Sena Freitas”), “Duas Cartas Inéditas do Padre Sena Freitas”, in Arquipélago. História, 2.ª série, VIII (2004), pp. 261-271.

Inventário do "Espólio Sena Freitas" da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada

dência inédita trocada entre Sena
Freitas e alguns dos autores mais representativos do século XIX português, entre os quais se destaca Camilo
Castelo Branco;
• a reedição de duas das obras mais emblemáticas de Sena Freitas, nomeadamente O Perfil de Camilo Castelo
Branco e A Autópsia da Velhice do
Padre Eterno, bem como a publicação do trabalho intitulado Dois Exercícios de Ironia (Em Defesa da Carta
Encíclica de Pio IX de Antero de
Quental e Representação dirigida aos
poderes públicos contra os Jesuítas
de Sena Freitas)9;
• a publicação de uma antologia de
textos do Padre Sena Freitas.
APONTAMENTOS BIOGRÁFICOS DE UM
PADRE JOSÉ JOAQUIM DE
SENA FREITAS
AÇOREANO: O

José Joaquim de Sena Freitas nasceu
em 21 de Julho de 1840, em Ponta Delgada (S. Miguel – Açores), e morreu a
21 de Dezembro de 1913, no Rio de Janeiro. Era filho do arqueólogo e historiador Bernardino José de Sena Freitas,
fidalgo da Casa Real, comendador da
Ordem de Cristo, legitimista e sócio da
Academia das Ciências de Lisboa. 9
A infância do Padre Sena Freitas foi
passada em São Miguel, ilha que marcou
9

o pensamento deste escritor ao longo da
sua vida e que ele jamais esqueceu. Na
cidade de Ponta Delgada conviveu com
Antero de Quental, de quem foi colega
na escola francesa de Mr. Clarouin e, até
aos 15 anos, viveu com o seu pai em Vila
Franca do Campo, onde concluiu os primeiros estudos.
No ano de 1855, Bernardino José de
Sena Freitas mudou-se para o continente e
Sena Freitas entrou no seminário de Santarém, onde realizou os seus estudos secundários. Daí partiu para Coimbra e no
seminário desta cidade concluiu os estudos propedêuticos ao curso de Teologia.
Em 1860, foi admitido no grande Seminário de S. Lázaro, em Paris, para receber a
sua formação teológica e, em Junho de 1865,
foi ordenado presbítero, tornando-se lazarista. Terminado o curso de Teologia, aos 25
anos, partiu como missionário para o Brasil.
Aí distinguiu-se pela sua actividade como
professor no Seminário Lazarista de Caraça.
Neste estabelecimento de ensino leccionou
Exegese Bíblica, Inglês, Dogma e História
Eclesiástica. As suas qualidades pedagógicas
foram louvadas por um dos seus antigos alunos, o Padre Sousa, que em carta manuscrita
e inédita remetida ao Conde do Almarjão, se
referia ao seu antigo mestre como “o meu saudoso Professor (no Seminario do Caraça
em Minas Geraes – Brazil)”.10
Durante o ano de 1870 percorreu o Ceará e passou alguns meses no Rio de Ja-

A obra A Alta Educação do Padre (tradução do Padre Sena Freitas do texto de Mons. Spalding) foi reeditada com a

coordenação de José Eduardo FRANCO, Lisboa, Roma Editora, 2003.
9 A sua biografia pode ser consultada em José Manuel Correia FERNANDES, “Sena Freitas”,

in Dicionário dos Educadores Portu-

gueses (dir. de António NÓVOA), Lisboa, Edições Asa, 2003, pp. 605-606. Ver também “Sena Freitas (Pe José Joaquim de)”, in Grande
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Vol. XXVIII, Lisboa - Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, Limitada, s.d., pp. 259-260.
10

BPAPD, Espólio Sena Freitas, Manuscritos - Correspondência. Publ. por Ana Cristina da Costa GOMES e José

Eduardo FRANCO, “Incursões de Sena Freitas na Literatura e na História”, in Homem de Palavra. Estudos sobre Sena Freitas, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda (no prelo).
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neiro, tendo regressado ao Ceará em 1872.
Problemas de saúde fizeram-no, contudo,
regressar a Portugal no ano de 1873. Passou então a exercer funções como professor no Colégio de Santa Quitéria
(Felgueiras). Entre os anos de 1875 e 1878
envolveu-se na polémica sobre a peça Os
Lazaristas de António Enes e intensificou
a sua actividade como escritor. Publicou
em 1875 o romance A Tenda de Mestre
Lucas e fundou, em 1878, em Guimarães,
o jornal O Progresso Católico, do qual foi
redactor durante quatro anos.
O ano de 1880 ficou marcado pelo
abandono do Colégio de Santa Quitéria,
do qual obteve licença por dois anos, por
motivos de saúde e pela fundação das
Conferências de São Vicente de Paulo em
Braga, Porto, Guimarães, Penafiel e
Coimbra. No ano seguinte participou no I
Congresso Católico de Lisboa e partiu para Londres para assistir às aulas de Huxley, no South Kensington Museum, tendo
passado algum tempo também na Irlanda.
Regressou a Portugal no ano de 1882
e partiu, de novo, para o Brasil em 1883.
De regresso ao Brasil, Sena Freitas leccionou Hermenêutica Sagrada no seminário de S. Paulo e, em 1886, fundou um
colégio em Jundiaí, consciente de que a
criação de um estabelecimento de ensino
representava a possibilidade de espaços
de mudança nas condições e mentalidades dos homens e mulheres livres.
Neste espaço de tempo intensificou a
sua actividade como jornalista e ensaísta. A sua obra A Autopsia da Velhice do
Padre Eterno teve a sua primeira edição

11

no ano de 1886, em resposta ao livro de
Guerra Junqueiro intitulado A Velhice do
Padre Eterno (1884), o qual foi publicado em S. Paulo no ano de 1885.
Desta segunda passagem pelo Brasil
pode assinalar-se ainda a actividade como pregador em São Paulo e a fixação
da sua residência no Rio de Janeiro, em
1889, cidade onde permaneceu até 1894.
Nesta cidade fez uma série de conferências no Liceu d’Artes e Ofícios do Dr.
Betencourt (1892-1893).
O ano de 1894 ficou marcado pelo
regresso do escritor, de novo, a Portugal
e pela sua participação no Congresso
Antoniano. No ano seguinte, Sena Freitas assumiu a direcção de um colégio na
Estefânia e foi agredido na Rua da Palma. O processo contra os agressores correu no tribunal durante 1896, ano em
que se deu o encontro de Sena Freitas
com Guerra Junqueiro numa livraria de
Lisboa, no Chiado. No ano de 1899 foi
nomeado cónego da Sé de Lisboa.
Sena Freitas continuou a escrever incansavelmente até ao final da sua vida.
A sua intensa produção literária ficou
atestada pela vasta bibliografia que deixou. Nas suas próprias palavras, numa
carta manuscrita inédita dirigida a Andino de Almeida, no ano de 1901, dizia,
com ironia “gasto mais papel almasso
do que solas”.11 A par do papel foi gastando, também, a sua voz, nas inúmeras
conferências e sermões que foi convidado a proferir em igrejas, associações culturais, ou em escolas, especialmente por
altura da abertura do ano escolar.

BPAPD, Espólio Sena Freitas, Manuscritos - Correspondência. Publ. por Ana Cristina da Costa GOMES e José Ma-

nuel FERNANDES, “Duas Cartas Inéditas do Padre Sena Freitas”, in Arquipélago. História, 2.ª série, VIII (2004), p. 270.
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A implantação da República, em
1910, à qual era opositor, conduziu o
Padre Sena Freitas, pela última vez, ao
Brasil, onde faleceu em 21 de Dezembro
de 1913. Segundo Manuel Clemente, este autor terá sido ”(...) certamente o melhor índice do que poderia e deveria ser
o catolicismo português do seu tempo,
ora revelando-o, ora contrastando-o.”12
A sua obra distribuiu-se por inúmeros
artigos em jornais e revistas da época, num
total de aproximadamente vinte periódicos,
por conferências, sermões, relatos de viagens, traduções, poemas, cartas e até um
romance. Apesar de não ser o nosso objectivo, no contexto deste trabalho, reconstituir de uma forma exaustiva a bibliografia do
autor, a qual ascende a cerca de 50 títulos
produzidos durante os seus anos de actividade como escritor, destacaremos as obras
que consideramos fundamentais para traçar o perfil da sua obra: A Tenda do Mestre
Lucas (1873), No Presbiterio e no Templo
(2 Vols.) (1877), Perfil de Camilo Castelo
Branco (1887), Autópsia da Velhice do
Padre Eterno (1886), Lutas da Pena (2
Vols.) (1901), A Palavra do Semeador (3
Vols.) (1905), Ao Veio do Tempo (1908), A
Alta Educação do Padre, tradução da obra
de Monsenhor Spalding (1909).
O “ESPÓLIO SENA FREITAS”
O “Espólio Sena Freitas” foi adquirido
pela Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada e encontra-se, neste momento,
a aguardar a respectiva catalogação para
12Cf.

poder ser consultado pelos leitores. O inventário que agora trazemos à luz constitui, por isso mesmo, um instrumento
valioso de trabalho e destina-se, não só a
facilitar a tarefa de catalogação do “Espólio Sena Freitas”, (resultando de uma investigação minuciosa e pormenorizada
que decorreu entre 11 e 16 de Fevereiro de
2002 e emtre 3 e 12 de Julho de 2002)
mas dirige-se, também, a todos aqueles
que se interessam pelo estudo da figura do
Padre Sena Freitas, de membros da sua família13, ou da época em que viveu.
De forma a poder ser avaliada a dimensão do espólio em questão, importa
referir que o mesmo ocupa uma estante
provisória, sendo constituído por duas
pastas, que contêm documentação diversificada em razoável estado de conservação, incluindo trinta e quatro livros e
seis caixas de folhetos.
A simples análise do índice do inventário permite constatar a riqueza da documentação incluída neste espólio
fundamental, quer para o estudo da figura
do açoreano José Joaquim de Sena Freitas, quer para a pesquisa sobre a época
em que produziu a sua obra. Graças ao
esforço incansável do Conde de Almarjão, familiar directo do autor e coleccionador atento de documentação relativa a
este e a seus familiares, foram incluídos
nas pastas mencionadas documentos genealógicos, jornais, revistas, recortes de
livros e de publicações periódicas. Lado
a lado com estes documentos, encontram-se notas e apontamentos diversos da

Manuel CLEMENTE, ”Vitalidade Religiosa do Catolicismo Português: do Liberalismo à República”, in História

Religiosa de Portugal, Vol. 3, Lisboa, Círculo de Leitores, 2002, p.92.
13 As

figuras de Bernardino de Sena Freitas, pai do Padre Sena Freitas e de Bernardino José de Sena Freitas, filho do pri-

meiro e irmão do autor em estudo merecem estudos autónomos dada a sua actividade enquanto escritores.
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mão do próprio Conde do Almarjão relativos à figura em estudo e sua família,
bem como trinta e quatro fotografias originais - algumas das quais do Padre Sena
Freitas e da sua família mais próxima, ou
seja, do pai, mãe e irmão -, três poesias
do Padre Sena Freitas para recitar ao piano e duas cartas manuscritas autógrafas
do mesmo sacerdote.
Dos livros reunidos no espólio, doze
são da autoria do Padre Sena Freitas,
quatro contêm introduções, cartas, ou
são traduções do autor, dois são da autoria de Bernardino de Sena Freitas e de
Bernardino José de Sena Freitas (respectivamente pai e irmão do escritor), seis
são livros ou artigos sobre o Padre Sena
Freitas e, finalmente, dez são livros ou
revistas que incluem artigos sobre a figura em análise.
As seis caixas de folhetos reúnem
muitos dos opúsculos publicados pelo
Padre Sena Freitas. Na maior parte dos
casos trata-se de orações, sermões, conferências e discursos proferidos pelo
mesmo, mas nelas se incluem também
alguns artigos relativos a este autor.
Apesar do valor que estes exemplares
encerram, especialmente para o estudo
da actividade de Sena Freitas como ora-

dor, alguns encontram-se em mau estado
de conservação, apresentando manchas
de humidade, rasgões e, por vezes, deterioração do papel.
A metodologia utilizada na elaboração
deste inventário centrou-se na identificação e caracterização pormenorizadas de
todos os exemplares que constituem o espólio, de forma a disponibilizar o maior
número de informações (datas, nomes,
locais) que pudessem suscitar futuras vias de pesquisa.
Segundo cremos, o inventário do
“Espólio Sena Freitas” abrirá as portas a
outros investigadores e contribuirá, decerto, para o estudo autónomo e aprofundado da figura do Padre Sena Freitas,
da sua produção literária e dos debates
que marcaram o percurso singular deste
açoreano.
Não podemos terminar sem expressar
os nossos mais sinceros agradecimentos
ao Senhor Director da Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada, Dr. Valter Rebelo, que nos facilitou a consulta
deste fundo documental e a todos os
funcionários da mesma instituição pelo
acolhimento, disponibilidade, colaboração e atenção que nos dispensaram enquanto aí trabalhámos.
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Inventário
PASTA I
ESPÓLIO SENA FREITAS – 1
Correspondência – Cartas de terceiros (33)
• Carta dirigida a José Joaquim da Silva
Freitas por Manuel da Silva Franco, datada de 6 de Maio de 1818 (Lisboa).
• Rascunho de carta escrita a Bernardino de
Sena Freitas pelo seu primo Luís do Rego
Magalhães da Costa e Silva (sem data).
• Carta datada de 28 de Agosto de 1892
(Braga) – no final aparece o nome Bernardino José de Senna Freitas.
• Carta datada de 23 de Julho de 1892 e
respectivo envelope (Marco de Canavezes) – no final aparece o nome Bernardino José de Sena Freitas. Resposta à
carta dirigida por Luís do Rego Magalhães da Costa e Silva.
• Carta dirigida a Dona Maria José de Senna Freitas e respectivo envelope, por Luís
de Almeida Lencastre. Escrita em Março
de Canavezes a 10 de Agosto de 1916.
• Papel avulso com referência a Maria
Paula Paço d’Arcos.
• Carta dirigida ao Conde do Almarjão (Linha de Cascais - Carcavelos) pelo Pe.
Souza (sem data), solicitando-lhe autorização para o Pe. Miguel de Oliveira lhe
confiar as fotografias do Pe. Sena Freitas
(seu antigo professor no Seminário de
Caraça) para serem expostas na Casa dos
Lazaristas de Lisboa. O remetente referese ainda à hipótese do Conde do Almar-

jão ter sido seu aluno na Maitrise de
l’Église Saint Louis (Lisboa).
• Carta dirigida ao Conde do Almarjão (Estrada de Benfica) por Beatriz Nogueira
de Salles, datada de 7 de Novembro de
1934 (Lisboa). Trata da trasladação dos
restos mortais da prima do Conde e grande amiga da remetente, do Cemitério de
São João para o dos Prazeres.
• Carta dirigida à Direcção Regional dos
Assuntos Culturais (Ponta Delgada) por
J. C. Silva, datada de 18 de Julho de
1980. Proposta para a Direcção Regional adquirir um retrato a óleo sobre tela
de Bernardino José de Sena Freitas, por
20.000$00. Esta carta está acompanhada de uma fotografia do retrato.
• Carta da Região Autónoma dos Açores
para J. Costa Silva (Livraria Histórica e
Ultramarina), datada de 6 de Agosto de
1980, sobre a devolução da fotografia
do quadro do escritor Bernardino José
de Sena Freitas.
• Recibo de aquisição do dito retrato passado pela Direcção Regional dos Assuntos Culturais, datado de 12 de
Agosto de 1980.
• Envelope de carta dirigido ao Conde do
Almarjão (sem selo).
• Carta de Luís de Almeida Soares Lencastre, na qualidade de testamenteiro de
Maria Henriqueta de Senna Freitas, dirigida a uma das herdeiras (não é mencionado o nome da mesma). Escrita em
Vila Boa do Bispo (Marco de Canavezes), a 31 de Março de 1916.
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• Carta escrita e assinada por Vasco, em
Sintra, a 9 de Agosto de 1925 sobre o
paradeiro dos papéis pertencentes à família Sena Freitas. O remetente informa o primo (Conde do Almarjão) do
seu contacto com D. Maria José Sena
Freitas sobre esse mesmo assunto.
• Carta dirigida ao Conde do Almarjão por
Beatriz Nogueira de Salles, escrita em
Lisboa a 25 de Novembro de 1934, sobre
a trasladação do restos mortais da prima
do Conde (D. Maria José Sena Freitas).
• Cartão assinado por Vasco, dirigido ao
primo (Conde do Almarjão), com a data
do funeral da sua prima D. Maria José Sena Freitas (9h da manhã de 18 de Agosto
de 1929).
• Carta do Conde do Almarjão para a prima
D. Maria José de Senna Freitas, datada de
12 de Março de 1926 (Lisboa). Nesta carta, o Conde refere-se à conferência proferida pelo Dr. Antero de Figueiredo em que
esteve como representante da família Sena Freitas, Dr. Mário d’Artagão.
• Carta escrita por Beatriz Nogueira de
Salles para o Conde do Almarjão. Datada de 22 de Setembro de 1934 (Lisboa).
Refere-se ao levantamento dos ossos da
prima do Conde, por ocasião dos cinco
anos da sua morte.
• Dois cartões de visita de Maria José
Senna Freitas d’Avellar, com indicação
da sua residência na Rua José Estêvão,
50, r/c D.
• Carta dirigida ao Conde do Almarjão
(Carcavelos) por Mário Lyster-Franco,
advogado da Câmara Municipal de Faro.
Datada de 7 de Agosto de 1940 (Faro).
Nesta carta o remetente, pessoa interessada no estudo da vida e obra de Bernardino
José de Sena Freitas, coloca um conjunto
de questões ao Conde do Almarjão sobre

a família Sena Freitas. Curiosas são as referências a um “Esboço genealógico do
Pe. Sena Freitas”, escrito pelo Conde do
Almarjão e incluído “no penúltimo número” do “Bazar” de A Voz. Nesse mesmo
número teria igualmente publicado um estudo deste advogado.
• Cópia da carta do Conde do Almarjão para o Dr. Mário Lyster-Franco, datada de
19 de Agosto de 1940. Nesta carta, o
Conde agradece os elogios ao seu trabalho feitos pelo Dr. Mário Lyster-Franco e
compromete-se a responder às questões
colocadas pelo mesmo, assim que estiver
na posse de todos os dados.
• Carta dirigida a José Joaquim Silva
Freitas, por António Joaquim Machado,
datada de 11 de Março de 1810 (Lisboa), referindo a necessidade de “Rever
a prisão do Dr. Vicente”.
• Carta dirigida a José Joaquim Silva
Freitas por Luís José Lança, datada de
19 de Março de 1810 (Lisboa).
• Carta dirigida a José Joaquim da Silva
Freitas, por Rodrigo Pinto Guedes, datada de 16 de Julho de 1812.
• Carta dirigida à prima Maria José (sem
assinatura e sem data).
• Carta dirigida a José da Silva Freitas
(sem assinatura e sem data).
• Carta dirigida a Marco José, por Maria
(sem data).
• Carta dirigida a Benedita, por José Joaquim (?). Sem data. Documento em
mau estado de conservação devido ao
trespasse de tinta.
• Duas cartas não assinadas e sem data.
Documento em mau estado de conservação devido ao grande trespasse de tinta.
• Carta dirigida a José Joaquim da Silva
Freitas por António Joaquim Machado.
Datada de 24 de Agosto de 1831 (Lis-
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boa). Pede para dar despacho ao seu filho João. Documento em mau estado de
conservação devido ao grande trespasse
de tinta.
• Carta dirigida a José Joaquim de Freitas,
por João de Matos Telles de Menezes sobre um requerimento para o posto de Coronel. Datada de 3 de Março de 1813.
Documento em mau estado de conservação devido ao grande trespasse de tinta.
• Cópia da carta escrita pelo Conde do
Almarjão para D. Beatriz de Salles, datada de 24 de Abril de 1930 (Lisboa).
Trata do falecimento da sua prima D.
Maria José de Sena Freitas.
• Carta de Beatriz Salles para o Conde do
Almarjão. Datada de 11 de Abril de
1930. Pede a intervenção do Conde para conseguir que a criada da falecida D.
Maria José de Sena Freitas fosse recolhida na Santa Casa da Misericórdia.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 2
Documentos genealógicos (62)
• Papel escrito pelo Conde do Almarjão a
14 de Abril de 1939 (Lisboa). Trata-se
de anotações sobre o artigo publicado
no “Bazar”, Nº 1 do IV ano (14 de
Abril 1939), suplemento literário de
A Voz (pg. 7).
• Conjunto de papéis presos por um alfinete, com datas de nascimentos e falecimentos de algumas pessoas (não faz
referência ao Pe. Sena Freitas, nem aos
seus parentes).
• Cópia da certidão de óbito de D. Rita
Adelaide do Vale, datada de 8 de Maio
de 1829 (referência em como era irmã
do Barão do Rio Zêzere).

• Papel avulso com a referência de Bernardino José de Sena Freitas ser filho
de J. J. da Silva Freitas (com a referência retirada do Dicionário Histórico).
• Papel avulso: “José Joaquim da Silva
Freitas: seus filhos”.
• Papel avulso: “Rodrigo Vicente de Paula da S. F.”.
• Papel avulso: “José Maria da S. F.”.
• Papel avulso com a genealogia de
Agostinho Vellozo Peixoto, pai de D.
Maria José de Brito Vellozo, mãe do
Pe. Sena Freitas.
• Papel avulso sobre o falecimento da
Baronesa do Rio Zêzere. As informações foram dadas pelo Pe. António, da
freguesia dos Anjos, em 1922.
• Conjunto de papéis avulsos presos por
um alfinete. Dados sobre a família da
mãe do Pe. Sena Freitas (inclui a informação de Agostinho Vellozo Peixoto
ter sido Tenente, Ajudante da Praça de
Vila Real de Stº António).
• Papel avulso com os dados sobre o falecimento (20 de Novembro de 1897)
de D. Carlota Guilhermina Rosa dos
Reis Freitas (viúva de António Faria da
Silva Freitas).
• Papel avulso sobre o falecimento de D.
Maria Benedita Mascarenhas (21 de Julho de 1871), viúva de João António
Leitão de Aguiar Cordes.
• Papel avulso com os dados sobre o baptismo de Augusta, filha de Rodrigo Vicente de Paula da Silva Freitas.
• Papel avulso com os dados sobre o baptismo de Rodrigo Vicente de Paula da Silva
Freitas e de Bernardino (foi padrinho do
último, Bernardino José de Sena Freitas).
• Papel avulso com dados retirados do Dicionário Aristocrático de Sanches Boena, sobre os alvarás de foros de fidalgos
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existentes no Arquivo do Rio de Janeiro
(alvarás de Bernardino José de Sena
Freitas; José Maria da Silva Freitas; Rodrigo Vicente de Paula da Silva Freitas).
• Papel avulso com referência ao casamento de Manuel Avelino Caucio da
Veiga com D. Cláudia Fonseca.
• Papel avulso com a indicação de que,
em 1834, José Joaquim da Silva Freitas
morava na Rua de São Félix, Nº 57,
freguesia da Lapa.
• Papel avulso com referência ao casamento realizado, em 1768, entre D. Inês
Maria Doroteia e Bernardino José de Sena Freitas, filho de Martinho de Freitas e
de D. Francisca de Jesus Sousa.
• Papel avulso com dados sobre o falecimento de António Júlio Bandeira de
Melo, com 34 meses, filho de Eugénio
Bandeira de Melo e de D. Benedita de
Freitas Bandeira de Melo.
• Papel avulso contendo dados sobre Maria José Sena Freitas. Nasceu 1809 (?) e
faleceu com 35 anos de idade (4 de Março de 1844), na Rua do Salitre, 194. Foi
confortada com todos os Sacramentos e
sepultada no Cemitério dos Prazeres (Livro 4º dos Óbitos da Freguesia de S. Mamede de Lisboa, fl. 179. v.). No verso
deste papel, encontram-se dados sobre o
Barão do Rio Zêzere, falecido a 19 de
Dezembro de 1875, às 11 horas da noite
e de D. Joaquina Lúcia de Brito Vellozo,
Baronesa do Rio Zêzere, que entrou para
o jazigo Nº 1489 do Cemitério dos Prazeres, em 30 de Dezembro de 1879.
• Papel avulso com dados sobre Joaquina
Lúcia, natural de Vila Real de Stº
António. Casou com Joaquim Bento
Pereira, 1º Barão do Rio Zêzere (12 de
Junho de 1851) e faleceu a 28 de
Dezembro de 1879.

• Papel avulso sobre o jazigo de Bernardino de Sena Freitas mandado fazer pela sua viúva, D. Maria Henriqueta, no
Cemitério de Marco de Canavezes.
• Papel avulso com a data do falecimento
de Bernardino de Sena Freitas (depois
de 1880).
• Papel avulso com a referência a um Bernardino José de Sena Freitas, casado
com D. Maria Isabel da Silva Freitas.
• Conjunto de papéis com dados sobre o
baptismo de Hilda, filha de Jorge Meagher Ramalho e de D. Júlia Eugeström.
• Papel avulso sobre Bernardino José de
Sena Freitas. Bacharel de Direito. Cavaleiro de Cristo. “Almirante Portugal
1855”. Associado Provincial da Academia Real das Ciências.
• Papel avulso com os dados sobre os
óbitos de Eugénio Bandeira de Melo,
Luís, filho do último e de D. Maria Benedita de Freitas Bandeira de Melo.
• Papel avulso com o registo de casamento de Adolfo Guilherme Eugeström
com D. Emília Júlia da Silva.
• Papel avulso com o baptismo de Francisco, filho de Rodrigo Vicente de Paula.
• Conjunto de papéis avulsos (7 papéis)
com árvore genealógica da família do
Conselheiro José Joaquim da Silva
Freitas.
• Papel avulso com dados sobre António
Bandeira de Melo, escrivão da fazenda
do Bairro Alto de Lisboa.
• Papel avulso com dados sobre o óbito
de D. Gertrudes Emília dos Reis.
• Papel avulso com dados sobre o óbito
de António Bandeira de Melo.
• Papel avulso com dados sobre o falecimento de José Joaquim da Silva Freitas
(30 de Janeiro de 1830), casado com D.
Guiomar Melo da Silva Freitas.
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• Caderno com folhas avulsas sobre os
Freitas, em que é feita a história genealógica da família Sena Freitas.
• Papel avulso sobre o falecimento de D.
António Bandeira de Melo, filho de
António Bandeira de Melo Sénior.
• Seis papéis avulsos com dados sobre
nascimentos e óbitos relativos à família
Sena Freitas.
• Papel avulso sobre Manuel Vaz Velho,
vereador da Câmara de Tavira (posse a
23 de Maio de 1808).
• Conjunto de papéis avulsos sobre a Família Sena Freitas (sobre Pio José Veloso Peixoto da Silva e seu pai João
Veloso Peixoto da Silva).
• Papel avulso com dados referentes a 28
de Setembro de 1829, sobre Francisco
Manuel Moreira de Brito Velho.
• Papel avulso com dados sobre Alberto
António, casado com Sofia do Carmo.
• Papel avulso com referência ao retrato
e biografia no Diário Ilustrado (Nº 689,
18 de Julho de 1874), do Barão do Rio
Zêzere.
• Folha retirada de uma obra com uma
anotação ao Barão de Alcantarilha.
• Papel avulso com dados sobre Agostinho Velozo Peixoto da Silva Vaz Velho.
• Papel avulso com dados sobre D. Maria
Salomé de Sena Freitas.
• Nota sobre o Almanaque de Santo António, 1918. Entre as páginas 5 a 15 encontra-se um artigo acompanhado de
um retrato e intitulado “O Pe. Sena
Freitas”, cujo autor é Frei Aloísio Thomaz Gonçalves (Franciscano). Inclui o
assento de baptismo do Pe. Sena Frei-

14

tas. Nasceu a 21 de Julho de 1840 e foi
baptizado a 31 de Outubro desse ano,
na Igreja de S. José, pelo reverendo cura Francisco Alberto Lopes. Foi padrinho, por procuração, o Visconde do
Real Agrado da cidade de Lisboa.
• Papel avulso com dados sobre a certidão
de casamento (3 de Janeiro de 1882) de
D. Maria José de Sena Freitas d’Avellar
com Joaquim António Ernesto d’Avelar.
• Papel avulso com o rascunho do testamento de Maria José Sena Freitas
d’Avellar, de 10 de Maio de 1907. No
verso consta cópia do baptismo de Maria,
filha do Comendador Bernardino José de
Sena Freitas e de D. Maria José de Brito
Vaz Velozo.
• Dois papéis avulsos sobre D. Maria José
Sena Freitas. Casada com Joaquim António Ernesto de Avellar, Oficial do Exército.
• Papel avulso sobre Bernardino José de
Sena Freitas que colaborou no Progresso Catholico.
• Papel avulso sobre Bernardino José de
Sena Freitas.
• Papel avulso sobre Bernardino José de
Sena Freitas. Referência a um estudo
de Urbano de Mendonça Dias, intitulado Literatos dos Açores, Vila Franca do
Campo, 1931, pg. 16.
• Papel avulso sobre Bernardino José de
Sena Freitas.
• Papel avulso com dados sobre o falecimento de D. Maria José de Brito Freitas
em 4 de Março de 1844.
• Nota retirada de Inocêncio da Silva14
sobre o filho de Joaquim José da Silva
Freitas.

Inocêncio Francisco da SILVA, Diccionario Bibliographico Portuguez: estudos applicaveis a Portugal e ao Brasil, Lis-

boa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, (1ª ed. 1828, 1858-1862).
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• Nota com os dois casamentos de Bernardino José de Sena Freitas (D. Maria
José de Brito e D. Mariana Arrábida
Anta do Carmo Amaral).
• Nota com dados sobre o falecimento de
Bernardino José de Sena Freitas, com 64
anos, em 17 de Outubro de 1872, às 20
horas. Faleceu na Rua Direita da Freguesia de S. Pedro de Maximinos. Natural do Rio de Janeiro. Filho legítimo de
José Joaquim da Silva Freitas e de D.
Maria Benedita Martinelli de Freitas.
• Papel avulso intitulado “Freitas”.
• Conjunto de quatro papéis, sobre o bacharel Manuel Julião Saraiva e Silva.
• Quatro papéis dentro de uma capa intitulada Árvores de Costados de Sena
Freitas. Contém árvore genealógica.
Um dos documentos avulsos intitula-se
Nota genealógica sobre o Padre Sena
Freitas.
• Conjunto de papéis avulso (17) intitulado Família Martinelli (família da avó
paterna do Padre Sena Freitas).

ESPÓLIO SENA FREITAS – 3
Recortes de ilustrações de Revistas (4)
Reprodução de uma fotografia do Papa
Pio IX
• Reprodução de uma fotografia do Papa
Pio IX, datada de Setembro de 1873. A
fotografia tem uma dedicatória do Pe.
Sena Freitas dirigida a Camilo Castelo
Branco. O original está no Museu de
Camilo, em S. Miguel de Seide.
• Três exemplares de uma ilustração em
que figura o Pe. Sena Freitas na gare do
Rossio com o Arcebispo de Westminster (14 de Junho de 1909).

• Ilustração do cortejo processional da
Madalena para a Sé de Lisboa onde figura o Pe. Sena Freitas (16 de Março
de 1908?).

ESPÓLIO SENA FREITAS – 4
Recortes de Jornais e Livros sobre o Pe.
Sena Freitas (51)
• Recorte de jornal, não identificado, sobre
o falecido director dos Serviços do Protocolo do Estado (Dr. Antero Carreiro de
Freitas), sobrinho do Pe. Sena Freitas
(data manuscrita de 25 de Abril de 1962).
• Recorte de revista não identificado com
dados sobre duas obras do Pe. Sena
Freitas: Corações acima ou Solilóquios
de St. Agostinho nacionalizados... e
anotados nas passagens obscuras (Porto, A. G. da Silva Editor) e Conferência
sobre o Brasil contemporâneo pronunciada na Associação da Juventude Católica Lisbonense (data manuscrita de
Março de 1898, Nº 204).
• Recorte do jornal Parodia (data manuscrita de 8 de Outubro de 1903) em que se faz
menção a um artigo publicado pelo Pe. Sena Freitas, no Diário de Notícias, em que
criticava a ausência de notas científicas, literárias, políticas, morais e humorísticas
nos jornais portugueses e, em contrapartida, assinalava a abundância de notas a crimes.
• Recorte do jornal O Pimpão (data manuscrita de 22 de Julho de 1897), da autoria
de João Braz. Referência à polémica suscitada pela conferência do Pe. Sena Freitas sobre o Pe. António Vieira, tendo
comparado este último ao Marquês de
Pombal, Mazarini e Richelieu.
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• Recorte de revista não identificado com
dados sobre uma publicação do Pe. Sena Freitas intitulada Representação dirigida aos poderes públicos do país
contra os Jesuítas, Guimarães, 1881.
Fascículo de 44 páginas (data manuscrita de Outubro de 1881, Nº 7).
• Recorte de revista não identificado com
dados sobre uma publicação do Pe. Sena
Freitas intitulada O Morto imortal, ou
esboço literário de Luís Veuillot, Lisboa,
Livraria Católica, 1883, 150 pags. (data
manuscrita de Agosto de 1883, Nº 29).
• Recorte de revista não identificado com
dados sobre uma publicação do Pe. Sena Freitas intitulada Lutas da Pena,
Lisboa, 1901, 300 pgs. (data manuscrita
de Dezembro de 1901, Nº 249).
• Recorte de revista não identificado com
dados sobre uma publicação do Pe. Sena
Freitas intitulada Quem são os verdadeiros reaccionários? (data manuscrita de
Fevereiro de 1902, Nº 231).
• Recorte de revista não identificado com
dados sobre um artigo do Comércio do
Minho, no qual aparece a referência ao
facto de Eugénio Proença ser um dos
acusados de ter espancado o Pe. Sena
Freitas (data manuscrita de Maio de
1896, Nº 182).
• Recorte de revista não identificado com
dados sobre uma publicação do Pe. Sena Freitas intitulada Dia a dia de um
espírito cristão (data manuscrita de Fevereiro de 1882, Nº 11).
• Recorte da revista Novo Mensageiro do
Coração de Jesus (data manuscrita de
Maio de 1895, Nº 170). Refere a publicação do Pe. Sena Freitas intitulada A
Prostituição e a Caridade Católica,
Lisboa, Livraria Católica, 1895.

• Recorte do Diário de Notícias, de 31 de
Julho de 1940 sobre a comemoração do
Centenário do Nascimento do Pe. Sena
Freitas, da autoria de Luiz Teixeira.
• Recorte do jornal Letras e Artes, de 4
de Agosto de 1940, sobre a comemoração do Centenário do Nascimento do
Pe. Sena Freitas.
• Três exemplares do recorte do jornal
Novidades, de 21 de Julho de 1940,
com a invocação ao Centenário do Nascimento do Pe. Sena Freitas (inclui fotografia).
• Recorte do jornal Novidades (Letras e
Artes) sobre a actividade do Pe. Sena
Freitas como polemista (sem data).
• Recorte do jornal Novidades (Letras e
Artes) sobre a actividade social do Pe.
Sena Freitas (data manuscrita de 1 de
Dezembro de 1940, Ano IV, Nº 14).
• Recorte de jornal não identificado sobre a celebração do Centenário do Baptismo do Pe. Sena Freitas, no dia 31 de
Outubro de 1940. Por esta altura, foi
inaugurado o jardim com o seu nome
pela Câmara Municipal de Ponta Delgada (data manuscrita de 17 de Novembro de 1940).
• Recorte de jornal, não identificado, sobre o Centenário do Nascimento do Pe.
Sena Freitas e a trasladação dos seus
restos mortais (sem data).
• Recorte de jornal, não identificado, sobre
o Centenário do Nascimento do Pe. Sena
Freitas. Referência ao discurso do Dr. Agnelo Casimiro, no Liceu Antero de Quental (Ponta Delgada), que incidiu sobre a
acção pedagógica do Pe. Sena Freitas.
• Recorte do jornal Correio dos Açores,
de 5 de Maio de 1940, sobre a Comemoração do Centenário do Nascimento
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do Pe. Sena Freitas (continuação do
discurso de Agnelo Casimiro).
• Recorte do jornal A Voz, de 24 de Junho
de 1940, sobre a Conferência do Pe.
Moreira das Neves, a 22 de Junho desse
ano, no Seminário de Almada, intitulada O Padre Sena de Freitas durante a
sua vida de estudante.
• Dois exemplares do recorte do jornal A
Voz, de 14 de Maio de 1940 ou 17 de
Maio de 1940 (datas manuscritas), intitulado “O Centenário de Sena Freitas festejado pelos estudantes de S. Miguel”.
• Recorte do jornal Diário Ilustrado, de 9
de Março de 1896(?), sobre as homilias
dominicais feitas pelo Pe. Sena Freitas.
• Recorte do jornal A Voz, de 30 de Julho
de 1940, sobre a construção de um monumento ao Pe. Sena Freitas.
• Dois exemplares do recorte do jornal
Diário de Lisboa, de 15 de Julho de
1940, sobre o artigo de Deniz da Luz, na
revista Lumen sobre o Pe. Sena Freitas.
• Três exemplares do recorte do jornal A
Voz (dois exemplares incompletos e um
completo devido a colagem), de 21 de
Julho de 1940, sobre o Centenário do
Nascimento do Pe. Sena Freitas, sendo
autor J. Fernandes Sousa.
• Recorte do jornal A Voz, de 21 de Julho
de 1940.
• Recorte do jornal Novidades, de 15 de
Abril de 1940, da autoria de Zuzarte de
Mendonça, sobre o Centenário do Nascimento do Pe. Sena Freitas, onde evoca a
importância da sua figura e até a necessidade de uma exposição bibliográfica.
• Dois exemplares do recorte do jornal A
Voz, de 16 de Agosto de 1940, que apoia
a ideia da construção de um monumento
a Sena Freitas na ilha de S. Miguel.

• Três recortes de jornal incluídos numa
pequena capa manuscrita, onde se lê:
“Cónego Senna Freitas (meu primo). 63-1924. Apontamentos diversos”. Estes
recortes são dos seguintes jornais: O Século, de 6 de Março de 1924, sobre a
trasladação das cinzas do Pe. Sena Freitas para uma sepultura definitiva em
Ponta Delgada; Novidades, de 1 de Abril
de 1925, referindo o dia 4 de Março de
1925 como o dia em que se deu a trasladação dos restos mortais. O terceiro recorte não tem data, nem origem e
refere-se à tradução e anotação do Pe.
Sena Freitas da obra Evangelho segundo
Renan ou Refutação da Vida de Jesus.
• Recorte da revista Occidente, vol. 27, pg.
150, de 10 de Julho de 1904. Reprodução
de uma fotografia do Pe. Sena Freitas.
• Recorte de jornal não identificado, intitulado Política em Portugal, de D.
Francisco de Noronha. Refere-se ao artigo publicado pelo Pe. Sena Freitas, no
Diário de Notícias, com o título “A língua portuguesa” (data manuscrita de 10
de Março de 1904).
• Recorte do jornal A Voz, de 13 de Julho
de 1943, sobre o carácter literário da
obra de Sena Freitas, tendo por base um
artigo de Pinheiro Torres, no Comércio
do Porto (dois ou três dias antes).
• Recorte do jornal Diário Ilustrado, de
19 de Março de 1896, sobre a agressão
ao Pe. Sena Freitas e a conclusão do
julgamento no Tribunal da Boa Hora.
• Recorte do jornal Novidades, de 2 de
Fevereiro de 1924, sobre uma conferência realizada no C.A.D.C. de Coimbra,
por Manuel Raposo Marques, sobre os
Açores. Entre os nomes ilustres das
ilhas refere o Pe. Sena Freitas.
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• Recorte do jornal Diário Ilustrado, de 8
de Julho de 1897, sobre uma audiência
com o rei em que esteve presente o Cónego Sena Freitas, na qualidade de membro
da comissão responsável pela comemoração do Centenário do Pe. António Vieira.
• Recorte do jornal A Voz, de 31 de Março
de 1942, sobre a eleição para Bispo de
Angra, de D. António Augusto de Castro
Meireles. Por essa altura, o Bispo fez
uma conferência sobre o Pe. Sena Freitas.
• Recorte do jornal Novidades, de 15 de
Dezembro de 1941, intitulado “O Padre
Sena Freitas, jornalista”, da autoria do
Pe. Moreira das Neves. Refere a sua actividade como jornalista, polemista e
cronista de viagens.
• Recorte de jornal não identificado (sem
data e incompleto) com artigo intitulado “Uma carta inédita de Sena Freitas a
Camilo em que se fala do casamento do
romancista com Ana Plácido”.
• Recorte de jornal colado numa folha
(não identificado) sobre a obra de Sena
Freitas intitulada Psicologia Política do
Conselheiro João Franco.
• Recorte do jornal Novidades, de 2 de
Julho de 1944, com artigo intitulado
“Sena Freitas. Homem de Deus e Homem das Letras”, da autoria de Manuel
Caetano Fidalgo.
• Recorte do Almanach da Parceria sobre o Cónego Sena Freitas (data manuscrita de 1908).
• Recorte do jornal Diário da Manhã, de
26 de Fevereiro de 1946, com artigo intitulado “Eça de Queirós no Brasil”, de
Gastão de Bettencourt. Indica que Eça
de Queirós não tinha grande tendência
para a polémica, contrariamente a alguns vultos importantes da nossa litera-

tura como Camilo Castelo Branco, Alexandre Conceição e Sena Freitas.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 31 de Julho de 1940, sobre a comemoração do Centenário do Nascimento
do Pe. Sena Freitas. Refere um encontro na Livraria Gomes (Chiado) entre
Sena Freitas e Guerra Junqueiro.
• Recorte do jornal A Voz, de 21 de Julho
de 1940, assinado por J. Fernandes de
Sousa (continuação da 1ª página).
• Recorte do jornal A Época, de 9 de
Maio de 1926. Pequena biografia do
Pe. Sena Freitas (com ilustração).
• Recorte do jornal A Voz, de 12 de Novembro de 1940. O artigo intitula-se
“Sena Freitas festejado em S. Miguel,
sua terra natal”. Refere a inauguração
do Jardim Sena Freitas.
• Recorte do jornal A Época, de 6 de
Março de 1925, sobre a repatriação das
cinzas de Sena Freitas do Brasil para
Ponta Delgada.
• Recorte do jornal A Época, de 30 de Julho de 1940, sobre a construção de um
monumento a Sena Freitas.
• Recorte do jornal Diário Ilustrado, de
15 de Outubro de 1874. Inclui uma referência de Camilo Castelo Branco nas
Noites de Insónia, à publicação da obra
do Padre Senna Freitas, No Presbitério
e no Templo, Vol. I, Livraria Internacional de E. Chardron, Porto, 1874.
• Recortes da revista Mundo Catholico, Nº
5, 1ª Série, 1899. Aparece sublinhado a lápis o nome Júlia da Fonseca Magalhães da
Costa e Silva, como assinante da revista.
• Recorte da revista Mundo Catholico, Nº
7, 1ª Série, 1899, com a referência ao artigo “Agonia de um Século”, escrito pelo colaborador Sena Freitas.
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• Recorte do jornal A Voz, de 21 de Dezembro de 1948, sobre a comemoração
do 35º aniversário do falecimento de
Sena Freitas por Diniz da Luz.
• Recorte de jornal não identificado, de
23 de Dezembro de 1959. Refere a homenagem realizada pelo 46º aniversário
da morte de Sena Freitas. Após esta cerimónia, a urna com os seus restos mortais foi transportada para o mausoléu
erguido pela Câmara Municipal.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 24 de Dezembro de 1948. Relata as
comemorações pelo 35º aniversário da
morte de Sena Freitas e a decisão da
Câmara de Ponta Delgada, de erguer
um monumento.
• Recorte de jornal de Janeiro de 1927,
assinado por Antero de Figueiredo que
relata um episódio inédito da vida do
Pe. Sena Freitas; a recusa do Padre perante o Ministro de Portugal em negar,
na imprensa, a existência da Carbonária
em Portugal, como contrapartida de receber dinheiro que lhe devia o Estado
português relativo à Lei da Separação.
• Quatro folhas avulsas (sem origem,
sem data), considerações bibliográficas,
sobre a obra No Presbitério e no Templo de Sena Freitas15.
• Folhas avulsas de uma enciclopédia sobre a biografia de Bernardino José de
Sena Freitas e de José Joaquim de Sena
Freitas.
• Recorte do jornal Novidades (Secção
Edição das Novidades), de 22 de Novembro de 1925. Referência manuscrita
à Tenda do Mestre Lucas.

15

Possivelmente da autoria de Camilo Castelo Branco.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 5
Jornais (3)
Revista (1)
• Revista Ilustrada de Educação Physica
e Actualidades, Ano XIII, Nº 347, 31
de Janeiro de 1907. Inclui o auto-retrato do Pe. Sena Freitas.
• Jornal Diário Ilustrado, Ano III, Nº 748,
de 25 de Outubro de 1874. Notícia sobre
o acórdão de confirmação dos direitos
do Sr. Bernardino de Sena Freitas de entrar na posse legítima dos vínculos que
lhe pertenciam por morte do seu pai.
• Jornal Diário Ilustrado, Ano III, Nº
791, de 15 de Dezembro de 1874. Inclui um folhetim do Barão do Rio Zêzere.
• Jornal Diário Ilustrado, Ano III, Nº 712,
de 13 de Setembro de 1874. Não contém
nenhuma referência ao Pe. Sena Freitas.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 6
Recortes de Jornais do Pe. Sena Freitas (15)
• Recorte de um artigo (incompleto) do
Diário Ilustrado, de Outubro de 1873.
Polémica do Pe. Sena Freitas com o
Visconde de Castilho a propósito de um
artigo escrito por este último, intitulado
“Especulação religiosa”, publicado no
Diário da Tarde, criticando uma tradução feita por Sena Freitas.
• Recorte da revista Mundo Catholico,
Nº 5, 1ª Série, Setembro 1899, com o
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artigo do Pe. Sena Freitas intitulado:
“A agonia de um século”, pg. 70.
• Recorte da revista Mundo Catholico,
Nº 7, 1ª Série, Novembro de 1899, com
o artigo do Pe. Sena Freitas intitulado:
“D. António Barroso”16.
• Recorte de um jornal não identificado,
alusivo à construção de um monumento
a Sena Freitas.
• Recorte de um jornal não identificado, com
publicidade às obras de Sena Freitas: Perfil
de Castelo Branco e Autopsia da Velhice
do Padre Eterno de Guerra Junqueiro.
• Recorte do jornal Diário de Lisboa, de
27 de Fevereiro de 1941. Trata-se de
uma compilação de pensamentos avulsos
feita por José Parreira. Nesta compilação
figura um pensamento do Pe. Sena Freitas: “Para o espírito obtuso, tudo é nada,
para a mente reflexiva, nada é tudo.”
• Recorte de jornal não identificado com
um artigo do Pe. Sena Freitas, datado
de 8 de Agosto de 1875 (Porto). Referência à obra Noites de Insónias de Camilo Castelo Branco.
• Capa dura incluindo três recortes do jornal A Voz (Março de 1927), envolvidos
por uma folha de papel onde se pode ler
as seguintes palavras manuscritas: “Padre Sena Freitas. História da Minha Vida (Memórias). Inédito publicado em A
Voz dos dias de Março de 1927”.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 6 de Novembro de 1899, com um artigo intitulado “O reinado do canhão”,
da autoria do Pe. Sena Freitas.
• Recorte do jornal Diário de Notícias, de
29 de Abril de 1906, com um artigo intitulado “A propósito da «Provisão» do Sr.
Cardeal Patriarcha” do Pe. Sena Freitas.
16

Bispo da Diocese do Porto.

• Recorte do jornal Diário de Lisboa, de
19 de Junho de 1956. Inclui a carta do
Pe. Sena Freitas a Camilo Castelo
Branco após o regresso da sua segunda
missão dada em Abragão.
• Recorte do jornal A Voz, de 4 de Março
de 1927, com artigo intitulado “Um inédito do Pe. Sena Freitas. «História da minha vida»”.
• Recorte do jornal A Voz, de 5 de Março
de 1927, com artigo intitulado “Um
inédito do Pe. Sena Freitas. «História
da minha vida»”.
• Recorte do jornal A Voz, de 6 de Março
de 1927, com artigo intitulado “Um
inédito do Pe. Sena Freitas. «História
da minha vida»”.
• Recorte do jornal A Voz, de 7 de Março
de 1927, com artigo intitulado “Um
inédito do Pe. Sena Freitas. «História
da minha vida»”.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 7 (sem capa)
Jornais e Revistas
• Revista Portugal, Ano I, Nº 22 (Rio de
Janeiro), de 30 de Junho de 1924, pg.
III. Inclui um artigo “Os restos de Senna Freitas” de Carvalho Neves.
• Revista Portugal, Ano I, Nº 23 (Rio de
Janeiro), de 15 de Julho de 1924. Inclui
as cartas trocadas por José António da
Silva e José Constante, no Rio de Janeiro, para o Presidente da Sociedade Açoriana (Jorge Monjardino) sobre a
trasladação dos restos mortais do Pe. Sena Freitas, pg. I. Contém as fotos destes
responsáveis.
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• Revista Portugal, Ano I, Nº 24 (Rio de
Janeiro), de 31 de Julho de 1924, pg.
XXVIII. Inclui um artigo “Ponta Delgada (Berço de Senna Freitas)”.
• Revista Portugal, Ano II, Nº 33 (Rio de
Janeiro), de 15 de Dezembro de 1924,
pg. XXIII. Inclui um artigo “Portugal na
História”.
• Revista Portugal, Ano II, Nº 37 (Rio de
Janeiro), de 15 de Fevereiro de 1925, pg.
I. Inclui um artigo “Duas glórias esquecidas. Sena Freitas e Marcos Portugal”.
• Jornal A Época, Ano V, Nº 1666, de 8 de
Março de 1924, pg. 1. Inclui um artigo assinado por Nemo e intitulado “Um grande
escriptor catholico. Senna Freitas”.
• Jornal Cruz e Espada, Ano X, Nº 473,
de 28 de Fevereiro de 1891 (Braga). Indicação do redactor e director: B. J. de
Senna Freitas17.
• Recorte de uma revista não identificada
com data manuscrita de 31 de Maio de
1931. Dele consta um artigo de Castelo
de Morais, intitulado “O Esqueleto de
Sena Freitas. História de um duelo e de
um desenho inédito de Rafael Bordalo
Pinheiro”, pg. 18.
• Semanário ilustrado Branco e Negro,
Ano II, Nº 57, de 25 de Abril de 1897.
Inclui um artigo intitulado “Fingal”18
do Pe. Sena Freitas, pg. 55.
• Semanário ilustrado Branco e Negro,
Ano II, Nº 54, de 11 de Abril de 1897.
Inclui um artigo intitulado “Um relance
d’Olhos sobre o Judeu” do Pe. Sena
Freitas, pgs. 31-32.
• Jornal O Pimpão, Nº 15, 1877. Notícia
sobre o regresso a Lisboa do Pe. Sena
Freitas a bordo do paquete Paraná.
17

Irmão do Pe. Sena Freitas.

18

Gruta de Fingal localiza-se na Ilha de Staffa (Escócia).

• Jornal O Paródia, Ano I, Nº 41, de 22
de Outubro de 1903. Contém “Um conselho ao sr. Senna Freitas”. Crítica a
um artigo do Pe. Sena Freitas.
• Folha do Jornal das Senhoras, Ano II,
Nº 46, de 28 de Fevereiro (ou Dezembro?) de 1906, pg. 3. Na “Galeria Contemporanea” inclui o Cónego Sena
Freitas (com ilustração).
• Jornal O Thalassa, Ano III, Nº 94, de 2
de Abril de 1915 (Lisboa). Inclui o artigo “A Cruz” do Pe. Sena Freitas, pg. 5.
• Semanário ilustrado Branco e Negro,
Ano I, Nº 45, de 7 de Fevereiro de 1897.
Inclui um artigo intitulado “O Pampeiro” do Pe. Sena Freitas, pgs. 306 e 307.
Relata a sua viagem à Argentina.
• Página do jornal Novidades (Letras e
artes), Ano III, Nº 47, de 21 de Julho
de 1940 com um artigo da autoria de
Correia Pinto: “Faz hoje 100 anos que
nasceu o Padre Sena Freitas. Depoimento”. Inclui fotografias.
• Três exemplares do suplemento literário
A Voz (Bazar das Letras, das Ciências e
das Artes), Série V, Nº 14, de 26 de Julho de 1940 (Lisboa). Artigo de Deniz
da Luz intitulado “Padre Sena Freitas.
Homem da Igreja e do seu Tempo”.
• Folha da revista A.B.C., Ano VI, Nº 265,
de 13 de Agosto de 1925. Artigo “Humor.
Currente Calamo” de Camara Lima. O
autor refere-se a Sena Freitas como um
dos maiores humanistas do seu tempo.
• Jornal O Século, Ano IV, Nº 122, de 1
de Março de 1900. Caricatura do Pe.
Sena Freitas acompanhada de um poema de Belmiro, intitulado Os celebres
da semana”, pg. 8.
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ESPÓLIO SENA FREITAS – 8
Correspondência do Pe. Sena Freitas (2)
– Autógrafos
• Carta escrita pelo Pe. Sena Freitas em
Unhais da Serra a 8 de Agosto de 1901,
dirigida a Fabro (pseudónimo de Andino
de Almeida). Nesta carta, o Pe. Sena
Freitas refere as suas viagens pelo país
(Braga, Vizela, Porto, Figueira, Luso, Buçaco, Guarda, Covilhã e Serra da Estrela), explica que terminou o 1º volume do
seu livro Lutas da Pena, encontrando-se
este já pronto para impressão e que escreveu um opúsculo relativo à questão das
congregações religiosas, intitulado Quem
são os verdadeiros reaccionários?.
• Carta escrita pelo Pe. Sena Freitas em
Lisboa, a 28 de Novembro de 1883. No
verso apresenta um belo arranjo de flores secas feito pelo Pe. Sena Freitas, na
sequência de um passeio a Queluz a 5 de
Julho de 1881. O destinatário da carta é
Jerónimo Silva, que lhe pediu algumas
palavras para o seu herbário ou para o
seu livro Jardim. Relata um episódio vivido pelo autor, no dia anterior ao da redacção da carta, no qual foi confrontado
com uma questão posta por um seu aluno: “se a arte levava vantagem à natureza, ou a natureza à arte?”.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 9
Manuscritos (2)
• Cópia da biografia do Pe. Sena Freitas
escrita por Alberto da Cunha no Diário
Ilustrado, de 15 de Agosto de 1882 (9
páginas).

• Padre Senna Freitas Pensamentos, Reflexões Philosophicas, politicas e litterarias,
colligidas de diuersas obras, pelo seu parente Conde do Almarjão (37 páginas).

ESPÓLIO SENA FREITAS – 10
Poesia de Sena Freitas (3)
• Recitaçoeñs ao Piano. Colecção de
Seis Valças para Piano Forte, Nº 4,
Lisboa, De Lence & Vª Canongia, s.d.
Trata-se do poema “O Protesto da Virgem” da autoria do Pe. Sena Freitas,
acompanhado da respectiva partitura.
• CHAVES, Benjamim, Álbum Musical de
Piano e Canto. Dedicado ás Damas Portuguesas, Lisboa, s.ed., s.d. Inclui uma
poesia de Sena Freitas intitulada “Tributo” (por ocasião da morte de D. Maria da
Piedade Barros e Vasconcellos).
• D’ALMEIDA, Joaquim, Poesia de Senna
Freitas. Um Passeio no Tejo. Para recitar ao Piano, Lisboa, Sassetti & Cª, s.d.

PASTA II
ESPÓLIO SENA FREITAS – 1
Documentos diversos relativos a vários
membros da família (35)
• Certidão de óbito de D. Rita Adelaide
do Val, passada em Lisboa, a 8 de Maio
de 1829. Original.
• Certidão de casamento da Baronesa do
Rio Zêzere com o General Barão do
Rio Zêzere celebrado em Junho de
1851. Passada em S. Vicente, a 11 de
Abril de 1857. Original.
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• Carta de procuração passada a 24 de Abril
de 1867, em Angra do Heroísmo, pelo Barão do Rio Zêzere à sua mulher, constituindo-a sua bastante procuradora. Original.
• Carta régia de D. João VI com a mercê do
Ofício de Escrivão da Provedoria de Évora para Pio José Velozo Peixoto da Silva,
filho de João Velozo Peixoto da Silva.
Lisboa, 18 de Novembro de 1814. Pergaminho original.
• Recibo passado pelo Procurador (Albino
José Alves d’Azevedo) da D. Maria José
de Senna Freitas em Lisboa, a 16 de Setembro de 1881. Contém despesas devidas
por serviços jurídicos. Original selado.
• Testamento de Joaquim António Ernesto de Avellar. Escrito em Lisboa, a 9 de
Março de 1888. Designa como sua testamenteira a sua mulher D. Maria José
de Senna Freitas de Avellar. Original
com vestígios de selo de lacre.
• Conta de despesa feita com o funeral da
Baronesa do Rio Zêzere, D. Joaquina
Lúcia de Brito de Velloso que teve lugar no dia 30 de Dezembro de 1879.
Original selado.
• Relação de bens que pertenciam à tia
D. Ana? Sem data ou local de origem.
• Pagamento do imposto por D. Maria
José de Senna Freitas Avellar devido ao
Estado pela herança deixada pelo seu
marido. Lisboa, 20 de Fevereiro 1893.
• Cópia da liquidação, por falecimento da
Baronesa do Rio Zêzere, em que figuram como testamenteiros D. Maria José
de Senna Freitas e Joaquim António Ernesto d’Avellar. Sem data, nem origem.
• Pequeno papel com registo manuscrito relativo a documentos e recibos do testamento da Baronesa do Rio Zêzere. Encontra-se
junto a um papel com contas manuscritas
relativas a esse mesmo testamento.

• Certidão comprovativa do recebimento
de tornas relativas a uma partilha amigável na sequência do falecimento de
D. Ana Petronilha de Brito. Passada em
Faro, a 29 de Março de 1848. Assinada
por D. Dorothea Júlia de Brito Antunes
e António Maria Antunes que receberam a quantia de 26.400 reis da sua irmã Joaquina Lúcia de Brito Velloso,
relativa à herança deixada pela sua tia.
Original autenticado.
• Relação de bens do Concelho de Faro
pertencentes a Joaquim Ernesto Mascarenhas d’Avellar, casado com D. Maria
José de Brito Senna Freitas. Passado
em Faro, a 14 de Julho de 1879.
• Alvará de quitação régia, passado a Joaquim António Ernesto d’Avellar, na
qualidade de testamenteiro da Baronesa
do Rio Zêzere. Lisboa, 30 de Abril de
1880. Original selado.
• Cópia com uma relação dos bens deixados pelo testamento da tia Dorothea.
Sem local de origem.
• Papel de agência funerária com relação das
despesas feitas com o funeral da Baronesa
do Rio Zêzere. Sem data, sem origem.
• Recibo da Câmara Municipal de Lisboa
relativo à entrada do corpo de Joaquim
António Ernesto d’Avellar, em caixão
de chumbo e chapa. Lisboa, 20 de Dezembro de 1892.
• Pública forma do testamento de D. Clara
Gertrudes de Brito Veloso, filha de
Agostinho Veloso Peixoto da Silva e de
D. Dorothea Júlia de Brito Correia Mascarenhas e Aboim. Figura como testamenteira, a Baronesa do Rio Zêzere.
Passado em Faro, a 21 de Janeiro de
1878. Original selado.
• Cópia do inventário dos bens deixados
por falecimento da D. Clara Gertrudes
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de Brito Veloso. Faro, 30 de Janeiro de
1878.
• Certidão em como D. Maria José Senna
Freitas d’Avellar prestou conta dos encargos pios, ordenados em testamento por
Joaquim António Ernesto d’Avellar. Lisboa, 23 de Maio de 1893. Original selado.
• Factura passada ao Barão do Zêzere por
Pinto e Souza, uma loja de ourivesaria,
referente à compra de um par de brincos, em forma de campainha, guarnecidos com 132 brilhantes. Data de 27 de
Novembro de 1851. Original.
• Factura da água passada a D. Maria José Senna Freitas d’Avellar pelo aluguer
de um contador na Rua José Estevão
50, r/c D.
• Autorização do Conde do Almarjão para que os restos mortais de sua prima
D. Maria José Sena Freitas fossem
transladados para o jazigo dos seus
avós, no cemitério oriental de Lisboa.
Lisboa, 21 de Novembro de 1934. Original reconhecido e selado.
• Certidão de óbito de Bernardino de Sena Freitas. Faleceu a 17 de Outubro de
1872, na casa 72 da Rua Direita, freguesia de S. Pedro de Maximino, Braga, com 64 anos. Certidão passada a 24
de Dezembro de 1878. Cópia do registo
paroquial, passada pelo abade e reconhecida notarialmente.
• Título de compra de um jazigo (Nº
1489) no Cemitério dos Prazeres (Lisboa) por D. Maria das Dores Pinto. Datado de 26 de Maio de 1865.
• Rascunho do testamento da D. Maria José Senna Freitas d’Avellar. Nascida em
Lisboa (S. Mamede), a 17 de Fevereiro
de 1844. Filha legítima de D. Maria José
Brito Freitas e de Bernardino José de
Senna Freitas. Casou a 13 de Janeiro de

1882, com Joaquim António Ernesto
d’Avellar, que faleceu a 19 de Dezembro
de 1892. Não teve descendentes. Nomeia,
entre os seus testamenteiros, o seu irmão
cónego José Joaquim Senna Freitas e sua
irmã Hermínia Elisa Amaral da Silva.
Deixa ao cónego, o seu oratório com todas as imagens e prata contidas nele. Sem
data. Sem assinatura.
• Rascunho do último testamento de D.
Maria José Senna Freitas d’Avellar, de
10 de Maio de 1907. Alteração dos testamenteiros, mantendo-se, porém, o Pe.
Sena Freitas.
• Declaração em como D. Ana Paula entregou 400.000 reis ao Barão do Zêzere
para guardar. Lisboa, 20 de Setembro
de 1870. Envolta num papel contendo
uma observação manuscrita referente
ao testamento do Avellar, falecido a 19
de Dezembro de 1892.
• Cópia da certidão de casamento da Baronesa do Rio Zêzere com o Barão do
Rio Zêzere. Casamento celebrado a 12
de Julho de 1851. Certidão passada a 4
de Janeiro de 1876.
• Cópia da certidão de óbito de D. Maria
José de Brito Freitas, mulher de Bernardino José de Sena Freitas, com a idade de
35 anos. Faleceu a 4 de Março de 1844,
na Rua Direita do Salitre e foi sepultada
no Cemitério dos Prazeres. Certidão passada a 31 de Dezembro de 1878.
• Cópia da certidão de casamento de Joaquim António Ernesto d’Avellar com
D. Maria José de Senna Freitas. Casamento celebrado a 13 de Janeiro de
1882, na Igreja Paroquial de S. Vicente
de Fora. Passada em Lisboa, a 25 de
Março de 1917. Cópia original selada.
• Cópia da certidão de baptismo de D. Maria,
filha legítima do primeiro matrimónio de
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Bernardino José de Senna Freitas e de sua
mulher D. Maria José de Brito Vaz Velho.
Nasceu em Lisboa e foi baptizada, em casa,
em perigo de vida a 27 de Fevereiro de
1844. A 2 de Agosto de 1846 foi-lhe ministrada a unção dos enfermos na Sé de Faro.
• Traslado de escritura de contrato entre
D. Rita Teresa Alberta e António Martins Mansinho, lavrador. Faro, 1 de
Agosto de 1818.
• Cópia do registo de baptismo de D.
Maria José de Senna Freitas, filha de
Bernardino José de Senna Freitas e de
D. Maria José de Brito Vaz Velho.
• Conta extraída dos autos de inventário
de Agostinho Velozo Peixoto. Sem data. Menção ao Comendador Bernardino
José de Sena Freitas.
• Autos de posse de um quinhão de fazenda,
situado em Bela Salema, julgado da cidade
de Faro, dado a Joaquim Bento Pereira. Faro, 8 de Fevereiro de 1849. Original.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 2
Apontamentos diversos (25)
• Dois papéis manuscritos referentes ao baptismo de Bernardino que nasceu a 16 de
Setembro de 1902, filho de José dos Santos Freitas e de Maria Libânia Rodrigues
de Freitas e ao assento do segundo matrimónio de Theodorico da Silva Basto Varela e de D. Mariana da Conceição Valente.
• Cópia de uma lista de documentos que
foram emprestados ao Conde do Almarjão por D. Maria José de Senna
Freitas, em Maio de 1921.
• Cópia da certidão do casamento do Barão do Rio Zêzere com D. Joaquina Lúcia de Brito Vellozo.

• Papel sobre os autos cíveis de posse de
parte da Quinta de Bela Salema, em Faro, comprada pelos Barões do Rio Zêzere ao irmão da Baronesa, Alberto
António de Brito Vellozo, em 1849.
• Cópia da carta da propriedade do ofício
de juiz da alfândega de Tavira, de 16 de
Agosto de 1815.
• Cópia de alvarás régios relativos a José
Joaquim da Silva Freitas (3 folhas).
• Cópia do decreto de 19 de Julho de
1802, relativo a José Joaquim da Silva
Freitas. Habilitação à Ordem de Cristo.
• Cópia de alvará de foro de cavaleiro fidalgo atribuído a José Joaquim da Silva
Freitas, filho de Bernardino José de
Senna Freitas. Livro de Mercês D. João
Regente, Livro 4º, fol. 213 v. Data de
11 de Dezembro de 1803.
• Cópia da carta de profissão do hábito de
Cristo de José Joaquim da Silva Freitas.
Data de 5 de Novembro de 1802.
• Cópia do assento de baptismo de Adelaide, filha de Júlio César da Silva Freitas e de D. Calaia Farinha. Data de 20
de Setembro de 1899.
• Conjunto de papéis que são cópias de registos dos casamentos de Joaquim Ernesto de Avellar com D. Maria José de Senna
Freitas e de António Joaquim de Avellar
com D. Eliziaria Benedicta Portugal.
• Cópia da certidão de óbito de D. Maria
José de Brito Freitas, primeira mulher
de Bernardino José de Sena Freitas.
• Cópia do registo de baptismo de Bernardino, filho de Bernardino José de Sena
Freitas e de D. Maria José de Brito Vaz
Velho Velozo e Freitas. Baptismo a 28
de Novembro de 1838 (nascimento a 18
de Maio do mesmo ano).
• Cópia do assento de casamento do Barão do Zêzere (12 de Junho 1851).
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• Cópia da resenha das famílias titulares
e grandes de Portugal por A. da S. P.
continuada pelo Visconde do Sanches
de Baena. Pgs. 446 e 447.
• Cópia do assento de casamento de Bernardino José de Senna Freitas, na Vila
de Mértola, com D. Inês Maria Dorethea, em 10 de Abril de 1768.
• Cópia do assento de baptismo de José
Joaquim da Silva Freitas. Data de 11 de
Novembro de 1774.
• Cópia do assento de baptismo de Maria, filha de Bernardino José de Sena
Freitas e de D. Inês Maria Dorothea da
Silva Penha de França. Data de 2 de
Novembro de 1876.
• Cópia do assento de casamento de José
Joaquim da Silva Freitas com D. Maria
Benedicta Martinelli. Data de 2 de Junho de 1806.
• Cópia do assento de baptismo de José,
filho de Bernardino José de Sena Freitas e de Maria José de Brito Freitas.
Data de 26 de Julho de 1837 (baptismo
na freguesia de S. José – Rio de Janeiro). Nasceu a 24 de Maio de 1837.
• Cópia do espólio da Baronesa do Rio
Zêzere. Feito em Lisboa, a 30 de Janeiro de 1880.
• Autorização do Conde do Almarjão para serem trasladados os restos mortais
da sua prima D. Maria José de Sena
Freitas, para o jazigo dos seus avós.
• Cópia do testamento do capitão-demar-e-guerra Francisco de Paula Finalli, feito em 21 de Julho de 1811.
• Cópia do registo de nascimento do cadete Agostinho Velozo Peixoto e Silva.
Data de 21 de Março de 1801.
• Cópia da declaração de D. Maria José
de Senna Freitas em como transfere para o Conde do Almarjão todos os papéis

e documentos de família, que foram encontrados no espólio do Cónego Sena
Freitas. Sem data.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 3
Jornais e Revistas contendo notícias sobre o Pe. Sena Freitas ou artigos escritos
pelo mesmo (15)
• D’AVILA, Carlos Lobo, “A Theologia
Recalcitrante. A proposito do padre
Senna Freitas”, in Revista Scientifica e
Litteraria, Nº 1, Dez. 1880, pgs. 23-26.
• TORREZÃO, Guiomar, “Folhetim – No
Presbyterio e no Templo”, in Diário
Ilustrado, Ano III, Nº 755, 3 de Novembro de 1874.
• Notícia sobre o artigo escrito por Camilo Castelo Branco nas Noites de Insónia, sobre o Pe. Sena Freitas e a sua
obra No Presbyterio e no Templo, in
Diário Ilustrado, Ano III, Nº 739, 15 de
Outubro de 1874.
• Referência numa notícia a Sena Freitas e
à possível publicação do 1º volume da
História dos Açores, in Diário Ilustrado,
Ano II, Nº 215, 6 de Fevereiro de 1873.
• Referência à ligação de Sena Freitas ao
exército carlista, in Diário Ilustrado, Ano
II, Nº 491, 27 de Dezembro de 1873.
• Agradecimento feito por José Joaquim
da Silva Freitas após a sua visita à cidade de Faro, in Diário Ilustrado, Ano II,
14 de Março de 1873.
• NEMO, “Padre Senna Freitas”, in O Perfume, Ano II, Nº 24, 28 de Fevereiro de 1897.
• T ORREZÃO , Guiomar, “Padre Senna
Freitas”, in A Chronica, Suplemento de
Estação de Paris, Ano I, Nº 7, 30 de
Abril de 1896, pgs. 50-51.
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• NEVES, Carvalho, “Os restos de Senna
Freitas”, in Portugal, 30 de Junho de
1924, pg. III.
• Notícia sobre a conferência do Cónego
Sena Freitas por ocasião do centenário
do Pe. António Vieira, in Diário Ilustrado, Ano XXVI, Nº 8736, 15 de Julho
de 1897.
• FREITAS, Senna, “Vegetarianos e... Positivistas”, in Mundo Catholico, Nº I, Iª
Série, Maio de 1899, pgs. 6-7.
• Pe. VACONDEUS , “Senna Freitas”, in
Mundo Catholico, Nº I, Iª Série, Maio
de 1899, pgs. 9-10.
• HUDRY-MENOS, Mme., “Senna Freitas”,
in Sociedade Futura, Ano II, Nº 27, 1
de Janeiro de 1904, pg. 43.
• FREITAS, Cónego Senna, “No «Chapéu
de Sol» (A Coelho Neto)”, in BrasilPortugal, 1 de Maio de 1899, pg. 2.
• Artigo sem assinatura, “Cónego Senna Freitas”, in jornal das Senhoras,
Ano II, Nº 46, 28 de Fevereiro de
1906, pg. 3.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 4
Jornais contendo notícias sobre o Pe.
Sena Freitas (30)
• FIDALGO, Manuel Caetano, “Sena Freitas. Homem de Deus e Homem das Letras”, in Novidades (Suplemento de
Letras e Artes), Ano VII, Nº 47, 2 de
Julho de 1944, pgs. 1-2.
• NEVES, Pe. Moreira das, “Guerra Junqueiro e o Padre Sena Freitas. A conversão política e religiosa de G.
Junqueiro”, in Novidades (Suplemento
de Letras e Artes), Ano III, Nº 25, 4 de
Fevereiro de 1940, pgs. 1-4.

• MENDONÇA, Zuzarte de, “Não esqueçamos, no centenário do seu nascimento, o
Padre Sena Freitas”, in Novidades (Suplemento de Letras e Artes), Ano III, Nº
35, 21 de Abril de 1940, pgs 1 e 4.
• Artigo não assinado, intitulado: “O centenário do nascimento do Padre Sena
Freitas”, in Novidades (Suplemento de
Letras e Artes), Ano III, Nº 30, 19 de
Maio de 1940, pg. 2.
• Artigo não assinado, intitulado: “Quando se levanta, em S. Miguel, a estátua
do Padre Sena Freitas? Organize-se o
Grupo dos Amigos do grande escritor
católico”, in Novidades (Suplemento de
Letras e Artes), Ano IV, Nº 8, 13 de
Outubro de 1940, pg. 3.
• Artigo não assinado, intitulado: “O Padre
Sena Freitas e o C.A.D.C.”, in Novidades
(Suplemento de Letras e Artes), Ano IV,
Nº 14, 1 de Dezembro de 1940, pg. 3.
• NEVES, Pe. Moreira das, “O Padre Sena
Freitas e as Conferências de S. Vicente
de Paulo”, in Novidades (Suplemento
de Letras e Artes), Ano IV, Nº 4, 8 de
Setembro de 1940, pgs. 1-3.
• Artigo não assinado, intitulado: “O Padre Sena Freitas em S. Miguel de Seide”, in Novidades (Suplemento de
Letras e Artes), Ano IV, Nº 13, 22 de
Dezembro de 1940, pgs. 1-2.
• Artigo não assinado, intitulado: “O Padre Sena Freitas, modelo de polemistas”, in Novidades (Suplemento de
Letras e Artes), Ano III, Nº 50, 11 de
Agosto de 1940, pg. 4.
• Artigo não assinado, intitulado: “Padre
Sena Freitas”, in Novidades (Suplemento de Letras e Artes), Ano III, Nº
49, 4 de Agosto de 1940, pg. 2.
• Artigo não assinado, intitulado: “O centenário do Padre Sena Freitas”, in Novida-
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des (Suplemento de Letras e Artes), Ano
III, Nº 48, 28 de Julho de 1940, pgs. 3-4.
• NEVES, Pe. Moreira das, “Guerra Junqueiro e o Padre Sena Freitas”, in Novidades
(Suplemento de Letras e Artes), Ano III,
Nº 24, 28 de Janeiro de 1940, pgs. 1-4.
• Artigo não assinado, intitulado: “O Padre Sena Freitas, homem da Igreja e do
seu tempo”, in Novidades (Suplemento
de Letras e Artes), Ano IV, 15 de Setembro de 1940, pg. 4.
• Soneto do Pe. Silva Gonçalves, intitulado: “O Padre Sena Freitas”, in Novidades
(Suplemento de Letras e Artes), Ano IV,
Nº 18, 29 de Dezembro de 1940, pg. 2.
• Artigo não assinado, intitulado: “Homenagem Póstuma a um Grande Lutador. Ainda o Padre Sena Freitas em S.
Miguel de Seide”, in Novidades (Suplemento de Letras e Artes), Ano IV, Nº
18, 29 de Dezembro de 1940, pg. 3.
• Soneto do Pe. Silva Gonçalves, intitulado: “O Padre Sena Freitas”, in Novidades (Suplemento de Letras e Artes), Ano
IV, Nº 19, 5 de Janeiro de 1941, pg. 2.
• PINTO, Correia, “Faz hoje 100 anos que
nasceu o Padre Sena Freitas. Depoimento”, in Novidades (Suplemento de
Letras e artes), Ano III, Nº 47, 21 de
Julho de 1940, pgs. 1-4.
• NEVES, Pe. Moreira das, “O Padre Sena
Freitas. Algumas notas sobre a sua vida
de estudante”, in Novidades (Suplemento de Letras e artes), Ano III, Nº
43, 23 de Junho de 1940, pgs. 1-2.
• LUZ, Deniz da, “Padre Sena Freitas. Homem da Igreja e do seu Tempo”, in Bazar

das Letras, das Ciências e das Artes, Série V, Nº 14, 26 de Julho de 194019.
• SOUZA, J. Fernando de, “A proposito do
Cónego Sena Freitas. Reparação de um
lapso”, in Bazar das Letras, das Ciências e das Artes, Ano IV, Nº 27, 27 de
Outubro de 1939, pg. 212.
• SOUZA, J. Fernando de, “Sena Freitas, biografo e polemista”, in Bazar das Letras,
das Ciências e das Artes, Ano IV, Nº 20,
1 de Setembro de 1939, pgs. 153-155.
• SOUZA, J. Fernando de, “Sena Freitas,
orador e conferencista”, in Bazar das Letras, das Ciências e das Artes, Ano IV, Nº
24, 29 de Setembro de 1939, pg. 18120.
• SOUZA, J. Fernando de, “O Conego Sena Freitas. Notulas sobre a sua vida e
obra”, in Bazar das Letras, das Ciências e das Artes, Ano IV, Nº 19, 25 de
Agosto de 1939, pgs. 145-14621.
• BETTENCOURT, Rebelo, “Figuras quasi
esquecidas. O Conego Sena Freitas e o
seu proximo centenário”, in Bazar das
Letras, das Ciências e das Artes, Ano IV,
Nº 18, 16 de Agosto de 1939, pg. 137.
• Informação “Guerra Junqueiro e o P.
Sena Freitas”, in Bazar das Letras, das
Ciências e das Artes, Ano IV, Nº 1, 14
de Abril de 1939, pg. 7.
• FRANCO, Mario Lyster, “A ascendencia algarvia de Ramalho”22, in Bazar das Letras, das Ciências e das Artes, Série V, Nº
39, 24 de Janeiro de 1941, pgs. 165-166.
• LUZ, Diniz da, “O encontro de Junqueiro
com um padre...”, in Bazar das Letras,
das Ciências e das Artes, Série 23, Nº 40,
16 de Setembro de 1950, pgs. 158-159.

19

Dois exemplares.

20

Dois exemplares.

21

Dois exemplares.

22

Neste artigo alude-se aos laços de parentesco, por via materna, do Pe. Sena Freitas ao escritor Ramalho Ortigão.
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• Artigo não assinado, intitulado: “Onde
nasceu Sena Freitas?”, in Bazar das Letras, das Ciências e das Artes, Série V, Nº
26, 18 de Outubro de 1940, pg. 116. Inclui
a transcrição da Certidão de Baptismo.
• Artigo não assinado, intitulado: “O sr.
Padre Senna Freitas e o «Terror»”, in A
Paródia, 8 de Setembro de 1904.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 5
Fotografias (34)
• Fotografia de D. Maria José de Brito
Mascarenhas Vaz Velho Velloso de Senna Freitas.
• Fotografia de Bernardino de Sena Freitas.
• Três fotografias de uma casa sem qualquer indicação.
• Desenho de Sena Freitas (1915).
• Fotografia de uma senhora idosa.
• Fotografia de uma Igreja (Capela?).
Sem qualquer indicação.
• Fotografia de Bernardino José de Sena
Freitas (anotação manuscrita no verso a
lápis: “Meu Pae Comendador Sena Freitas. Bernardino José de Sena Freitas”).
• Duas fotografias de Joaquim. Uma delas apresenta no verso a seguinte anotação: “Meu entiado Joaquim”.
• Fotografia de um casal. Anotação manuscrita no verso: “Meu entiado António e sua molher”.
• Fotografia da pintura a óleo de Bernardino José de Sena Freitas.
• Postal com fotografia de Alice A. Amaral.
Postal datado de 17 de Fevereiro de 1914,
dirigido a Maria José Senna Freitas Avellar.
23

• Fotografia de D. Maria José de Sena
Freitas de Avellar (irmã do Cónego Sena Freitas).
• Fotografia de uma mulher, sem indicações.
• Fotografia de um sobrinho de Maria José Sena Freitas (1909).
• Postal de um homem a cavalo. Sem
identificação.
• Fotografia da pintura a óleo do Comendador Bernardino José de Sena Freitas.
• Fotografia do Comendador Bernardino
José de Sena Freitas. Anotação manuscrita a lápis: “Meu pai”.
• Fotografia do Pe. Sena Freitas quando
estudante. Anotação no verso: “Nº 1 –
Quando estudante, pertencente ao Conde do Almarjão por dádiva da sua prima
D. Maria José de Senna Freitas de Avellar, e entregue por seus testamenteiros,
após o seu falecimento”.
• Fotografia do Pe. Sena Freitas. Anotação no verso: “Nº 5 – Retrato do Cónego da Sé de Lisboa, Senna Freitas,
dádiva da sua irmã D. Maria José de
Senna Freitas de Avellar, ao seu primo
Conde do Almarjão, e entregue por suas
testamenteiras após a sua morte”.
• Postal com a fotografia de Demóstenes
(sobrinho de D. Maria José de Senna
Freitas), sua mulher e filhos. Paço
d’Arcos, 1 de Março de 1921.
• Fotografia de uma senhora sem identificação.
• Fotografia de uma senhora sem identificação.
• Fotografia de Bernardino José de Sena
Freitas. Anotação manuscrita no verso:
“Retrato de Bernardino José de Senna
Freitas (3º)23 irmão do Cónego Senna

Nesta anotação aparece corrigido este número. Primeiro o Conde do Almarjão havia escrito 2º e posteriormente, a cor

diferente, corrigiu para 3º.
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Freitas, casado com uma senhora da casa de (?)24. Conde do Almarjão”.
• Duas fotografias de D. Maria Henriqueta Azevedo de Senna Freitas, esposa de
Bernardino José de Senna Freitas.
• Duas fotografias de uma senhora sem
identificação.
• Fotografia do Pe. Sena Freitas com uma
senhora. Anotação manuscrita no verso
do Conde do Almarjão: “Nº 2 – Benedicta Senna Freitas e seu irmão Cónego
Senna Freitas quando era lazarista”.
• Fotografia do Padre Sena Freitas. Anotação manuscrita no verso: “Nº 3 – Senna Freitas estudante em Coimbra, digo
Santarém. Conde do Almarjão”.
• Fotografia de Pe. Sena Freitas. Anotação
manuscrita no verso: “Nº 4 – Retrato do
Cónego Senna Freitas, tirado no Brasil.
Dádiva de sua irmã D. Maria José de Senna Freitas de Avellar ao seu primo Conde
do Almarjão e entregues pelas suas testamenteiras após a sua morte”. Na fotografia pode-se ler algumas palavras da
dedicatória feita por Sena Freitas: “À
muito querida Maria José. Maio de 1899”.
• Fotografia do Pe. Sena Freitas tirada no
Rio de Janeiro. Na fotografia pode ler-se a
seguinte dedicatória: “Lembrança da 1ª
Comunhão – 25 Abril de 96. Pe. Senna
Freitas à sua parochiana Alice Almeida”.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 6
Recortes de Jornais relativos à família
de Sena Freitas (39)
• Recorte de revista não identificada sobre o Barão do Rio Zêzere.
24

Leitura imperceptível devido a um rasgão no suporte.

• Recorte de revista sobre Júlio de Andrade (falecimento em Lisboa, a 25 de
Julho de 1906).
• Recorte de revista sobre o concurso das
figuras nacionais, com silhueta de Martim de Freitas.
• Dois recortes do jornal Diário de Notícias, de 4 de Março de 1944, sobre a
morte de José Sena Freitas, sobrinho do
Pe. Sena Freitas. Colaborador de Malhoa.
• Dois recortes do jornal Diário de Notícias, de 8 de Março de 1944, sobre a
morte de José Sena Freitas, sobrinho do
Pe. Sena Freitas.
• Recorte de um jornal não identificado
contendo a gravura do Barão do Rio
Zêzere. Sem origem e sem data.
• Recorte do jornal A Voz, Nº 6104, de 8
de Março de 1944, sobre a morte do
pintor Sena Freitas.
• Recorte do jornal Diário Ilustrado, de
30 de Dezembro de 1879, sobre o falecimento da Baronesa do Rio Zêzere.
• Recorte de jornal não identificado com
publicidade à firma Wellenkamp’s.
• Recorte de jornal não identificado sobre o aniversário de D. Maria Rita Valesia Cunha e Menezes.
• Recorte do jornal Diário Ilustrado, de
28 de Janeiro de 1877, sobre o falecimento de António Bandeira de Mello.
• Recorte do jornal Diário Ilustrado, de 6
de Janeiro de 1875, sobre a missa em
honra de D. Herculana Isabel da Costa
e Silva.
• Recorte do jornal Diário Ilustrado, de
11 de Fevereiro de 1875, sobre uma
festa em que esteve presente Bernardino José de Sena Freitas.
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• Recorte do jornal A Voz, Nº 6101, de 5
de Março de 1944, sobre a morte do sobrinho do Pe. Sena Freitas.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
Nº 28038, sobre o funeral do pintor José Sena Freitas.
• Envelope manuscrito onde se escreve:
“Morte de José de Sena Freitas (sobrinho do Pe. Sena Freitas)”.
• Recorte do jornal O Século, de 7 de
Março de 1944, sobre a morte do pintor
Sena Freitas.
• Recorte da revista Occidente com fotografia de Júlio de Andrade.
• Recorte colado em papel do jornal Diário de Notícias, de 25 de Novembro de
1948, sobre o desaparecimento de um
menor chamado José Veiga Sena Freitas.
• Recorte colado em papel quadriculado
de um jornal datado de 21 de Agosto de
1940, sobre um ciclo de conferências
promovidas pela Secção Católica da
Madeira.
• Recorte de jornal não identificado colado em papel sobre o Congresso Açoriano. Sem local e sem data.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 29 de Dezembro de 1980, sobre o
falecimento de Ivo Freitas Romeu
d’Oliveira.
• Cartaz da Exposição da Imprensa Católica Portuguesa no 19º aniversário das Novidades, de 15 de Dezembro de 1942.
Aparece a seguinte referência manuscrita
do Conde do Almarjão: “Visitei esta exposição em 16-XII-942. Figurava um livro do Padre Sena Freitas, aberto no
capítulo «jornalismo Cathólico». Junto ao
livro estava uma carta autografada do
mesmo, que não sei a quem era dirigida
porque lá não tinham, mas era escrita de
Jamdiahi – Colégio Senna Freitas. Creio

que esta carta era dirigida a Emídio Navarro e veio já publicada nos Novidades”.
• Recorte de um jornal não identificado,
de 18 de Abril de 1935, a anunciar a
morte de D. Emília do Carmo Pereira
de Freitas.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 22 de Dezembro de 1944, sobre a
morte de António José Vaz-Velho.
• Recorte de um jornal não identificado,
de Abril de 1933, sobre o casamento de
Ivete Freitas Romeu de Oliveira com
José Maria Menezes.
• Recorte do jornal Diário de Notícias, de 30
de Abril de 1949, sobre o falecimento de
D. Ana Moreira de Brito Velho da Costa.
• Recorte do jornal Paço d’Arcos, de Junho de 1930, sobre o casamento de D.
Ivone Freitas Romeu de Oliveira com
Joaquim Moreira Rato.
• Recorte de jornal não identificado, de
27 de Março de 1926, sobre o casamento de D. Adelaide da Silva Freitas com
Álvaro da Conceição Barbosa Correia.
• Recorte de jornal não identificado, de
16 de Fevereiro de 1927, sobre o nascimento de uma criança do sexo masculino, filho de D. Adelaide Freitas Correia
e de Álvaro Barbosa Correia.
• Dois recortes de um jornal não identificado, de 22 de Abril de 1929, com a notícia
do baptismo de Álvaro César Freitas Correia e de Luciano Freitas Correia, filhos
de D. Adelaide da Silva Freitas Correia e
Álvaro Barbosa Correia.
• Recorte de jornal não identificado, de 16
de Abril de 1947, sobre o falecimento de
Demóstenes Ivo Freitas de Oliveira.
• Recorte de jornal não identificado, de
17 de Setembro de 1946, sobre o falecimento de Maria Luísa dos Reis Bandeira de Mello.
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• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 27 de Setembro de 1945, sobre o falecimento de Demóstenes Freitas Romeu de Oliveira.
• Recorte de jornal não identificado, de 8
de Outubro de 1924, sobre o funeral de
José de Melo da Fonseca Vaz Velho.
• Recorte do jornal Correio da Manhã, de
14 de Setembro de 1921, sobre o suicídio
de João Vaz Velho de Azevedo Aboim.
• Recorte do jornal Diário Ilustrado, de
30 de Agosto de 1873, com uma referência ao Comendador Bernardino José
de Sena Freitas.
• Recorte de jornal não identificado, de 8
de Julho de 1873 (?), sobre a partida
para o Baraçal de Roberto Talone da
Costa e Silva e sua esposa D. Zeferina
Brandão da Fonseca Magalhães.
• Recorte de jornal não identificado sobre o falecimento de Ivo Freitas Romeu
d’Oliveira.
• Folha retirada do Almanaque das Senhoras (sem data), pg. 185, sobre Bernardino José de Sena Freitas, irmão do
Cónego Sena Freitas. Com ilustração.
• Alvarás do rei D. João VI com o nome
de José Joaquim da Silva Freitas (sublinhado).
• Três envelopes de agradecimento por
comparência às exéquias fúnebres de
Elisa Freitas Romeu d’Oliveira e Almeida Balthazar, Joaquim de Almeida
Balthazar e Demosthenes Ivo Freitas
d’Oliveira. Todos estes dirigidos à família do Conde do Almarjão.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 5 de Julho de 1948, sobre o falecimento de D. Maria da Maternidade
Froes de Almeida Baltazar.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 13 de Julho de 1936, sobre a missa

em sufrágio de Beatriz Adelaide Nogueira de Salles.
• Dois recortes do jornal Diário de Notícias, de 20 de Outubro de 1947, sobre
a missa de 30º dia em sufrágio de Elisa
Freitas Romeu d’Oliveira de Almeida
Baltazar.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 22 de Setembro de 1947, sobre o falecimento de Elisa Freitas Romeu
d’Oliveira de Almeida Baltazar.
• Recorte do jornal Diário de Notícias,
de 1 de Abril de 1951, sobre o falecimento de Elisa Maria das Dores Mendes Romeu e Oliveira, viúva de
Demóstenes de Oliveira.
• Conjunto de três recortes de jornais não
identificados (27 de Agosto de 1945)
sobre o falecimento de Demosthenes
Freitas Romeu de Oliveira.
• Recorte do jornal Diário de Notícias, de
Agosto de 1945, sobre o falecimento de
Demosthenes Freitas Romeu de Oliveira.
• Recorte do jornal Diário de Notícias, de
23 de Abril de 1947, sobre o falecimento
de Demosthenes Ivo Freitas de Oliveira.
• Recorte colado em papel do jornal Diário
Popular, de 16 de Outubro de 1946, sobre a missa do 30º dia em sufrágio de D.
Maria Luísa dos Reis Bandeira de Mello.

ESPÓLIO SENA FREITAS – 7
Notas e apontamentos diversos (48)
• Nota biográfica manuscrita sobre o Pe.
Sena Freitas.
• Referência manuscrita à revista Occidente, Vol. 27, 1904. Indicação de qualquer notícia ou artigo do Pe. Sena
Freitas na pg. 149.
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• Cópia da notícia do Diário Ilustrado, Nº
1872, de 1 de Junho de 1878. Referência
a um sermão pregado pelo Pe. Sena Freitas na Igreja de São Luís dos Franceses,
no qual se mostrou a favor do romance
O Primo Basílio, de Eça de Queirós.
• Papel de uma agência funerária com a
comunicação da morte do Barão do Rio
Zêzere, no dia 19 de Dezembro de
1875.
• Referência manuscrita à notícia incluída na Revolução de Setembro, de 11 de
Setembro de 1853, na qual consta: “Copiar a pag 3 – um agradecimento que
diz respeito a Senna Freitas”.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “Comprar a Voz”.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “família Cunha Belém.
Ver Diário Ilustrado de 13.X.1877”.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte
indicação: “Silva Britos aparentados
com Sena Freitas vid. 7º vol. do Boletim
do Arquivo Histórico Militar, pg. 254”.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte
indicação: “(Sena Freitas) Meteoros por
Guiomar Torrezão, Lisboa, Typ. de Christovão A. Rodrigues, Rua do Norte, 1875”.
• Apontamento retirado do Dicionário
Portugal sobre Bernardino José de Senna Freitas (Pai).
• Pequeno recorte de papel com indicações biográficas sobre o Pe. Sena Freitas. Este foi capelão no Hospício do
Terço e Caridade no Porto.
• Apontamento sobre a agressão a Sena
Freitas. O conde do Almarjão relata que
o padre foi perseguido desde a casa da
sua irmã, na Rua D. Estefânia até à Rua
da Palma, onde pediu refúgio no prédio, Nº 256 (pertencente aos pais do
Conde do Almarjão). Foi o próprio con-

de que lhe abriu o portão de ferro e o
abrigou em sua casa durante uns dias.
• Cópia de uma notícia do Diário Ilustrado, Ano III, Nº 626, de 5 de Junho de
1874, com a seguinte indicação: “Fixou
a sua residência no Porto o reverendo
José Joaquim de Senna Freitas, irmão do
jornalista deste nome que está no acampamento de D. Carlos, em Hespanha”.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “Diário Ilustrado, 2º Ano.
Nº 390. 30-8-1873. Padre Senna Freitas
(Carta de Castilho sobre o «Evangelho
segundo Renan...»)”.
• Cópia incompleta da carta do Pe. Souza
para o Conde do Almarjão em 24 de Junho de 1940. Trata-se da mesma carta
já referenciada neste espólio.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “Bernardino Barbosa de
Senna Freitas 2º – 1866 – 3ª secção na
Lista dos sócios nacionais da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portuguezes”.
• Cópia da notícia do Diário Ilustrado,
Ano II, Nº 306, de 24 de Maio de 1873.
Referência ao possível envolvimento de
Bernardino José de Sena Freitas Júnior
na conspiração na Casa do Marquês de
Angeja contra o Governo.
• Cópia da notícia do Diário Ilustrado,
Ano II, Nº 344, de 8 de Julho de 1873,
sobre a doença de Bernardino José de
Sena Freitas. Indicação de duas outras
notícias referentes à mesma pessoa, no
mesmo jornal, de 25 de Novembro de
1873 (Nº 464) e de 27 de Dezembro de
1873 (Nº 491). Esta última notícia alude ao envolvimento deste familiar do
Pe. Sena Freitas no exército Carlista.
• Cópia de um registo de óbito de D. Maria Benedicta, solteira de 24 anos, filha
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de Bernardino José de Sena Freitas e de
D. Maria José de Brito Freire. Foi sepultada a 17 de Outubro de 1865, no
adro da Igreja de S. Lourenço. Retirado
de Memórias de Carnide, pg. 232.
• Recorte de papel com indicações sobre
a casa de Vila Boa do Bispo.
• Papel quadriculado com uma pequena
anotação imprecisa sobre o coronel
Henrique Ferreira Lima.
• Cópia de uma notícia relativa a José Joaquim da Silva Freitas, retirada do Diário Ilustrado, Nº 246, de 14 de Março
de 1873.
• Papel com indicações sobre obras em
que era referenciado o Pe. Sena Freitas.
• Dois recortes de papel sobre Bernardino José de Sena Freitas.
• Indicação manuscrita sobre o falecimento da mãe do Pe. Sena Freitas, a partir
dos dados apontados pelo próprio, na
sua obra Ao veio do tempo, pg. 92: “Tinha três annos quando ella me morreu”.
• Recorte de papel com referências sobre
o pai do Pe. Sena Freitas.
• Cinco recortes de papel com referências bibliográficas exaustivas sobre
Bernardino José de Sena Freitas (pai).
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “Padre Senna Freitas,
Conde (O) de S. Salvador de Matosinhos – Discurso pelo Pe. S. F., Porto
1890. 1 opúsculo”.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “Padre Senna Freitas,
Doutrina (A) Positivista pelo Pe. S. F.,
1 vol.”.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “A Questão lazarista”.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “Quem são os verdadeiros
reaccionários?”

• Relação manuscrita das obras escritas
pelo Pe. Sena Freitas.
• Pequeno recorte de papel com indicação
sobre o tojo, como cultura de forragem.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “3 pares de versos de
Guerra Junqueiro incluídos na obra
«Esparsas» de Guerra Junqueiro”.
• Pequeno recorte de papel com indicação
de uma notícia referente ao Cónego Sena Freitas, publicada no Estremadura
Boletim da Junta de Província, Maio/Junho/Julho/Agosto, 1947, Ano XV, Série
II, pg. 159.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “«Uma carta de Camilo a
Sena Freitas» in Novas Palestras Camilianas por Júlio Dias Costa, 1936, pg
17 a 20”.
• Recorte de papel com referências bibliográficas da obra do Pe. Sena Freitas.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte
indicação: “Artigo do Padre Senna Freitas (com uma fotografia pouco conhecida) datado de Lisboa 1889: «No Chapéu
de Sol», Brasil – Portugal de I-V-899”.
• Conjunto de papéis com elementos biobibliográficos sobre o Pe. Sena Freitas.
• Pasta contendo um conjunto de papéis
com o seguinte título “Parente dos Sena
Freitas”. Referência à Casa de Cavalhões e à Casa de Cavalhoesinhos.
• Pasta contendo vários apontamentos sobre o Pe. Sena Freitas, retirados do Dicionário Portugal.
• Apontamentos retirados do artigo de
Inocêncio Francisco da Silva, no Dicionário Bibliographico Portuguez, Tomo
XIII, pg. 41, sobre o Padre José Joaquim da Sena Freitas.
• Cópia do artigo sobre o Pe. Sena Freitas retirado do Dicionário Bibliográfico
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Brazileiro, Vol. IV, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1898, pgs. 497-500.
• Apontamento sobre uma referência a
Bernardino José de Sena Freitas, no
Vol. II de Lisboa do meu tempo e do
passado por J. P. F. (M.), pg. 238.
• Pequeno recorte de papel com indicações sobre a obra do Pe. Sena Freitas
intitulada A questão lazarista – considerações feitas acerca da mesma nas
quais figura o clero em geral.
• Pequeno recorte de papel com indicação da obra de Bulhão Pato, Sob os Ciprestes, pg. 63, na qual é feita uma
alusão ao Barão do Rio Zêzere, Joaquim Bento Pereira, casado com a irmã
da mãe do Pe. Sena Freitas.
• Dois cartões com anotações a lápis retiradas da obra do Pe. Sena Freitas, Perfil de Camilo Castelo Branco.
• Pequeno recorte de papel com a seguinte indicação: “«O Brazileiro» jornal do Rio de Janeiro em 15-XII-1930
publicou o 10º artigo de uma série
sobre Sena Freitas da autoria de Fr. Pinheiro Domingues”.
• Pequeno recorte de papel com a indicação da obra de Pantaleão das Chagas
intitulada O Lazarista Senna Freitas.
Carta a este Senhor a propósito do seu
folheto, Porto 1875. Livro de 15 páginas “curioso e raro”.
• Pequeno recorte de papel com indicação de uma obra do Pe. Sena Freitas,
intitulada O amor de um Deus, Lisboa,
1897, 24 páginas.
• Pequeno recorte de papel com indicação de uma obra do Pe. Sena Freitas,
intitulada Escritos catholicos d’ontem,
Guimarães, 1877, 1 volume.
• Pequeno recorte de papel com indicação de uma obra do Pe. Sena Freitas,

intitulada Estudo sintético sobre o positivismo de Augusto Comte, Lisboa,
1904. 1 opúsculo.
• Pequeno recorte de papel com indicação de uma obra do Pe. Sena Freitas,
intitulada Dia a dia de um espírito cristão. Aforismos e reflexões filosóficas
sobre a religião, a moral, a ciência, a
literatura, a política, etc, Guimarães,
1881, 1 volume.
• Pequeno recorte de papel com indicação de uma obra do Pe. Sena Freitas,
intitulada O amor de um Deus. Discurso pronunciado na freguesia de S. José
de Ponta Delgada, S. Miguel – Açores,
em Agosto de 1897.
• Pequeno recorte de papel com indicação de uma obra do Pe. Sena Freitas,
intitulada O nosso pêzame d’irmãos.
Discurso proferido na Sociedade de
Geografia de Lisboa, na noite de 18 de
Março de 1906, por ocasião da solene
manifestação de homenagem que ali se
realizou comemorando o desastre do
Aquidabão.
• Pequeno recorte de papel com indicação de uma obra do Pe. Sena Freitas,
intitulada Considerações sobre algumas questões sociais, Lisboa, 1906.
• Pequeno recorte de papel com indicação de uma notícia à obra do Pe. Sena
Freitas, intitulada A tenda do Mestre
Lucas, no jornal Novidades, em 22 de
Novembro de 1925.

LIVROS
Autoria de Sena Freitas
1. FREITAS, Padre Senna, Luctas da Penna, I Volume, Lisboa, Typographia
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Universal, 1901, 300 pgs., 18 x 12 cm.
Volume encadernado25.
2. FREITAS, Padre Senna, Luctas da Penna, I Volume, Lisboa, Typographia da
Casa Catholica, 1902, 304 pgs., 18 x
12 cm. Volume encadernado.
3. FREITAS, Padre Senna, Por Agua e Terra (Atravez da Suissa, Allemanha, Belgica e Hollanda), Lisboa, Empreza da
Historia de Portugal, 1903, 184 pgs.,
18 x 12 cm. Volume encadernado26.
4. F REITAS , Padre Senna, A Tenda de
Mestre Lucas (Romance Religioso
Original), Porto e Braga – Rio de Janeiro, Ernesto Chardron Editor e Garnier, Couto, Neves Pinto, Brandão,
1875, 146 pgs., 18 x 12 cm. Volume
encadernado.
5. FREITAS, Padre Senna, Historicidade
da existencia humana de Jesus contra
Emilio Bossi, Lisboa, Livraria Editora,
1910, 211 pgs., 18 x 12 cm. Volume
encadernado27.
6. FREITAS, Padre Senna, O Morto Immortal, Lisboa, Livraria Catholica,
1883, 144 pgs., 18 x 11 cm. Volume
encadernado.
7. FREITAS, Padre Senna, A Palavra do
Semeador (Sermões, Orações fúnebres, Discursos, Conferencias, Allocuções; pronunciados no templo e fora

25

d’elle) 1867-1903, Lisboa, Livraria
Editora, 1905, 312 pgs., 18,2 x 12 cm.
Volume encadernado.
8. F REITAS , Padre Senna, Observações
Criticas e Descripções de Viagem,
Vol. I – Critica, Campinas, Typ. Livro
Azul, 1888, 303 pgs., 18 x 12 cm. Volume encadernado28.
9. FREITAS, Padre Senna, Stambul ou Itinerário d’uma viagem de Lisboa a
Constantinopla, Lisboa, Livraria Editora, 1909, 225 pgs., 18 x 12 cm. Volume encadernado.
10. FREITAS, Padre Senna, No Presbyterio e no Templo, Volumes I e II29, 2ª
ed., Lisboa, Lallemant Frères, Imprensa, 1884, 304 pgs. (Vol. I) e 302
pgs. (Vol. II), 18 x 12 cm. Volume
encadernado30.
11. FREITAS, Padre Senna, Escriptos Catholicos d’Hontem, Guimarães, Livraria Internacional de Teixeira de
Freitas – Editor, 1877, 312 pgs., 17,3
x 11 cm. Volume encadernado.
12. FREITAS, Padre Senna, A Alta Educação do Padre (introdução e comentário aos discursos de Monsenhor
SPALDING), Lisboa, Livraria Editora,
1909, 157 pgs., 18 x 12 cm. Volume
encadernado31.

No início apresenta uma dedicatória: «Ao Ex.mo Sr. Manuel Fructuoso da Fonseca com muito affecto e consideração

offerece O Auctor».
26

No início apresenta um retrato de perfil do Pe. Sena Freitas.

27

No início apresenta um retrato de corpo inteiro do Pe. Sena Freitas.

28

Exemplar assinado pelo próprio autor: «Pe. J. J. Senna Freitas».

29

Um recorte colado no início do II Volume refere erradamente tratar-se do Volume I.

30

No início do Volume I consta a seguinte dedicatória do autor: «Ao seu querido Pe. Quesada offerece o Padre Senna

Freitas».
31

Exemplar que terá pertencido ao Visconde de Sanches de Frias, porque apresenta um recorte de papel colado com essa

indicação.
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Livros com Introdução, Cartas ou traduzidos pelo Pe. Sena Freitas
1. CALDEIRA, Carlos José, O Positivismo
e a Sociedade (extensa introdução do
Pe. Sena FREITAS), Guimarães, Centro
de Propaganda Catholica em Portugal,
1882, 176 pgs., 17,7 x 11,2 cm. Volume incompleto encadernado (apresenta apenas os primeiros três capítulos).
No início do livro pode ler-se a seguinte dedicatória: «Ao Excelentíssimo Senhor Camilo Castello Branco
Offerece O seu Amigo: Pe. Senna
Freitas». O livro apresenta ainda outra
anotação manuscrita, de letra diferente, na pg. 51, referente à data da morte
do autor do livro: «Morreu em Desembro do mesmo Anno32».
2. CALDEIRA, Carlos José, O Positivismo
e a Sociedade (extensa introdução do
Pe. Sena FREITAS), 2ª ed., Guimarães,
Centro de Propaganda Catholica em
Portugal, 1883, 329 pgs., 18 x 11,2
cm. Volume encadernado.
3. FÉVAL, Paulo, Jesuítas! (tradução livre
do francês e anotações do Pe. Sena
FREITAS), Volumes I e II, Porto – Braga, Livraria Internacional, 1878/1879,
228 pgs. (Vol. I) e 253 pgs. (Vol. II),
18 x 11,5 cm. Volume encadernado.
4. SÉGUR, Mr. de, A Fé perante a Sciencia Moderna (precedido por uma carta
do Pe. Sena Freitas ao tradutor – pgs.

III a X), 10ª ed., Lisboa, Lallemant
Frères, Imprensa, 1884, 18 x 11,2 cm.
Volume encadernado.
Livros da autoria do pai e do irmão do
Pe. Sena Freitas
1. FREITAS, Comendador Bernardino José de
Senna, Breve Noticia da Trasladação da
Imagem de Santa Barbara do Convento
de Nossa Senhora da Esperança para o
Castello de S. Braz de Ponta Delgada no
dia 24 de Junho de 184733, Ponta Delgada, Typ. do Correio Michaelense, 1847,
20 pgs., 21 x 13 cm. Volume incompleto
encadernado contendo muitas páginas em
branco. No início, uma anotação manuscrita: «De António Feliciano de Castilho
Est. E – prat 1 – 57» (?)34.
2. FREITAS, Bernardino José de Senna, Os
Cains. Drama Historico e Politico em 3
Actos 35 , Braga, Imprensa Catholica,
1890, 107 pgs., 19 x 12 cm. Volume incompleto encadernado contendo muitas
páginas em branco36. No início, uma dedicatória feita pelo autor: «Offerecido a
minha irmã Maria José de Abreu Senna
Freitas. Bernardino José Senna Freitas».
Livros ou artigos relativos ao Pe. Senna
Freitas
1. CARUSO, Victor (compilação de), Uma
Polemica celebre37, São Paulo, Edi-

32

O ano é 1882.

33

Esta obra é oferecida a D. Fr. Estevão de Jesus Maria, Bispo de Angra e mais ilhas dos Açores.

34

Um borrão coloca dúvida de leitura.

35

Este drama foi escrito para ser representado no Teatro do Grémio do Minho, em Braga, pela mocidade legitimista des-

sa cidade.
36

Obra dedicada ao Duque do Cadaval. No fim aparece uma partitura, para flauta, do Hino Nacional.

37

Trata-se da polémica entre Júlio Ribeiro e o Pe. Sena Freitas.
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ções Cultura Brasileira, s.d., 147 pgs.,
18 x 12 cm. Volume encadernado.
2. GONÇALVES38, Frei Aloísio Tomás, “O
Padre Sena Freitas”, in Almanaque S.
António 1918, Braga, Editora A Emprêsa do «Boletim Mensal», 1918, pgs. 515, 18 x 12,2 cm. No início do artigo
aparece uma fotografia de perfil do Pe.
Sena Freitas. O Almanaque apresenta
uma dedicatória manuscrita: «À ilustre
Redacção dos “Echos do Minho” homenagem». No seu interior encontra-se
um postal assinado pelo administrador
do Boletim Mensal (Revista da Ordem
Terceira de S. Francisco e das Missões
Franciscanas) Miguel Minhava, dirigido ao Conde de Almarjão39.
3. ANGLIN, João H., Padre Sena Freitas.
Antologia, Ponta Delgada, Instituto
Cultural, 1968, 322 pgs., 18 x 11 cm.
Volume encadernado.
4. ANGLIN, João H., Padre Sena Freitas.
Antologia, Ponta Delgada, Instituto
Cultural, 1968, 322 pgs., 19 x 12 cm.
5. “Padre Senna Freitas”, in Almanach das
Senhoras, Lisboa, Redacção do Almanch das Senhoras, 1886, pgs. 119120, 16,5 x 11,5 cm. Inclui desenho do
retrato do Pe. Sena Freitas ainda jovem.
6. CAVALHEIRO, Rodrigues, “Antero de
Figueiredo, João Franco e o Padre Sena Freitas”, in Panorama. Revista
Portuguesa de Arte e Turismo, Nº 23,
Setembro, 1967, pgs. 19-36. Desta revista apenas se encontra este artigo

num volume encadernado com muitas
folhas em branco.
Livros ou Revistas com artigos do Pe.
Sena Freitas
1. FREITAS, Padre Senna, “Uma estrella do
palco portuguez”, in Palmyra Bastos.
Album-Homenagem, Lisboa, Antiga
Casa Bertrand – José Bastos, Editor,
1903, 116 pgs., 22,8 x 14,3 cm.
2. FREITAS, Padre Senna, “Optimismo ou
Pessimismo”, in Estudos Sociaes. Revista Catholica Mensal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1906, pgs.
2-10, 24,2 x 18 cm.
3. F REITAS , Padre Senna, “A Primeira
Educação”40, in Estudos Sociaes. Revista Catholica Mensal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1906, pgs.
125-128, 24,2 x 18 cm.
4. FREITAS, Padre Senna, “Paginas dum
Livro Inédito (com vista ao casamento
civil)”, in Estudos Sociaes. Revista
Catholica Mensal, Coimbra, Imprensa
da Universidade, 1905, pgs. 57-68,
25,2 x 17,5 cm.
5. FREITAS, Padre Senna, (Tradução de),
“A Igreja e o Século”41, in Estudos Sociaes. Revista Catholica Mensal,
Coimbra, Imprensa da Universidade,
1905, pgs. 108-114 (com indicação de
continuação), 25,2 x 17,5 cm.
6. FREITAS, Padre Senna, “Numa Livraria
de Lisboa (Em dialogo com Guerra

38

O artigo aparece assinado com o seu pseudónimo «Th. G.». O autor é um frade franciscano.

39

Segue a transcrição do seu conteúdo: «Braga, 13-7-940. Excelentissimo Senhor. Os nossos respeitos. – Com muito pe-

sar vimos informar de que não temos o Almanaque de Santo António – 1918. Está de ha muito completamente esgotada a
edição. Só por milagre se poderá encontrar em algum alfarrabista. Com a mais subida consideração e respeito nos subscrevemos. De Vossa Excelencia infimo servo Miguel Minhava».
40

Discurso proferido em Queluz por ocasião da inauguração de uma escola primária oficial para o sexo feminino.

41

Discurso pronunciado pelo Bispo de São Paulo, no Minesota, Monsenhor Ireland.
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Junqueiro)”, in Estudos Sociaes. Revista Catholica Mensal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1905, pgs.
319-324, 25,2 x 17,5 cm.
7. FREITAS, Padre Senna, “Origem da Sociedade ou «Conferencia de S. Vicente
de Paulo» de Coimbra”, in Estudos
Sociaes. Revista Catholica Mensal,
Coimbra, Imprensa da Universidade,
1905, pgs. 341-348, 25,2 x 17,5 cm.
8. FREITAS, Padre Senna, “Catholicos e
Catholicismo”, in Estudos Sociaes.
Revista Catholica Mensal, Coimbra,
Imprensa da Universidade, 1905, pgs.
381-386, 25,2 x 17,5 cm.
9. FREITAS, Padre Senna, “A intolerancia
catholica e as suas raias”, in Estudos
Sociaes. Revista Catholica Mensal,
Coimbra, Imprensa da Universidade,
1905, pgs. 461-464, 25,2 x 17,5 cm.
10. FREITAS, Padre Senna, “Da tolerancia
catholica”, in Estudos Sociaes. Revista Catholica Mensal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1905, pgs.
501-507, 25,2 x 17,5 cm.

CAIXAS DE FOLHETOS
Folhetos 142
1. FREITAS, Padre Senna, (Tradução e anotações do latim), Corações acima ou
Soliloquios de Santo Agostinho, 2ª ed.,
Porto, Aloysio Gomes da Silva – Editor, [1898], 224 pgs., 14,3 x 9,7 cm.

2. FREITAS, Padre Senna, O Amor de um
Deus 43 , Lisboa, Typografia Mattos
Moreira & Pinheiro, 1897, 24 pgs., 21
x 13,7 cm44.
3. FREITAS, Padre Senna, Oração Fúnebre45, Santos, Typographia a vapor do
Diário de Santos, 1886, 21 pgs., 21 x
14,2 cm. Exemplar com capa de papel.
4. E NNES , Antonio, O Conservatorio
Dramatico do Rio de Janeiro e o Drama Os Lazaristas, Lisboa, Typographia do jornal – O Paiz, 1875, 23 pgs.,
21 x 14,4 cm. O exemplar está assinado por «Catão Simões».
5. FREITAS, Padre Senna, Discurso Official pronunciado pelo Padre Senna
Freitas por occasião da solemne inauguração da “Escola nocturna, 13 de
Maio” na cidade de Jundiahy, S. Paulo, Typographia King, 1888, 14 pgs.,
21 x 14,5 cm.
6. FREITAS, Padre Senna, Allocução encomiastica por occasião das Exéquias
celebradas na capella pontificia das
Picôas no dia 21 de Abril de 1902 sufragando a alma de Monsenhor João
José Quesada, Lisboa, Typographia da
Companhia Nacional Editora, 1902,
15 pgs., 21 x 14,5 cm.
7. FREITAS, Padre Senna, Allocution laudative à l’occasion des obsèques célébrées
dans la chapelle pontificale de Picoas
le 25 Avril 1902 en suffrage de l’âme de
Monseigneur Quesada (Jean Joseph),
Lisbonne, Imprimerie de la Compagnie
Nationale Bibliopole, 1902, 16 pgs., 21

42

Opúsculos e livros em mau estado de conservação apresentando manchas de humidade.

43

Discurso pronunciado na Freguesia de São José de Ponta Delgada, em Agosto de 1897, sobre o Sagrado Coração de Jesus.

44

O exemplar tem uma dedicatória do autor: «Ao Excelentissimo Senhor Conselheiro Antonio d’Azevedo Castello

Branco, como sincero testemunho de indelevel gratidão, offerece o orador. Lisboa 21/11/97».
45

Pronunciada na Igreja Matriz da cidade de Santos, por ocasião das Solenes Exéquias que ali foram celebradas, no dia

3 de Novembro de 1886, em honra do Conselheiro José Bonifácio de Andrada e Silva.
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x 14 cm. Trata-se da tradução francesa
feita pelo próprio autor.
8. O Hospício do Clero em Lisboa e o Reverendo Conego da Sé Patriarchal José
Joaquim de Senna Freitas. Alguns
apontamentos para a historia do mesmo Hospicio, Lisboa, Typ. Anti-nephelibata, 1900, 52 pgs., 21,3 x 14,6 cm.
9. FREITAS, Padre Senna, O Sacerdocio
Catholico46, Lisboa, Typographia Universal, 1896, 20 pgs., 21 x 14,7 cm47.
10. F REITAS , Padre Senna, Psycologia
Politica do Conselheiro João Franco
(edição definitiva e aumentada), Lisboa, Imprensa Lucas, 1909, 61 pgs.,
21 x 14,4 cm.
11. OLIVEIRA, J. Duarte d’, O “Anti-Bossi” do Pe. Senna Freitas contra o livro “Christo nunca existiu” perante
o bom senso e a razão, Portalegre,
Typographia Leonardo, s.d., 35 pgs.,
21,2 x 14,5 cm48.
12. F REITAS , Padre Senna, Processo do
Positivismo49, Rio de Janeiro, L’Express, 1893, 28 pgs., 21,3 x 14,3 cm50.
13. FREITAS, Padre Senna, Discurso sobre a Religião Catholica em face da
46

Politica51, Porto – Braga e Rio de Janeiro, Livraria Internacional, 1875,
25 pgs., 21 x 13,5 cm. Capa de papel.
Folhetos 252
1. FREITAS, Padre Senna, O Milagre e a
Critica Moderna ou a Immaculada Conceição de Lourdes53, Braga, Typographia
Lusitana, 1873, 64 pgs., 16,7 x 11,5 cm.
2. C HAGAS , Pantaleão das, O Lazarista
Senna Freitas. Carta a este Senhor a
propósito do seu folheto, Porto – Rio de
Janeiro, Livraria Portugueza e Estrangeira, 1875, 15 pgs., 19 x 11,9 cm54.
3. FREITAS, Padre Senna, Quem são os Verdadeiros Reaccionarios. A proposito da
questão sobre as Congregações Religiosas, 2ª ed., Coimbra, Typographia França Amado, 1901, 48 pgs., 19 x 12,2 cm.
Apresenta uma capa de papel vegetal.
4. F REITAS , Padre Senna, Autopsia da
“Velhice do Padre Eterno”, São Paulo,
Typographia a Vapor de Jorge Seckler
& C., 1886, 81 pgs., 19,4 x 12,7 cm.
5. FREITAS, Padre Senna, Autopsia da Velhice do Padre Eterno, Nova edição, Porto,

Discurso pronunciado na Sé Patriarcal, no dia 13 de Dezembro de 1896, por ocasião da publicação da Bula da Santa

Cruzada.
47

O exemplar tem uma dedicatória feita pelo autor: «Ao Excelentissimo Senhor Conselheiro Antonio d’Azevedo Castel-

lo Branco – dignissimo Ministro da Justiça, homenagem reconhecida do Padre Senna Freitas».
48

A contra-capa apresenta a seguinte anotação manuscrita: «Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Luiz Godinho Caes

do Sodré 74 e 76 Lisboa».
49

“Conferencia synoptica sobre o systema positivista de Augusto Comte, pronunciado no Congresso Gymnastico Portu-

guez, em Junho de 1893”.
50

Na capa aparece a dedicatória manuscrita do autor: «Ao Excelentissimo Senhor Doutor Ferreira Pemdado [?] tem a

honra de offerecer, em prova de elevado apreço o Padre Senna Freitas Lisboa [?] 4/6/95».
51

“Pronunciado na Associação Catholica Portuense por occasião da Academia Religiosa que teve lugar no dia da Imma-

culada Conceição de Maria, a 8 de Dezembro de 1874”.
52

Opúsculos em mau estado de conservação apresentando muitas manchas de humidade, rasgões e mesmo deterioração

do papel.
53

Opúsculo oferecido à Associação Católica Portuense. Indicação de ter pertencido à Biblioteca Dominicana.

54 Apresenta

um ex libris pertencente a Manuel Giraldes da Silva.
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Livraria Internacional de Ernesto Chardron, 1888, 99 pgs., 19,1 x 12,5 cm55.
6. F REITAS , Padre Senna, Autopsia da
“Velhice do Padre Eterno”, 3ª ed.
anotada, Lisboa, Typographia Universal, 1900, 103 pgs., 19 x 12,5 cm.
7. JUNIOR, H. Marques, Esboços de Critica56, Porto, Empresa do «Jornal de Bordados», 1907, 120 pgs., 19 x 14,2 cm.
8. FREITAS, Padre Senna, Threnos Perante o Ataúde do Salvador57, Porto, Livraria Universal, 1875, 18 pgs., 17,8 x
11,7 cm58.
9. F REITAS , Padre Senna, (Tradução e
anotação de), Evangelho segundo Renan ou Refutação da Vida de Jesus
d’este auctor por Henrique Lasserre59,
Capital Federal, Companhia Impressora, 1893, 78 pgs., 18,3 x 12,8 cm.
10. F REITAS , Padre Senna, A Doutrina
Positivista, Póvoa de Varzim, Livraria Povoense – Editora, s.d., 98 pgs.,
18 x 11,2 cm.
Folhetos 360
1. FREITAS, Padre Senna, O Milagre e a
Critica Moderna ou a Immaculada
Conceição de Lourdes61, Braga, Typo-

55 Apresenta

graphia Lusitana, 1873, 64 pgs., 16,7 x
11,5 cm. Este opúsculo contém uma
gravura da gruta de Lourdes.
2. FREITAS, Padre Senna, Contra os Jesuitas (Representação dirigida aos poderes publicos), Braga, Cruz &
Copm.ª, [1881], 15 pgs., 16 x 11,4 cm.
2. F REITAS , Padre Senna, (Tradução e
anotação de), O Concilio62, Porto –
Braga, Livraria Internacional, 1875,
134 pgs., 16,2 x 12 cm.
4. F REITAS , Padre Senna, A Tenda de
Mestre Lucas, s.l., Edição das Novidades, 1925, 94 pgs., 16,5 x 11 cm.
5. FREITAS, Padre Senna, Sermão sobre a
profanação do Domingo63, Porto, Livraria
Universal, 1875, 40 pgs., 17,8 x 11,4 cm.
6. F REITAS , Padre Senna, “Discurso do
Rev.mo Snr. Pe. José Joaquim de Senna
Freitas Missionario Portuguez no Brazil”, in Discursos pronunciados no Salão
da Associação Catholica, Porto, Typographia da «Palavra», 1873, pgs. 41-50,
18 x 11,8 cm. Capa forrada a papel.
7. FREITAS, Padre Senna, O Conde de S.
Salvador de Matosinhos. Discurso Funebre64, Porto, Livraria Internacional
de Ernesto Chardron, 1890, 32 pgs.,
19 x 12,5 cm.

uma assinatura: «A. C. S. Freire».

56

Este livro inclui a recensão crítica à obra Por Agua e Terra do Pe. Sena Freitas, pgs. 71-72.

57

Sermão pronunciado na Igreja de N. S. do Terço, da cidade do Porto, no dia de sexta-feira santa de 1875.

58

O opúsculo é dedicado pelo autor à Irmandade de N. S. do Terço e Caridade (17 de Abril de 1875).

59

“Opúsculo liberrimamente trasladado a portuguez da 25ª edição franceza e largamente annotado pelo Padre J. J. Senna Frei-

tas (Edição Popular)”.
60

Opúsculos em mau estado de conservação apresentando muitas manchas de humidade, rasgões e mesmo deterioração do papel.

61

Opúsculo oferecido à Associação Católica Portuense. Indicação de ter pertencido à Biblioteca Dominicana.

62

Trata-se do volume I da Colecção dos Melhores Opúsculos de Mgr. Segur. Indicação de ter pertencido ao Colégio do

Espírito Santo de Braga. Cota antiga 935 B.
63

Segue o sermão pronunciado na sexta-feira santa na Igreja de N. S. do Terço, da cidade do Porto, em 1875.

64

Pronunciado na Igreja de S. Bento da Paulicea, a 24 de Novembro de 1888, nas exéquias que ali mandou celebrar a

colónia portuguesa da referida cidade no 30º dia depois do falecimento do titular.
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8. FREITAS, Padre Senna, Os Lazaristas
pelo «Lazarista» Snr. Ennes, Porto, Livraria Central, 1875, 75 pgs., 19 x 12,4
cm. Apresenta assinatura de «Garcia da
Rosa». Forrado com papel vegetal.
9. FREITAS, Padre Senna, A Carta e o Homem da Carta65, Porto, Typographia da
Palavra, 1876, 64 pgs., 19 x 12,2 cm.
10. F REITAS , Padre Senna, Estudo
Synthetico sobre o Positivismo de
Augusto Comte, Lisboa, Livraria
Correia Pinto, 1904, 71 pgs., 19 x
13,5 cm. Forrado com papel vegetal.
Folhetos 466
1. FREITAS, Padre Senna, Contra os Jesuitas (Representação dirigida aos poderes publicos), Braga, Cruz &
Copm.ª, [1881], 15 pgs., 16 x 11,4 cm.
2. FREITAS, Padre Senna, “Retratos Intimos. O actual Arcebispo de Evora”, in
Encyclopedia das Famílias. Revista de
Instrução e Recreio, Nº 164, Lisboa,
Empreza Editora Lucas – Filhos, 1900,
pgs. 578-580, 17 x 11,7 cm.
3. MOURA, Augusto José da Fonseca e, A
Questão Lazarista67, Porto, Typ. de
Antonio José da Silva Teixeira, 1875,
47 pgs., 19,3 x 12 cm.
4. O Nuncio e a Maçonaria ou Resposta
dada á imprensa liberal ás accusações
65

feitas contra Monsenhor Masella, Nuncio de S. Santidade em Lisboa por um
Padre Catholico verdadeiramente
amante da sua Pátria, Lisboa, Livraria
Catholica, 1882, 30 pgs., 20,4 x 14 cm.
5. Os Lazaristas, os Jesuitas e o Snr.
Padre Senna Freitas. Resposta ao seu
Folheto por um Portuense, Porto,
Typ. de Lafeyete, 1875, 16 pgs., 18,5
x 12,5 cm. Apresenta a seguinte assinatura: «Manuel Maria de Rocha
(?)68 Ílhavo 5/9-75».
6. FREITAS, Padre Senna, Critica á Critica, Porto, Livraria Portuense, 1879,
122 pgs., 18,8 x 12,8 cm.
7. FREITAS, Padre Senna, Carta aberta ao
Ex.mo Sr. Juiz Veiga, Lisboa, Typographia do Commercio, 1901, 16 pgs.,
20,8 x 14,2 cm.
8. F REITAS , Cónego Senna, Leão XIII.
Oração Funebre69, Lisboa, Typographia d’«A Editora», 1903, 33 pgs., 20,8
x 14,3 cm. No início apresenta a assinatura: «Pinheiro».
9. FREITAS, Padre Senna, Perfil de Camillo Castello Branco, Nova edição,
Porto, Livraria Internacional de Ernesto Chardron, 1888, 151 pgs., 19,2 x
12,3 cm. No início apresenta a assinatura: «J. C. S. Freire».
10. FREITAS, Padre Senna, D. Luiz I. Oração Funebre70, São Paulo, Typographia

“Analyse critica da missiva dirigida pelo Snr. A. Ennes ao Snr. Conselheiro Cardoso de Menezes, dignissimo presi-

dente do Conservatorio Dramatico do Rio de Janeiro”.
66

Opúsculos em mau estado de conservação apresentando muitas manchas de humidade, rasgões e mesmo deterioração do papel.

67

“Considerações feitas ácerca da mesma nas quaes figura o clero em geral, o snr. Padre Senna Freitas em particular e o

seu adversario, Pantaleão das Chagas. Analyse da carta d’este senhor por um lavrador provinciano”.
68

Palavra imperceptível dado que está sobreposta a uma palavra impressa.

69

Oração pronunciada por ocasião das solenes exéquias que foram celebradas na Igreja de S. Julião da cidade de Setú-

bal, no dia 25 de Agosto de 1903, por iniciativa da Câmara Municipal da mesma cidade.
70

Pronunciada na Catedral da Diocese de São Paulo, no dia 5 de Dezembro de 1889, por ocasião das exéquias ali man-

dadas celebrar pela colónia portuguesa da referida cidade.
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e Estereotypia King, 1890, 22 pgs., 20,3
x 13,6 cm. Na capa, a seguinte dedicatória: «Ao muito iminente (?)71 cidadão
Latino Coelho tem a honra de offerecer
o seu admirador Padre Senna Freitas».
11. VILLA-MOURA, Visconde de, A moral
na Religião e na Arte 72 , Coimbra,
Casa Editora França Amado, 1906,
29 pgs., 20,7 x 12,2. Capa forrada a
papel vegetal.
Folhetos 573
1. NARCISO, Dr. Armando, Uma viagem
ao Valle das Furnas, em 1840 por
Bernardino José de Senna Freitas,
Lisboa, Editora Médica, 1943, 7 pgs.,
18,8 x 12,3 cm.
2. MOURA, Augusto José da Fonseca e, A
Questão Lazarista74, Porto, Typ. de
Antonio José da Silva Teixeira, 1875,
47 pgs., 19,3 x 12 cm.
3. FONSECA, F. Guimarães, Os Lazaristas
pelo «Lazarista» Senna Freitas75, Lisboa, Typ. de Christovão Augusto Rodrigues, s.d., 81 pgs., 18,8 x 13,9 cm.
Capa forrada a papel vegetal.
4. FREITAS, Padre Senna, As «Novidades»
no Pelourinho76, Coimbra, Havaneza
Academica, s.d., 43 pgs., 19 x 13,4
cm. No início aparece a seguinte dedi71

catória: «Offerece A Redacção dos
“Estudos Sociaes” Coimbra 7-4-905».
Capa forrada a papel vegetal.
5. ENNES, Antonio, Os Lazaristas. Drama original em 3 Actos, 2ª ed., Lisboa,
Typographia do jornal – O Paiz, 1875,
107 pgs., 20 x 13 cm.
6. F REITAS , Padre Senna, (Tradução e
anotações do latim), Corações acima
ou Soliloquios de Santo Agostinho, 2ª
ed., Porto, Aloysio Gomes da Silva –
Editor, [1898], 224 pgs., 14,3 x 9,7
cm. Capa revestida a papel vegetal.
7. MALDONADO, Martina Carolina Reboli de
Bulhões, Duello de Morte. Crítica aos livros de Guerra Junqueiro e Padre Senna
Freitas, Lisboa, Typographia do Commercio, 1900, 69 pgs., 18 x 12,5 cm.
8. FREITAS, Padre Senna, Os nossos bispos do continente77, 2ª ed., Porto, Livraria Catholica Portuense, [1897], 47
pgs., 18,3 x 12,8.
9. FREITAS, Padre Senna, Considerações
sobre algumas questões sociaes, Lisboa, Imprensa Lucas, 1906, 52 pgs.,
19,2 x 10,7 cm.
Folhetos 678
1. FREITAS, Cónego Senna, O nosso pêzame d’irmãos79, Lisboa, Livraria Edi-

Dúvida de leitura devido a ter sido colocado posteriormente um autocolante por cima da palavra.

72

Carta aberta ao Cónego Sena Freitas.

73

Opúsculos em mau estado de conservação apresentando muitas manchas de humidade, rasgões e mesmo deterioração do papel.

74

“Considerações feitas ácerca da mesma nas quaes figura o clero em geral, o snr. Padre Senna Freitas em particular e o

seu adversario, Pantaleão das Chagas. Analyse da carta d’este senhor por um lavrador provinciano”.
75

“Chronica da decadência do Jesuitismo”.

76

“Eccos de uma campanha anti-catholica”.

77

“A proposito das exequias da Lapa em honra de Alexandre Herculano”.

78

Opúsculos em mau estado de conservação apresentando muitas manchas de humidade, rasgões e mesmo deterioração do papel.

79

“Discurso proferido na «Sociedade de Geographia» de Lisboa, na noite de 18 de março de 1906, por occasião da so-

lemne manifestação de homenagem que alli se realizou commemorando o desastre do Aquidaban”.
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tora e Officinas Typographica e de Encadernação, 1906, 20 pgs., 26,8 x 19
cm. Capa forrada a papel vegetal.
2. FERREIRA, Pe. Ernesto, Estudos Filosóficos nos Açôres. Esbôço histórico,
s.l., s.ed., s.d., pgs. 253-266, 25,5 x
19,3 cm.
3. FREITAS, Padre Senna, Conferencia sobre o Brazil Contemporaneo80, Lisboa, Typ. da Companhia Nacional
Editora, 1898, 16 pgs., 26,2 x 17,7 cm.
Capa forrada a papel vegetal.
4. FREITAS, Padre Senna, Conferencia sobre o Brazil Contemporaneo81, Lisboa, Typ. da Companhia Nacional
Editora, 1898, 16 pgs., 26,2 x 17,7 cm.
5. FREITAS, Padre Senna, A Prostituição e a
Caridade Catholica82, Lisboa, Livraria
Catholica, 1895, 19 pgs., 23,7 x 17,1 cm.
6. FREITAS, Padre Senna, A Sagrada Bíblia 83 , Lisboa, M. Gomes – Editor,
1895, 27 pgs., 23,7 x 16,4 cm.
7. FREITAS, Padre Senna, Representação
dirigida aos poderes publicos do paiz
contra os Jesuitas, Guimarães, Livraria Editora de Teixeira de Freitas,
1881, 14 pgs., 26,5 x 17,8 cm.
8. FREITAS, Padre Senna, A Regeneração
da Mulher84, Lisboa, Livraria Catholica, 1897, 18 pgs. (opúsculo incompleto), 23,8 x 17 cm. Trata-se do discurso

também intitulado A Prostituição e a
Caridade Catholica.
9. “Conego Senna Freitas”, in Almanach
Illustrado da parceria Antonio Maria
Pereira para 1908, Lisboa, Livraria Editora, 1907, pgs. 63-64, 21,2 x 15,5 cm.
10. FREITAS, Padre Senna, (Tradução de),
Discurso do deputado francez catholico o Conde Alberto de Mun85, Porto, Typographia da Palavra, 1877, 32
pgs., 17 x 11,8 cm.
11. FELGUEIRAS, Guilherme, Senna Freitas e Junqueiro, reconciliação de
dois doutrinadores antagónicos, Separata do Volume XL do Boletim do
Instituto Histórico da Ilha Terceira,
s.l., Gráfica Maiadouro, 1982, pgs.
617-627, 21,5 x 15,8 cm.
12. OLIVEIRA, J. Duarte d’, O “Anti-Bossi” do Pe. Senna Freitas contra o livro “Christo nunca existiu” perante
o bom senso e a razão, Portalegre,
Typographia Leonardo, s.d., 35 pgs.,
22 x 15,2 cm.
13. NEVES, Pe. Moreira das, O Padre Sena Freitas jornalista, s.l., s.ed., s.d.,
pgs. 97-102, 21,5 x 15,5 cm.
14. FIGUEIREDO, Antero de, O Padre Sena Freitas. Conferência86, Paris-Lisboa, Livrarias Aillaud e Bertrand,
1926, 64 pgs., 18,8 x 12,2 cm. Apare-

80

Pronunciada na Associação da Juventude Católica Lisbonense, na noite de 23 de Dezembro de 1897.

81

Pronunciada na Associação da Juventude Católica Lisbonense, na noite de 23 de Dezembro de 1897.

82

Discurso proferido na cerimónia de assentamento da primeira pedra para a construção de um edifício das Irmãs do

Bom Pastor destinado à regeneração e preservação da mulher, na cidade do Rio de Janeiro.
83

Discurso proferido no Congresso Católico do centenário Antoniano, realizado em Lisboa, em Junho do ano de 1895.

84

Discurso proferido na cerimónia de assentamento da primeira pedra para a construção de um edifício das Irmãs do

Bom Pastor destinado à regeneração e preservação da mulher, na cidade do Rio de Janeiro.
85

“Pronunciado no encerramento da Assembleia Geral dos membros da obra dos circulos catholicos de operarios”.

86

Conferência feita na «Liga Naval» de Lisboa, no dia 2 de Março de 1926, e repetida no Porto, a convite da «Associa-

ção Académica», no Salão Nobre da Faculdade Técnica, no dia 19 do mesmo mês, e em Braga, no «Ateneu Comercial», no
dia 10 de Abril do mesmo ano.
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ce a assinatura do Conde do Almarjão: «José Maria Almarjão». Capa
forrada a papel vegetal.
15. C ARREIRO , Manuel, Camilo e Sena
Freitas87, Ponta Delgada, Edições D. A.
S. Miguel, s.d., 29 pgs., 21,5 x 15,3 cm.
16. LUZ, Pe. Denis da, Padre Sena Freitas Homem da Igreja e do seu tempo,
in Lúmen, fasc. 7, IV Ano, 1940, pgs.
425-436; fasc. 9 e 10, IV Ano, 1940,
pgs. 551-563; Fisionomia intelectual

87

e moral de Sena Freitas, fasc. 7, V
Ano, 1941, pgs. 435-447. As separatas estão reunidas numa capa de cartolina com as seguintes medidas.
25,4 x 19,4 cm.
17. LUZ, Pe. Diniz da, Sena Freitas, Separata de Perspectiva da Literatura
Portuguesa do Século XIX, fasc. 3,
Lisboa, Edições Ática, s.d. Encadernada por uma capa com as seguintes
medidas: 26,2 x 18 cm.

Conferência proferida no dia 9 de Fevereiro de 1966 na sede da Associação Católica de Ponta Delgada.

IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS DE CIÊNCIAS NATURAIS NOS
AÇORES E PAPEL QUE NOS MESMOS PODEM DESEMPENHAR
AS BIBLIOTECAS E MUSEUS EXISTENTES NO ARQUIPÉLAGO,
PRINCIPALMENTE O DE CARLOS MACHADO,
EM PONTA DELGADA*
Eng.º José Maria Álvares Cabral**
por dizer que, na preparação
C omeçarei
deste trabalho, segui o ponto de vista
expresso na seguinte passagem do prefácio
do livro de Einstein: La théorie de la relativité restreinte et générale, éxposé élémentaire. La relativité et le problème de
*

l’espace, traduzido do alemão por Maurice
Solovine: «Dans l’intérêt de la clarté, il
m’a paru inévitable de me répéter souvent,
sans me soucier le moins du monde de
donner à mon exposé une forme élégante;
j’ai consciencieusement suivi l’avis du thé-

Conferência proferida por ocasião da IV Semana de Estudos dos Açores, realizada em Ponta Delgada em 1965.

**

José Maria Álvares Cabral nasceu na freguesia de S. Sebastião, da cidade de Ponta Delgada, a 11 de Novembro de 1911.

Iniciou em 1921-22 os estudos do ensino secundário, como aluno do ensino doméstico, tendo frequentado, no ano lectivo de 1928-29, estabelecimentos de ensino na cidade de Lausanne, na Suíça, que despertaram nele o gosto pelo estudo. Em Julho de 1929, faz
no Liceu Central de Ponta Delgada exame de admissão ao 5.º ano do curso geral, ingressando neste estabelecimento de ensino em
Outubro do mesmo ano. Após ter realizado, em Julho de 1930, o respectivo exame, com a classificação de 17 valores, transitou para o curso complementar de ciências, que terminou em Julho de 1932 com a classificação de 16 valores. Frequentou depois o 1.º
ano do curso de Matemática, da Universidade de Coimbra, regressando de seguida a S. Miguel, onde casou, em Agosto de 1933,
com Maria Clotilde Pavão, de quem fora colega no curso complementar do liceu, e que foi, ao longo da vida, a sua grande colaboradora, em todas as actividades que empreendeu. Em 1933-34 frequentou o 1.º ano do Instituto Superior de Agronomia e a partir
de 1935 transitou para a Universidade de Lovaina, na Bélgica, onde frequentou os cursos de Agronomia e de Filosofia. Obteve o
bacharelato em Filosofia, ao fim de dois anos, prosseguindo o curso de Agronomia até 1939, data em que foi forçado a interrompê-lo, por ter eclodido a Segunda Guerra Mundial, que o obrigou a regressar a S. Miguel com a família. Posteriormente, regressou a
Lovaina, onde completou o curso de engenharia agrónoma, em 1951.
Dedicou-se ao estudo generalizado das ciências e com sua mulher procedeu, durante vários anos, ao inventário do Arquivo da
Casa do Colégio, pertencente a sua família. Apercebendo-se do interesse que teria para a história da ilha, depositou-o na Universidade dos Açores. Fez parte da direcção de Ciências Naturais do Museu Carlos Machado, a que dedicou muito trabalho, deu lições
de Filosofia e leccionou na Escola Industrial e Comercial de Ponta Delgada. Terá sido o primeiro ou um dos primeiros a dedicar-se
em S. Miguel ao “bird’s watching”, tendo disso deixado alguns registos. As suas observações reduziram-se, quase exclusivamente,
à região do maciço das Sete Cidades, onde possuía uma casa, de que fazia base de partida para as suas explorações e onde podia
contar com a companhia de Camilo, um dos trabalhadores da referida propriedade. Faleceu a 4 de Fevereiro de 1988, na sua residência, à rua Dr. Guilherme Pôças Falcão, n.º 8, em Ponta Delgada.
Insulana. Órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, 59 (2003): 337-362
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oricien génial L. Boltzman, de laisser le
souci d’élégance aux tailleurs et aux cordonniers», que traduzo assim: «Para maior
clareza, pareceu-me inevitável repetir-me
muitas vezes sem me preocupar, de maneira alguma, em dar à minha exposição uma
forma elegante. Segui conscienciosamente
o conselho do genial teórico L. Boltzman
de deixar a preocupação da elegância aos
alfaiates a aos sapateiros».
*
Recebi a incumbência de falar sobre
um título que não escolhi e que tive de interpretar. A importância dos estudos de
Ciências Naturais pode interpretar-se,
com efeito, de duas formas diferentes:
uma, no indicativo, em que se aponta o
apreço e o desenvolvimento que, de facto
lograram; outra, no condicional, em que,
dada uma forma determinada de ver e encarar o mundo, a do conferente, se deduz
a importância que deveria ter nessa visão
do mundo, o estudo dessas mesmas ciências. Deste segundo modo de interpretação, pode derivar-se um terceiro em que,
no modo condicional se substituiria o imperativo ou conjuntivo, bastando para tanto considerar a visão do mundo do
conferente, um absoluto, isto é, a verdade
pura e simples, sem nenhuma contestação
possível. No entretanto, a interpretação
que me parece mais conforme ao meio é
identificar o ponto de vista do conferente
com o do mundo, isto é, da maioria da
gente que nem sequer se apercebe, na
maior parte das vezes, haver aqui um problema. Adoptarei, assim, a bem de todos,
uma “sancta simplicitas”, que talvez acabe por não agradar a ninguém, porque não

é a “sancta simplicitas” do conferente
nem dos auditores.
Vejamos, pois, qual pode ser a importância nos Açores das Ciências Naturais,
segundo esse consenso médio e anónimo.
Parece-me não carecer de demonstração a importância que têm actualmente
as Ciências Naturais no mundo. Para
aquém e para além da “cortina de ferro”
e, portanto, independentemente das visões fundamentais do mundo, em que o
mesmo mundo se acha actualmente dividido, mesmo se reduzirmos as Ciências
Naturais à Zoologia, Botânica, Mineralogia e Geologia, todos os países lhes dedicam verbas importantes. Os estudos de
Geologia e Mineralogia estão mais directamente ligados com a exploração do
subsolo de que se tira uma parte importante da energia: carvão, petróleo, urânio.
Do estudo dos equilíbrios naturais,
entre fauna, flora, solo, atmosfera e clima, pode deduzir-se quais as modificações mais ou menos úteis que, de tais
equilíbrios, podem advir para a vida do
homem. Como exemplo deste caso, poderia citar a introdução da Kyllinga monocephala e dos prejuízos que a mesma
tem causado à pecuária micaelense. Outro desequilíbrio do mesmo género, e este
muito anterior, foi o causado pela introdução do Hedychium gardnerianum,
“conteira” em S. Miguel e “roca da velha” na Terceira, planta da Índia, ao que
parece introduzida pelo Sr. António Borges da Câmara Medeiros. Que um tão
prestante cidadão no conceito geral tenha
introduzido semelhante praga, só vem
mostrar que não há homens infalíveis e
que os mais notáveis podem cair em não
menos notáveis erros. No caso de Antó-
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nio Borges, porém, o erro cometido parece ter sido compensado pela introdução
da criptoméria, que lhe é atribuída.
Vejamos agora, segundo o título da
conferência, se além desta importância das
Ciências Naturais, geralmente aceite por
todos os países, alguma diferença ou privilégio se encontra para o estudo das Ciências Naturais dos Açores. Aqui ainda há
dois aspectos a considerar: 1) a importância que tais estudos poderão ter para o desenvolvimento das ciências em geral; 2) a
importância que poderão ter para os Açores. Evidentemente que estes dois aspectos
não se podem considerar por forma alguma como absolutamente separáveis. No
entretanto, se é verdade que qualquer aspecto dos Açores que concorra para a solução de um problema das Ciências
Naturais, em geral, concorre, ispso facto,
para um maior conhecimento dos Açores,
sob todos os pontos de vista, um conhecimento que apenas seja útil para os Açores
pode ser ignorado do mundo inteiro, se
não servir senão aos açorianos. No primeiro caso, a posição insular dá aos Açores
um lugar de relevo. É quase desnecessário
lembrar o papel que as Galápagos desempenharam na teoria transformista da selecção natural de Darwin.
Ainda recentemente, em Julho, fui
procurado por uma francesa, Madame
Dauta Pascal, assistente na Faculdade de
Ciências de Paris, que se mostrou muito
interessada no conhecimento da fauna e
flora dos Açores, sobretudo na existência
de relíquias, isto é, espécies que teriam
desaparecido dos outros continentes e
que se teriam conservado nos Açores, em
virtude do isolamento. Perguntava-me se
o estudo da fauna e flora açorianas não

poderia ajudar a resolver o problema da
semelhança de faunas e floras de diferentes continentes que, tudo leva a crer, estiveram em continuidade terrestre, como
por exemplo, a África do Sul e a América
do Sul, por um lado, e a América do Norte e a Europa, por outro. E perguntava
também se, pelo estudo das nossas fauna
e flora, não se poderia avançar na solução do problema de saber, se essa continuidade territorial foi assegurada por
pontes continentais depois de submersas,
se pela cisão e deslocamento de continentes anteriormente ligados, como o
quer a teoria de Wegener
As ilhas são, com efeito, redutos de
isolamento onde se podem encontrar verdadeiros fósseis vivos, como por exemplo, a Hatteria punctata, que vive na
Nova Zelândia (onde é já muito rara). O
mesmo parece acontecer com as actividades do espírito, em que não é difícil verificar um atraso, ou para evitar juízos de
valor, uma certa distância no tempo em
relação às mesmas nos continentes de onde irradia o progresso, ou, ainda, de novo
para evitar juízos de valor, de onde irradia uma determinada linha de evolução.
Quanto ao caso propriamente dito dos
Açores e a importância que os mesmos
podem ter para o estudo das Ciências Naturais, basta dizer que são consideradas
endémicas, isto é, como próprias das
Açores, um certo número de espécies e
sub-espécies que no reino vegetal andam
por umas 59 e por 90 no reino animal. A
explicação da sua origem ou da diferenciação de outras espécies continentais,
pode contribuir de um modo geral para a
compreensão da formação das espécies
ou da evolução da vida. É de notar que
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um estudo mais profundo das espécies ou
sub-espécies endémicas pode levar a alterar o conceito do grau de diferenciação
das mesmas. Certas espécies, consideradas como endémicas, podem passar a
considerar-se sub-espécies e vice-versa.
Pode mesmo acontecer que uma espécie,
considerada primeiro como endémica,
deixe de o ser, como aconteceu, por
exemplo, com o Solidago azorica
Hochst, que Trelease, americano, e, portanto, mais familiarizado com as plantas
da América, identificou como o Solidago
sempervirens L. daquele continente.
Daqui ressalta a importância que pode ter para o desenvolvimento das Ciências Naturais, um estudo cada vez mais
profundo das espécies açorianas.

IMPORTÂNCIA QUE DE FACTO
TEM TIDO NO DECURSO DO TEMPO O ESTUDO DAS CIÊNCIAS NATURAIS NOS AÇORES
Um estudo completo deste assunto
devia compreender o que se conhecia dos
Açores antes da sua descoberta oficial e
colonização, mas a maioria dos escritos
que existem nesta matéria misturam lendas com realidades e é difícil, para quem
tem pouco tempo para preparar este assunto, falar dele com acerto. O que parece fora de dúvidas, é terem sido os
Açores conhecidos antes da colonização,
como o atestam vários portulanos (nome
dado aos primeiros mapas), onde todas as
ilhas, com excepção da Graciosa, vêm
mencionadas. Os nomes dados nesses
portulanos às diferentes ilhas dos Açores
eram, porém, diferentes dos actuais.

Dois, sobretudo, parecem contradizer
Frutuoso: são os da ilha dos Coelhos (li
Conigi) dado às Flores e o de Cabrera,
Caprara ou Capraria, dado a S. Miguel.
Parece, com efeito, que se tais nomes foram dados a determinadas ilhas, é porque
aí existiriam coelhos, numa, e cabras, na
outra. Ora, segundo Frutuoso, não havia
nos Açores, na época da colonização, nenhum mamífero. Mas é preciso notar que
Frutuoso escreveu o que constava da tradição e é muito possível que alguns mamíferos tivessem escapado à observação
dos primeiros homens que aqui desembarcaram. Também não é impossível, por
outra parte, que a imaginação exaltada
dos marinheiros, transviados das suas rotas, julgasse ver coelhos e cabras, onde
eles de facto não existiam. Ainda que a
falta de actuais dados científicos sobre
estes factos nada nos possa permitir afirmar, pode pelo menos deixar entrever um
campo onde o aparecimento de um documento, até aqui ignorado, permitiria uma
maior compreensão destas ilhas e, com
elas, de toda a história natural.
Começam depois os tempos a que
propriamente se podem chamar históricos com as Saudades da Terra, do Dr.
Gaspar Frutuoso. Ainda que não naturalista no sentido próprio da palavra, tratou
o Dr. Gaspar Frutuoso dum bom número
de plantas e animais, descrevendo também fenómenos geológicos, como por
exemplo, erupções vulcânicas.
Frei Agostinho de Mont’Alverne e o
Padre António Cordeiro parecem ter copiado mais ou menos o que dissera Frutuoso. O Espelho Cristalino de Frei Diogo
das Chagas parece, por alguns conhecimentos superficiais que do mesmo tive,
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um pouco mais original, mas ainda aqui
não parece acrescentar muito a Frutuoso.
No século XVIII e princípios do XIX,
tiveram as Ciências Naturais, como é do
conhecimento geral, um notável incremento. É então que começa verdadeiramente o
estudo, por forma científica, dos fenómenos naturais. É no domínio da Geologia e
da Mineralogia que parecem ter começado
a aparecer as primeiras referências aos
Açores por naturalistas, no sentido próprio
da palavra. Pierre van Mussechenbroeck
publica em Leyde em 1725 uma obra em
dois volumes em que se refere à Geologia
dos Açores. Por volta de 1749, o célebre
conde de Buffon, da Academia Francesa,
refere-se aos Açores a respeito dos vulcões
e tremores de terra nos preliminares à sua
monumental Histoire naturelle générale et
particulière que intitulou “Des preuves de
la théorie de la terre”. Parece que é Adanson quem imediatamente depois se refere
aos Açores na sua Histoire Naturelle du
Sénégal, Paris 1757.
Adanson tocou na Horta, em 1753, e
descreveu na sua obra, segundo a expressão de Drouet, o aspecto geral e as
produções naturais da ilha do Faial. É de
notar a menção que faz da cultura nessa
ilha da batata doce, que outros querem
que tenha sido introduzida muito mais
tarde. Ainda que o assunto pareça aqui
descabido, seja-me permitido emitir a
opinião de que todos têm provavelmente
razão. A cultura da batata doce teria aparecido e desaparecido de certas ilhas e a
ignorância da sua cultura anterior teria
feito tomar, por introdução, aquilo que
não passava de uma reintrodução.
Em 1775 Forster visita a mesma ilha
do Faial e regista as suas observações,

na sua obra Plantae atlanticae ex insulis
Madeira Sti Jacobi, Adascencionis Stae.
Helenae et Fayal Reportatae, publicada
em Goettinge em 1787.
Em 1777, Mr. Francis Masson, vindo
do Cabo da Boa Esperança passa pelas
Canárias, Madeira e Açores, onde colhe
plantas e sementes para o Jardim Botânico Real de Kew na Inglaterra. Tem, de
facto, essa data, uma carta que enviou ao
Director daquele Jardim Botânico. As espécies novas que encontrou foram descritas por Aiton no Hortus Kewensis –
Catálogo das plantas cultivadas no Jardim
Real de Kew, cuja primeira edição (1799)
compreende 3 volumes e a segunda
(1810-1813) 5 volumes. Ambas as edições existem na Biblioteca do Museu
Carlos Machado. São as primeiras obras
já com carácter científico que aparecem
sobre os Açores e a sua flora. É curioso
notar que este interesse botânico sobre o
nosso Arquipélago parece ter sofrido uma
interrupção. Aparecem, no entanto, os
Açores mencionados de novo em trabalhos geológicos. Com efeito, em 1778 Pierre Simon Pallas nas Observations sur la
formation des montagnes – Paris 1872 refere-se ao Arquipélago dos Açores. Foi,
segundo o Dr. Ernesto do Canto, Biblioteca Açoriana (pág. 330, n.º 2162) citado
na Chronografia Açorica (pág. 9). É o
momento de notar que toda esta resenha
histórica é baseada no monumental trabalho Biblioteca Açoriana do Dr. Ernesto do
Canto, de que o Museu Carlos Machado
possui o primeiro volume e de que o Sr.
Hugo Moreira me emprestou o segundo.
Em 1800 e 1801 esteve no Faial e Pico J. Gustav Hebb, oficial da marinha
sueca. A sua obra, publicada em Esto-

341

342

Eng.º José Maria Álvares Cabral

colmo em 1802, foi traduzida para francês por J.B.E. Eyriès em seguimento à
Voyage au Brésil – Paris (1816, 2 tomos) tomo II, pág. 303, com o título
Description des iles Açores.
Em 1811 Scipion Breislak na sua Introduzione alla geologia, Milão 1811, e
na sua Instituizone Geologiche, Milão
1818, refere-se também aos Açores. O
Dr. Ernesto do Canto parece não ter tido
conhecimento pessoal destas obras, dando-as como citadas na Chronografia
Açorica, pág. 9, nota 5.
Em 1818 deslocou-se a S. Miguel o
Dr. John White Webster, genro de Thomas Hickling que, em 1821, publicou a
sua conhecida obra A description of the
island of St. Michael comprising an account of geological structure, Boston
1821 - 8º - VII – mais 244 páginas. É a
primeira obra tratando exclusivamente de
S. Miguel e foi traduzida para português
pelo Dr. César Rodrigues no Arquivo dos
Açores. Esta obra foi comentada por J.B.
Eyriès e Malte Brun em Nouvelles Annales de Voyages, de Géographie et de
l’Histoire, tomo 17, pág. 21 – 1823.
É, pela primeira vez, em 1826 que
aparece um português, Luís da Silva
Mousinho de Albuquerque, a tratar, do
ponto de vista científico, a ilha de S. Miguel. Este estudo foi publicado sob o título Observações sobre a ilha de S. Miguel
recolhidas pela comissão enviada à mesma ilha em Agosto de 1825 e regressada
em Outubro do mesmo ano; pelo autor e
seu ajudante Ignácio Pita de Castro Menenzes, Lisboa 1826, Imprensa Régia, 4º
Or. 43 páginas e três mapas de maior formato da ilha de S. Miguel do Vale das
Furnas e de suas Caldeiras. Esta obra não

é propriamente um estudo geológico, mas
ocupa-se da ilha de S. Miguel sob variadíssimos aspectos. Provavelmente o Dr.
Ernesto do Canto classificou-a nas obras
de geologia, porque do ponto de vista das
Ciências Naturais, só ali tinha lugar.
Em 1833 J.B. Eyriès e Malte Brun,
na já citada revista Nouvelles Annales de
Voyages de Géographie et de l’Histoire,
no tomo 58, fazem referências ao arquipélago dos Açores.
No mesmo ano de 1833, P. Baker
Webb. Escreve uma “Notice Générale
sur la géologie des les iles Canaries”
adressée à M. Joufret, Bibliothécaire de
la Ville de Marseille, publicada na Bibliotéque Universelle de Génève. A página
1 do Extracto diz que os Açores eté parecem restos da Atlântida e fazem parte
da cadeia vulcânica que o Barão de
Humboldt chamou “Vallée Longitudinale de l’Atlantique”.
De 1835 a 1836 esteve nas ilhas da
Madeira, Porto Santo e Açores um geólogo sueco, o conde Vargas de Bodmar, que
publicou o resultado das suas observações na obra Resumo das Observações
Geológicas feitas em uma Viagem às
Ilhas da Madeira, Porto Santo e Açores,
nos anos de 1835 e 1836, Lisboa 1837. A
2.ª edição desta obra foi publicada em
Ponta Delgada em 1857, comportando 27
páginas in 8º pequeno, no Correio Michaelense de 23-5-1857. É, portanto,
obra ao alcance de todos os açorianos,
visto estar publicada em português.
Em 1838 três botânicos de língua germânica visitaram o arquipélago. Foram
eles: Cuthnick (de Berna) e Hochstetter,
pai e filho (de Esslingen), tendo sido
acompanhados pelo mineralogista Cygax
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(de Berna). É desta expedição que datam
os estudos fundamentais sobre a Botânica
dos Açores e a descrição da maioria das
plantas endémicas. Os resultados foram
publicados pelo Dr. Mauritius Seubert na
sua Flora Azorica, em Bona, em 1844. É a
obra fundamental sobre a botânica dos
Açores. Diga-se de passagem que seria do
máximo interesse a sua tradução para português. A língua original é o latim. Outros
trabalhos que foram publicados em alemão
por Seubert em colaboração com
Hochstetter, mereciam também uma tradução para português, por constituírem com
outras obras a que mais adiante se fará referência, o que poderíamos chamar os clássicos das Ciências Naturais dos Açores.
A partir deste momento, aumenta rapidamente no mundo o interesse científico pelos Açores. No entretanto, como
seria de supor, pela velocidade adquirida, é ainda a Geologia que chama a
atenção do mundo sobre estas ilhas, na
obra de Henri Lecoq Élements de Géologie et d’Hydrographie, onde das págs.
231 a 300 se trata dos vulcões dos Açores. Esta obra foi publicada em Bruxelas
em 1839, antes ainda da obra de Seubert
que deu a conhecer os Açores ao mundo
no ponto de vista botânico.
Em 1840, em Londres, o famoso
Charles Darwin no Journal of Researches in to Geology and natural history
of the varoius countries visited by Beagle, relata na pág. 594 uma excursão geológica e pitoresca à ilha Terceira.
Ainda antes da publicação da obra de
Seubert, um inglês, Hewet C. Watson,
partia com o capitão Vidal, com destino
a estas ilhas, onde o Almirantado Britânico encarregara aquele oficial de proce-

der a observações hidrográficas. Watson
não fazia, porém, propriamente parte da
expedição, tendo-lhe sido consentido
apenas que a acompanhasse. Watson só
esteve nas ilhas do Faial e Pico, tendo
subido ao cume da última. Das plantas
que colheu e das sementes e plantas que
lhe enviou o cônsul britânico em S. Miguel, Hunt, fez um dos mais completos e
sérios estudos que existem sobre a flora
dos Açores, tendo cultivado durante vinte anos consecutivos em Inglaterra algumas plantas destas ilhas. Os resultados
dos seus estudos foram publicados em
1843, 1844 e 1847 no Hooker’s Journal
of Botany, e em 1870, na Natural History of the Azores or Western Islands de
Godman, a que mais adiante se aludirá.
Watson assinalou nos Açores 117 espécies que tinham escapado a Seubert. São
também obras que mereciam ser traduzidas em português, pois são fundamentais para o estudo da Botânica nos
Açores a para a sua divulgação.
Thomas Carrew Hunt, cônsul britânico em S. Miguel, também se dedicou a
observações científicas em S. Miguel,
sobretudo no campo da meteorologia e
geologia. Já foi assinalado o papel que
desempenhou nos estudos de Watson sobre a botânica dos Açores. Publicou artigos no Journal of the royal
geographical society of London, 1845,
dos quais a Biblioteca do Museu Carlos
Machado possui um.
O ano de 1857 foi de grande importância para o desenvolvimento dos conhecimentos de botânica, zoologia e geologia
dos Açores. Visitaram então estas ilhas
dois cientistas franceses e um alemão, que
muito contribuíram para despertar a aten-
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ção do mundo científico sobre elas. Foram
eles Arthur Morelet, Henri Drouet e Georg
Hartung. As obras que depois publicaram
sobre os Açores contribuíram, sem dúvida,
grandemente para revelar, nas suas linhas
gerais, o campo que este arquipélago oferecia às investigações científicas. Estas
obras, ainda que desactualizadas sob certos aspectos, hão-de ser sempre um dos pilares da investigação científica dos
Açores. Fazem parte certamente, ainda, da
literatura clássica das Ciências Naturais
dos Açores. Seja-me permitido salientar,
de entre elas, e por ordem cronológica 1)
Die Azoren in ihrer äussern Erscheinung
und nach ihrer geognostischen Natur geschildet, de Georg Hartung. A tradução
deste título é: Os Açores na sua forma exterior e na sua natureza geognóstica, descritos por Georg Hartung, Leipzig, 1860.
É uma obra de 358 páginas acompanhada
dum atlas in 4º, com XIX estampas. É de
assinalar que Hartung cometeu o erro de
desenhar a igreja das Sete Cidades com
duas torres que, de facto, nunca teve. Este
facto pode levar-nos a duvidar de outras
das suas observações. 2) Notice sur l’histoire naturelle des Açores suivie d’une
description des mollusques terrestres de
cet archipel, por Morelet, 1860; 3) Éléments de la faune açoréane, por Henri
Drouet, Paris 1861 e 4) Catalogue de la
flore des iles des Açores précédé de l’itinéraire d’un voyage dans cet archipel, por
Henri Drouet, 1866.
Em 1865, Frederick du Cane Godman
visita os Açores, faz observações e leva
abundante material. É deveras de pasmar
o que Godman conseguiu fazer no pouco
tempo em que visitou os Açores. E isto é
tanto mais extraordinário, se nos lem-

brarmos das dificuldades e morosidade
das vias de comunicação. Godman publicou várias obras sobre os Açores. A primeira, um artigo na revista ornitológica
Ibis, n.º de Janeiro de 1866, com uma estampa colorida e que infelizmente nem o
Museu Carlos Machado nem, ao que parece, a Biblioteca Pública de Ponta Delgada, possuem. É intitulado “Notes of the
birds of the Azores”. É aí que se faz a
descrição original do Priolo, então considerado por Godman como uma espécie
endémica açoriana. Era a Pyrrhula murina Godman. Anteriormente, em virtude
de alguns pássaros que, desta ilha, levou
Morelet, Pucheran publicou no Institut
Journal, de 9 de Fevereiro de 1859, pág.
45 e na Revue Zoologique, 1859, n.º 10,
pág. 409 e 16 estampas, um artigo intitulado “Observations sur deux passereaux
originaires des Açores, le Fringilla Moreleti (titilão, sic) et le Pyrrhula coceinea”.
Pucheran considerou, pois, o tentilhão
açoriano como uma nova espécie, enquanto considerava o priolo como uma
espécie europeia.
O Dr. José Vicente Barbosa du Bocage, num artigo intitulado “Ornitologia
dos Açores” e publicado no 1º volume,
pág. 80 do Jornal de Ciências Matemáticas Físicas e Naturais, Lisboa, 1866-1867, atribui, a um erro de Godman, a
afirmação de que o priolo era uma espécie endémica. Segundo Barbosa du Bocage, tratar-se-ia do vulgar Dom Fafe de
Portugal, tendo Godman tomado machos
por fêmeas. A isto, replica azedamente
Godman, no seu notável livro Natural
History of the Azores or Western Islands.
O Dr. José Vicente Barbosa du Bocage
acabou por concordar com Godman e o
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priolo passou a ser considerado como uma
espécie endémica. Hartert em 1905 considera-o como uma subespécie do Dom Fafe, desiganção que foi mantida até aos
nossos dias com o nome científico de
Pyrrhula pyrrula murina Godman. Com a
História Natural dos Açores de Godman
creio poder considerar-se terminado o período que se pode chamar clássico da literatura sobre a história natural dos Açores.
Talvez se lhe possa juntar a obra de William Trelease, muito posteriormente publicada. Mais uma vez me repetirei, dizendo
que são obras que mereciam ser traduzidas para figurarem nas bibliotecas açorianas. São obras fundamentais e todo o
trabalhador, imbuído dos princípios positivistas da Ciência, terá que as consultar.
Poderia também ainda acrescentar a estas
obras as Recherses sur la faune des eaux
douces des Açores, por Théodore Barrois,
a que depois se fará referência.
Passemos agora rapidamente em revista o que foi o estudo nos Açores das
Ciências Naturais, após este período
clássico.
O problema do priolo sobre o qual me
alonguei, talvez demasiadamente, servirá
para mostrar como se levantaram e se foram solucionando os problemas no estudo da fauna açoriana. Após este período,
os estudos sobre este ou aquele detalhe
multiplicam-se, em virtude mesmo dos
autores se acharem cada vez mais especializados, mas o panorama geral estava
traçado; por isso passarei a resumir, com
risco de trair, como muitas vezes acontece em resumos. A maioria dos estudos
que se seguiram à publicação da Natural
History of the Azores or Western Islands
devem-se a deslocações a estas ilhas, já

de naturalistas isolados que colheram
abundante material e o enviaram a especialistas, para que os estudassem, já a expedições compreendendo vários
especialistas que puderam recolher e estudar, eles próprios, grande parte do material recolhido. São principalmente em
1872 a expedição do Challenger que deu
a volta ao mundo; em 1883 a do Talisman e principalmente as do Príncipe do
Mónaco nos seus navios Hirondelle em
1885, 1887 e 1888 e Princess Alice em
1895, 1896 e 1897. Estiveram também
nos Açores no século XIX os naturalistas
Fouqué em 1872, Heinrich Simroth em
1886 e Théodore Barrois em 1887.
Seria muito longo e fastidioso enumerar todos esses trabalhos que sobre os
Açores resultaram, sobretudo das campanhas do Príncipe do Mónaco. No entanto, seria interessante organizar uma
lista cronológica desses trabalhos com a
indicação dos que possui a Biblioteca do
Museu Carlos Machado e as bibliotecas
dos Açores. As que não existem deveriam, evidentemente, ser adquiridas sempre que fosse possível.
Heinrich Simroth publicou vários trabalhos sobre os Açores e enviou mesmo
flores, aqui colhidas, a vários naturalistas que sobre as mesmas também publicaram trabalhos. De Théodore Barrois,
há também vários opúsculos e sobretudo
a sua obra fundamental Reserches sur la
faune des eaux douces des Açores.
Dos trabalhos suscitados pelas campanhas do Príncipe do Mónaco, podem
citar-se os seguintes: Chevreux (crustáceos), Collett (peixes), Dolfus (crustáceos), Guerno (vários problemas de
Zoologia), Muniez (ti), Bouchet (cetáce-
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os e seus parasitas), Jules Richard (crustáceos, fauna das águas doces e generalidades), Henri Neuville (esqualos e
cetáceos), Aurivillius (crustáceos), Blanchard (hirudíneas dos Açores), Braleman
(miriápodes), Dautzenberg (moluscos),
Dautzenberg e Fisher (moluscos), Herouard (holoturias), Joubin (cefalópedes), Koeler (ofiuros), Mosticker
(resultados gerais das campanhas), Eugène Simon (aracnídios).
No domínio da Botânica, é de salientar no século XIX o nome de um micaelense, Dr. Bruno Tavares Carreiro. Da
correspondência que trocou com vários
botânicos de reconhecida competência e
do envio, aos mesmos, de numerosas
plantas, resultou o herbário “Flora Azórica” do Museu Carlos Machado, uma
considerável colecção de plantas destas
ilhas. As plantas eram enviadas a vários
especialistas (Bauly de Lesdain, Cardot
Christ, Candoger, Georg Kukental, Dr.
Júlio Henriques, Léveille, Stephani, Trelease) que as devolviam devidamente
classificadas.
No primeiro quartel do século XX, parece ter, de certa forma, diminuído o interesse pelo estudo das Ciências Naturais
nos Açores, mas talvez seja uma consequência de ter diminuído, de um modo geral, o interesse romântico pelas ciências.
No entanto, tal afirmação não pode ter rigor científico, pois que para uma comparação exacta entre os dois séculos,
precisávamos ter qualquer coisa para o século XX, no género do que foi a Biblioteca Açoreana, para o século XIX. À falta
de melhor, vou tentar fazer uma resenha
respigada aqui e ali, do que foi o estudo
das Ciências Naturais nos Açores no sécu-

lo actual. Há, para isto, felizmente no Museu Carlos Machado um precioso auxiliar:
é a colecção de fotografias do Coronel
Francisco Afonso de Chaves, depositada
no mesmo Museu pelo Sr. Dr. José Estrela
Rego em representação dos herdeiros do
Coronel Chaves. Quase todas as vindas
aos Açores de cientistas ou expedições científicas aí se encontram registadas. Infelizmente, a muitas fotografias faltam datas
e é por vezes muito difícil chegar a uma
conclusão certa a esse respeito.
Em 1903 visitou os Açores uma expedição do British Museum, chefiada por
Olgivie Grant. Em 1905 Grant e Bartert
publicam os resultados da expedição.
Bartert declara nessa obra a sua irresponsabilidade sobre todas as determinações
feitas no Museu de Ponta Delgada, por
Ogilvie Grant. Nesta obra são assinaladas
a maioria das sub-espécies açorianas e o
priolo passa a ser assinalado como subespécie. Em 1904 Alfredo da Silva Sampaio publicou a sua memória sobre a ilha
Terceira em que resume muitas das observações anteriores de cientistas consagrados e outras de seu Pai, o Dr. José
Augusto Nogueira Sampaio, cujo herbário faz parte das colecções do Museu
Carlos Machado.
Em 1904 e em 1905 o iate Princess
Alice, do Príncipe de Mónaco, tocou em
Ponta Delgada. Foi nesta última viagem
que aqui veio Bouvier, Professor do Museu de História Natural de Paris. Expedições do Príncipe de Mónaco continuaram
a estudar os Açores nos anos de 1911,
1912, 1913 e 1914, no Princess Alice e
no Hirondelle II. Os últimos resultados
das campanhas, que se encontram todos
no Museu, só foram publicados em 1950.
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Em época que não posso precisar, mas
que me parece já ter lido ser em 1908, visitou os Açores o ornitologista Von Thaner, que realizou a bela proeza de matar
50 priolos. É verdade que nesse tempo o
priolo não era uma ave rara, nem os micaelenses lhe ligavam importância alguma,
salvo alguns raros iniciados nas Ciências
Naturais. A comunicação desta visita foi
feita em 1910. Em 1909 veio aos Açores
O. Claridge Druce que aqui fez estudos
de botânica. Em 1910 passou por Ponta
Delgada o Dr. Charcot, no Porquoi Pas?,
acompanhando-o o Dr. Louis Cain, especialista de algas, mas a expedição do Porquoi Pas? deve ter apenas tocado nos
Açores como escala de visita do seu cruzeiro no Antártico. Em 1911, Cuppy visitou os Açores onde fez estudos de
botânica. Em 1914 é a vez do ornitólogo
alemão Adalbert Athen de visitar estas
ilhas. Em 1919 esteve nos Açores o Dr.
Augusto Nobre, acompanhado de seu filho. Publicou um estudo sobre os moluscos dos Açores que o Museu não possui.
Em 1923 visitou os Açores Ed. Le Danois, no cruzeiro La Tanche, tendo depois
publicado os resultados das suas investigações sobre a pesca. Em 1924 foram as
nossas ilhas visitadas por Friedlander que
delas publicou um estudo geológico existente na Biblioteca de Ponta Delgada,
mas não no Museu. Enviou a Esenwein
amostras de rochas de que este publicou
uma análise no mesmo livro. Estas obras
foram traduzidas pelo Tenente Coronel
José Agostinho na Açoreana, em Março
de 1934. Em 1927 esteve nos Açores, fazendo colheita de aves para o Museu de
Nova York, o Sr. Correia, originário dos
Açores, que levou daqui uma interessante

colecção de aves de que em 1929 foi publicado um estudo pelos Drs. Robert C.
Murphy e P. Chapin. Em 1938 Otto
Christian Schmidt veio a estas ilhas estudar as algas dos Açores. Publicou o resultado dos seus trabalhos num belo livro
com muitas fotografias, que existe na Biblioteca do Museu. Em 1929 Tutin e Warburg visitaram os Açores, onde fizeram
estudos botânicos, publicados em 1953. O
Dr. Tutin publicou The vegetation of the
Azores, traduzido para português pela Sra.
D. Grace Álvares Cabral no volume VI,
fascículo I da Açoreana, págs. 8 a 32. Em
1930 os entomologistas franceses Chopard e Méquignon estiveram nos Açores
para estudar os insectos e sobretudo os
coleópteros, tendo no Museu Carlos Machado deixado uma valiosa colecção de
insectos açoreanos devidamente classificados. Em 1931 vem a estas ilhas estudar
os musgos a Dra. Eleanor Armitage.
Em 1932 o Tenente Coronel José
Agostinho, em colaboração com o Sr. António Pacheco de Castro, de S. Miguel e
professor Manuel Dionísio da Horta, que
colheram exemplares e fizeram observações, enviou aos ornitologistas franceses
de Chavigny e Mayaud, abundante material e informações que lhes permitram escrever em 1932 o seu trabalho Sur
l’avifaune des Açores. Généralités et études contributives. Também colaboraram
na colheita ou preparação de materiais para estes dois ornitologistas os Srs. Manuel
de Vasconcelos, antigo preparador do
Museu Carlos Machado, o Sr. João Soares
Lacerda, do Pico, o professor Pedro Penedo da Rocha, do Corvo, o Dr. António da
Silveira Vicente e o Padre Ernesto Ferreira, de S. Miguel, o Padre Manuel de Ma-
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tos, da Calheta e o Dr. Ramiro Machado,
da Praia da Vitória. Em 1937 Noël
Mayaud acrescentava ao seu anterior estudo um outro: Nouvelles données sur
l’ornithologie des Açores. No mesmo
ano, três botânicos vieram, de novo, estudar os musgos dos Açores: o Dr. Herman
Person e o Dr. Pierre Allorge e esposa,
Dra. Valia Allorge. Ainda nesse ano, o
Professor Dr. Rui Teles Palhinha, com o
Auxiliar de Naturalista, Luís Sobrinho,
percorreu todas as ilhas, com excepção do
Corvo e das Flores, a qual foi apenas atravessada da Vila de Santa Cruz à das Lages, com passagem pelas Caldeiras. Em
1938 herborizaram no Faial, Pico, S. Jorge, Terceira e S. Miguel, o Dr. Gonçalves
da Cunha e o já citado auxiliar de naturalista. Os resultados foram publicados em
vários artigos da Açoreana. Em 1948, o
geólogo francês Berthois deslocou-se a
estas ilhas, tendo depois publicado os resultados dos seus trabalhos em vários artigos. Em 1953 visitou S. Miguel a
expedição do Dr. Hans Bass, sobre cujos
resultados foram publicados vários trabalhos. O Dr. Georg Scheer, membro dessa
expedição e Director da Secção de Zoologia do Museu de Darmstadt, publicou um
trabalho sobre a ornitologia dos Açores.
Em 1955 o Padre francês Henri Hoestlandt veio aqui estudar um crustáceo, o
Sphaerema serratum e, no mesmo ano, um
geólogo alemão, o Prof. Dr. Karl Krojei-Craf, estudou a nossa geologia, sobre a
qual publicou vários trabalhos. Em 1957
uma missão sueca da Universidade de
Lund, composta pelos Drs. Brinck e Dhal e
respectivas esposas, colheram animais pertencentes a vários grupos zoológicos que
enviaram a diferentes especialistas que,

conjuntamente com eles, têm publicado
uma série de importantes artigos no Boletim do Museu do Funchal. Em 1958 a Dra.
Sigrid Knecht vista-nos pela primeira vez,
tendo escrito em revistas vários artigos sobre o nosso arquipélago. Em 1959 uma
missão do Imperial College de Londres fez
pesquisas submarinas na ilha Terceira de
que enviou o relatório ao Museu Carlos
Machado. Em 1960 visitou a ilha de S. Miguel o Professor do Instituto de Agronomia
de Lisboa, Eng.º Agrónomo João de Amaral Franco, que publicou sobre plantas dos
Açores vários trabalhos. Também no mesmo ano, uma missão feminina da Universidade de Oxford estudou as aves do Faial.
Ainda em 1960 um jovem alemão Erik
Schindler colheu aves e um grande número
de insectos para diferentes museus. Em
1963 passou aqui uma missão americana
que estudou os mares dos Açores. Além de
outros cientistas de várias nacionalidades,
nela vinha o conservador do Museu do
Funchal, Sr. Maul, que me recomendou o
Dr. David Armitage Bannerman. Este último veio estudar as aves dos Açores e preparar o trabalho certamente mais completo
que sobre as mesmas tem sido feito. Ajudou a fazer algumas correcções na nossa
colecção de aves. Voltou de novo a S. Miguel em 1964, tendo percorrido a maior
parte da ilha. Em 1964 a Dra. Sigrid
Knecht voltou aos Açores com Ulrich
Scheer, filho do Dr. Georg Scheer, já mencionado, tendo percorrido todas as ilhas do
Arquipélago, onde fizeram estudos de ornitologia, entre outros o do canto das aves
de que ofereceu uma gravação ao Museu.
Em 1964 também há a mencionar a Missão Botânica do Prof. Pierre Danseraeau,
sub-Director do Jardim Botânico de Nova
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York e do Eng.º Agrónomo Pinto da Silva,
Director Chefe da Secção de Botânica da
Estação Agronómica Nacional. Também
no mesmo ano, veio aqui colher insectos
da família Psocidae o Sr. A. Nadler, para o
Museu de Nova York. Finalmente, em
1965 estiveram nos Açores os suecos Dr.
Magnus Fries, Professor da Universidade
de Upsala e o Dr. Sjögren da mesma Universidade, o primeiro fazendo estudos do
lodo dos fundos das nossas lagoas e o segundo estudando musgos do Arquipélago.
Actualmente, talvez se encontre ainda em
S. Jorge uma expedição do Chelsea College de Londres.
Tem sido muito importante a actividade dos serviços geológicos cujas missões, pelo menos a partir do ano de
1951, visitaram numerosas vezes estas
ilhas. Publicaram as cartas geológicas
das ilhas de Santa Maria, S. Miguel e Pico e numerosos estudos. Eis os nomes
que pude obter dos que aqui vieram trabalhar: Eng.º Dom A. de Castelo Branco, Dr. G. Zbyszewsky, Dr. O. da Veiga
Ferreira, Eng.º F. Moutinho de Almada,
Dr. A. Cândido de Medeiros, Eng.º Carlos Ribeiro Ferreira e Colectores José de
Oliveira e L. e A. Rodrigues. Há finalmente a mencionar os açorianos que sobre os assuntos das Ciências Naturais
publicaram trabalhos: o Tenente Coronel
José Agostinho, Arruda Furtado, Padre
Ernesto Ferreira e Coronel Francisco
Afonso de Chaves parecem ser os que
mais se evidenciaram pelo número dos
mesmos. Ainda devo mencionar o Dr.
António Alcântara de Mendonça Dias,
Dr. Frederico Machado, Dr. Alfredo
Bensaúde, Dr. Victor Hugo Lacerda Forjaz, Dr. António da Silveira Vicente,

Teotónio da Silveira Moniz e José Maria
Álvares Cabral.
Desta longa lista de trabalhos sobre os
Açores, bem pode verificar-se a importância que tem sido dada aos estudos das
Ciências Naturais nos Açores, havendo
certamente no entretanto ainda muito
mais a fazer. Da contagem que fiz dos investigadores que se interessaram por estas ilhas no séc. XIX, resultou serem 337
estrangeiros contra 35 portugueses. No
séc. XX o cômputo é mais difícil: segundo os cálculos aproximados que fiz, cheguei a mais de 45 estrangeiros para 15
portugueses. Os cálculos são difíceis, em
virtude de certas missões estrangeiras serem compostas de um número considerável de membros. A desproporção nos
números só parece provar que, na visão
do mundo dos portugueses, a importância
do estudo das Ciências Naturais nos Açores é menor do que na dos estrangeiros.
É minha opinião, no entretanto, que
só com o concurso de açoreanos se poderá vir a fazer uma conveniente ideia
das nossas fauna e flora.

BIBLIOTECAS AÇORIANAS
É evidente que, sem livros, é impossível saber o que está feito e o que há a fazer. As Bibliotecas Açorianas deviam
possuir todos os trabalhos que sobre os
Açores fossem publicados no domínio
das Ciências Naturais ou possuir fotocópias dos já esgotados. Deveriam, mesmo,
a meu ver, possuir mais dum exemplar
para poder fazer empréstimos às pessoas
que desejassem consultá-los, como amadores ou profissionais. É evidente que os
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trabalhos em língua estrangeira não são
acessíveis a toda a gente e óptimo seria
que se traduzissem as obras fundamentais
que existem sobre os Açores e a que já
fiz referência. Creio o assunto ser tão
evidente que tratá-lo mais largamente seria, como dizem os franceses, “arrombar
uma porta aberta”.

PAPEL QUE PODEM DESEMPENHAR OS MUSEUS AÇORIANOS
NOS ESTUDOS DAS CIÊNCIAS NATURAIS NOS AÇORES
É evidente que a existência de um
Museu de Ciências Naturais, com as suas colecções devidamente catalogadas e
arrumadas, oferece, a qualquer pessoa
empenhada no estudo das Ciências Naturais nos Açores, uma visão rápida do
estado a que chegaram os conhecimentos das mesmas. Permite a fácil determinação, por comparação, de qualquer
exemplar encontrado na região e, se o
Museu dispuser de pessoal que faça excursões para a colheita de exemplares,
poderá mesmo servir para determinar a
área de dispersão das espécies e a frequência das arribadas, para as aves. Infelizmente, creio que nenhum dos
nossos Museus está actualmente preparado para esse fim. Muitas aves que aqui
vêm frequentemente, como por exemplo
o Aden ou pato real, têm fraca representação no Museu Carlos Machado que é,
creio que de longe, mesmo no ponto de
vista açoriano, o mais completo dos
Açores.
Falar dos Açores, em geral, é para
mim bastante difícil, visto conhecer ape-

nas S. Miguel e Santa Maria e esta apenas de passagem. No entanto, tentarei
dizer alguma coisa dos Museus existentes nas outras ilhas, segundo informações que dos mesmos me foram dadas.
Em Angra do Heroísmo, pensa-se, ao
que parece, na constituição de uma Secção de Ciências Naturais para o Museu
Regional de Angra. Se o fizerem, seria
bom que conhecessem a colecção açoriana do nosso Museu e que, para cá fossem
enviados todos os exemplares que aqui
não existissem. Concentrar-se-iam, assim, numa das ilhas todos os exemplares
significativos dos Açores. Evidentemente
que duplicados do nosso Museu seriam
enviados em troca. Da Terceira, viria para cá um duplicado de cada ficha que
existisse no Museu de Angra e, daqui, seriam mandados os catálogos das nossas
colecções. Este ponto de vista, com o
qual concordo, foi-me comunicado pelo
Tenente Coronel José Agostinho, sem o
que não ousaria aqui expô-lo, tanto ele
poderia parecer um bairrismo exagerado.
O Museu Municipal da Horta, ao que
parece e segundo informações que recebi, é muito pouco frequentado. As suas
colecções, peixes (a mais importante) e
aves migratórias, parecem ser exíguas em
relação com as do Museu Carlos Machado e poder-se-lhe-ia aplicar o que foi dito
a respeito do Museu de Angra. O facto
das colecções já ali estarem constituídas
dificulta a elaboração de um catálogo. Se
ele já existisse, para a unificação dos esforços açorianos, bastaria começar por
uma troca de catálogos; se não existe, é
difícil fazê-lo. Para um museu que começa, é muito mais fácil fazer uma ficha no
maior número de exemplares possíveis
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que, só por si, constituem outros tantos
catálogos móveis. É esse o conselho que
dou ao Museu de Angra do Heroísmo, se
isso me é permitido.
Quanto aos exemplares a escolher,
deveriam ser açorianos. Os exóticos devem ser raros e, se os houver, devem ser
representativos de grandes grupos, ou de
animais cuja vinda para os Açores seja
provável. De contrário, cair-se-ia no erro
que a seguir denunciarei para o Museu
Carlos Machado, quando de facto se
pensa num museu que represente acima
de tudo a região onde se encontra.
Estas relações entre Museus das diferentes ilhas aplicam-se aos da mesma
ilha, como pode ser o caso dos Museus
da Escola Industrial e Comercial de
Ponta Delgada e sobretudo o do Museu
do Liceu, onde pelo menos existem duas
espécies capturadas nos Açores e não representadas na Colecção Açoriana do
Museu Carlos Machado.

MUSEU CARLOS MACHADO
Parece que a melhor forma de dar a
conhecer o que tem sido o Museu Carlos
Machado é fazer um resumo da sua história. Infelizmente, não se encontram
documentos anteriores a 1925, ainda que
a inauguração do mesmo tivesse sido
feita no dia 10 de Junho de 1880.
Só nos Arquivos do Liceu Nacional de
Ponta Delgada e nos da Câmara Municipal se podem encontrar documentos que
possam esclarecer a sua história. Apareceu ultimamente um livro de actas, que
estava no Observatório Meteorológico, e
de que a primeira data de 1890 mas não

tive tempo de consultá-lo. Os documentos
do Liceu foram, em grande parte, publicados pelo Sr. Dr. João Anglin, na Insulana.
Quanto aos segundos, pude também obter
alguns resultados. De pesquisas feitas no
Arquivo da Câmara Municipal pelo empregado do Museu Joviano Vaz, pôde-se
esclarecer alguns assuntos obscuros da
história deste estabelecimento, tais como
data da entrada dos diversos directores e
outros detalhes. No entanto, uma história
mais completa merecia ser feita, o que
exigiria novas e mais aturadas pesquisas.
Toda a história, até aqui feita no Museu
Carlos Machado, foi baseada no único
documento que existe no Museu, numa
acta de 1925 em que o Coronel Chaves
fez um resumo da história do mesmo. Antes, porém, perante a Comissão Administrativa da mesma Câmara, pouco depois
da proclamação da República, em 3 de
Novembro de 1910, tinha feito o mesmo
Coronel Chaves uma exposição mais
completa das vicissitudes por que o Museu tinha passado. Há certos pormenores,
nesta primeira exposição, que não condizem com a de 1925. Dada a idade menos
avançada do Coronel Chaves, quando da
primeira exposição, e maior proximidade
dos acontecimentos que nela narrou, optei, quando havia discordância, pela de
1910. Frisou primeiro (cito textualmente)
“o enorme valor das colecções actuais do
Museu Municipal de Ponta Delgada e o
grande auxílio que ele tem prestado para
a História Natural dos Açores”, depois
conta que em 1874 o Doutor Carlos Machado, professor da cadeira de Introdução
à História Natural, no Liceu de Ponta
Delgada, pensou organizar um museu
zoológico como anexo à cadeira que regia
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para o que obteve o concurso pecuniário
de outro micaelense, o Conde de Fonte
Bela. Em 1876 foi a Lisboa Manuel António de Vasconcelos estudar taxidermia,
tendo enriquecido depois o Museu com
numerosas preparações. Por ocasião das
festas do centenário de Camões em 10 de
Junho de 1880, inaugurou-se o Museu como anexo ao Liceu.
Dada a importância do assunto que se
vai seguir, e para não adulterar as palavras
de Chaves, cito-o literalmente: “Daí até
1876, é ele sustentado, sob o nome de Museu Açoreano, com a subvenção anual do
Conde da Fonte Bela, subvenção sempre
superior a 300$000, dos quais 200$000
serviam para o pagamento do vencimento
do preparador; do subsídio, em geral de
240$000 anuais que lhe era dado pela Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada e
com donativos particulares de Espécies
Zoológicas. Em 1885, devido à doença do
Doutor Carlos Machado foi substituí-lo na
regência da sua cadeira no Liceu e assim
ficou o Museu a seu cargo. Como a doença
do seu antigo professor não o impedia de
se interessar por modo bem activo no progresso do Museu, era o Doutor Carlos Machado quem na verdade o dirigia não
sendo ele mais do que o seu colaborador
muito dedicado. Assim sucedeu até ao começo do ano de 1887, pois então o Doutor
Carlos Machado lhe declarou que nunca
mais viria ao Museu, nem por ele se interessaria, isto em vista do proceder da Junta
Geral, já citada, que tinha suprimido o subsídio que lhe concedia, sob o pretexto de
que lhe faltavam receitas, pretexto que sabia não ser verdadeiro, mas sim encobria o
seu nenhum interesse pela instituição que
ele criara e lhe era tão querida”. Suprimo

aqui parte da descrição de Chaves, que, depois, continua pela forma seguinte: “O
Conde da Fonte Bela por essa época só dava o ordenado de duzentos mil reis anuais
ao Preparador. Nesta conjuntura, pois nada
tinha para manter o Museu, dirigiu-se ao
Sr. José Maria Raposo de Amaral Júnior,
então Presidente da Câmara Municipal, a
quem expôs o sucedido, e este Senhor assegurou-lhe que ia diligenciar a falta de
subsídio da Junta, passando ele a ser dado
pela Câmara Municipal, o que ia propor à
mesma. A afirmação do Sr. José Maria Raposo em breve se tornou um facto, pois em
dez de Junho de mil oitocentos e oitenta e
sete era inscrita no capítulo seguida de despesa facultativa do orçamento ordinário da
Câmara para 1887 a verba de 730$000, para estabelecimentos do interesse geral para
o Distrito, incluindo nesta importância o
subsídio para o Museu Açoreano; isto sem
designação especial. – No ano imediato reconhecendo o muito interesse do Senhor
José Maria Raposo (interesse constante até
hoje) e da Câmara Municipal de então, pelo Museu, mostrou aquele Senhor a conveniência da Câmara passar a conceder um
subsídio anual ao Museu, mas indicando
ser tal estabelecimento uma instituição
municipal”. Interrompo, aqui, de novo, a
exposição de Chaves, retomando-a um
pouco adiante: “Comunicou mais que o
Conselho do Liceu concordava em que o
Museu fosse municipalizado. – Os seus desejos foram atendidos quanto à descrição
da verba orçamental, pois no orçamento
ordinário da Câmara Municipal, respeitante a 1888, figura na despesa obrigatória o
subsídio de cem mil reis ao Museu Municipal. – É este o primeiro documento oficial em que se apresenta o Museu como
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estabelecimento municipal, o que nunca
teve contestação. – Em 1890, desejando
vivamente que o Doutor Carlos Machado
continuasse a prestar o seu tão valioso concurso no estabelecimento que, como expôs, ele criara; depois de conferências
particulares com os dirigentes políticos de
então e o assentimento deles às suas ideias,
propôs à Comissão Municipal a criação de
uma Comissão Protectora e Administradora do Museu Municipal, presidiada pelo
Doutor Carlos Machado”. Aqui interrompo, de novo, a citação de Chaves, passando
a resumir, para não alongar.
A Comissão Municipal, presidida pelo
Sr. Dr. Aristides Moreira da Mota, aprovou as ditas propostas a 5 de Outubro de
1890. A Comissão Administradora resolveu dividir o Museu em três secções: Botânica, Mineralogia e Zoologia, ficando a
Botânica a cargo do Dr. Bruno Tavares
Carreiro, a Mineralogia a cargo do Dr.
Eugénio Pacheco do Canto e Castro e a
Zoologia a cargo do Doutor Carlos Machado e Coronel Chaves. A 13 de Maio
de 1891, o Dr. Eugénio Pacheco saiu da
Comissão a seu pedido. Em 1901 faleceu
o Doutor Carlos Machado. O resto da exposição tem pouco interesse, sob o ponto
de vista aqui tratado.
O Presidente da Comissão da Câmara Municipal leu então uma carta do Dr.
Bruno Carreiro que passo a resumir. O
herbário do Museu foi iniciado em 1891,
com plantas de Portugal, especialmente
de Coimbra e seus arredores, colhidas
por ele, Dr. Bruno, de 1877 a 1882. Depois, juntou-se a este herbário o do Doutor Carlos Machado, que o Dr. Bruno
classifica de muito importante e que é
formado por plantas de todo o Portugal.

O Dr. Bruno Carreiro obteve, ainda, por
trocas, numerosas espécies europeias.
Formou depois, pouco a pouco, o “Herbário dos Açores”.
Depois do falecimento do Dr. Carlos
Machado, ficaram apenas a dirigir efectivamente o Museu os Srs. Coronel Francisco Afonso de Chaves e o Dr. Bruno
Carreiro. A 5 de Outubro de 1911 falecia
o último, deixando ao Museu os seus livros de Botânica. Foi, então, que o Coronel Chaves, na sua preocupação de
assegurar a continuação do Museu, resolveu dividir o trabalho e chamar alguns
novos a compartilhar a direcção do mesmo. Foram assim convidados para dirigirem a Secção de Mineralogia e Geologia
o Eng.º Francisco Xavier Vaz Pacheco de
Castro, o Dr. Luís Bernardo Leite Ataíde
para a de Etnografia e o Dr. Nuno José
Gago da Câmara para a de Botânica, em
20 de Outubro de 1911. A Secção de Etnografia já tinha, parcialmente, sido concebida pelo Coronel Chaves, quando na
sua exposição de 3 de Novembro de
1910, falava numa exposição de alfaias
agrícolas. Todos os indigitados aceitaram
os cargos: o Eng.º Francisco Pacheco de
Castro a 23 de Novembro de 1911, o Dr.
Luís Bernardo Leite Ataíde a 30 de Novembro do mesmo ano. O Dr. Nuno Gago da Câmara só em 27 de Março de
1913 diz aceitar o cargo para que fora
convidado. Nada mais se sabe sobre a actividade deste Senhor como Director da
Secção de Botânica do Museu. O que é
certo, é que, em 12 de Setembro de 1914,
é registada, nas Actas da Câmara Municipal de Ponta Delgada, a nomeação do Dr.
Antero Carreiro de Freitas para a Direcção da Secção de Botânica do Museu
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Municipal de Ponta Delgada. Ainda que
nada seja dito do Dr. Nuno Gago da Câmara, pressupõe-se que nessa altura haja
deixado definitivamente S. Miguel.
Em 1914 o Coronel Chaves propôs
que se desse o nome de Museu Carlos
Machado ao Museu Municipal de Ponta
Delgada, o que a Câmara aprovou. Em 2
de Abril de 1917, são nomeados, pela
Câmara Municipal de Ponta Delgada,
Directores para a Secção de Botânica o
Sr. Teotónio da Silveira Moniz e para a
de Zoologia o Dr. Tomás de Borba Vieira, ficando a Secção de Botânica com
dois Directores: o Dr. Antero Carreiro de
Freitas, tendo a seu cargo o “Herbário
Geral” e o Sr. Teotónio da Silveira Moniz a “Flora Azorica”.
Na Acta do Museu de 30 de Setembro de 1926 diz-se textualmente que:
“Por ter passado a residir fora desta ilha
o Sr. Dr. Antero Carreiro de Freiras, que
tinha a seu cargo a parte da Secção de
Botânica referente ao Herbário Geral e
sendo necessário providenciar acerca da
sua substituição, o Sr. Teotónio da Silveira Moniz tomou aquela parte a seu
cargo conjuntamente com o Herbário
dos Açores já a seu cargo”. Em 1930, a
Junta Geral de Ponta Delgada adquiriu o
Convento de Santo André, para instalação do Museu, tendo-lhe a Câmara Municipal cedido a administração das
colecções. Ignoro, porém, a data exacta
em que estas foram levadas para o local
onde actualmente se encontram. Em 10
de Abril de 1930, o Dr. António da Silveira Vicente é convidado a dirigir a
Secção de Zoologia do Museu, cargo
que ocupou com o Dr. Tomáz de Borba
Vieira, que foi, de direito, director até à

sua morte, ocorrida em Lisboa em Janeiro de 1954. No entanto, a partir da Sessão de 4 de Janeiro de 1933, o nome do
Dr. Borba Vieira nunca mais aparece nas
Actas das reuniões da Direcção do Museu, sendo de facto o Sr. Dr. António Vicente quem dirigia aquela Secção.
Em 8 de Março de 1959 tomei posse
da Direcção da Secção de Botânica, que
o Dr. António da Silveira Vicente dirigia,
conjuntamente com a de Zoologia, desde
a morte do Sr. Teotónio da Silveira Moniz. Este Senhor organizou os herbários
de algas e musgos, a que pus o seu nome.
Em 4 de Abril de 1963 o Dr. António da
Silveira Vicente deixou o Museu, cuja
Secção Zoológica com tanto carinho dirigira. A 16 de Janeiro de 1964, a Junta
Geral aprovou a proposta da Direcção do
Museu, de se tornarem independentes as
administrações e direcções das Secções
de Ciências Naturais, por um lado, e de
Arte, Etnografia e Epigrafia, por outro.
Creio assim ter concluído o resumo da
história do Museu Carlos Machado, que
é, certamente, deficiente, mas que, mesmo assim, não foi fácil de fazer. Julguei
não dever referir-me às Secções de Arte,
Etnografia e Epigrafia, por estarem, actualmente, independentes, constituindo como que um Museu à parte.

DESCRIÇÃO SUCINTA DAS COLECÇÕES DO MUSEU E SUA ESTRUTURA
De uma contagem dos exemplares
que fazem parte das colecções de Ciências Naturais resultaram os seguintes números:
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BOTÂNICA:
Exemplares cientificamente identificados
Exemplares não cientificamente identificados
Total

36 202
1 887
38 089

ZOOLOGIA:
Número de exemplares
18 950
Dos quais 33 não se sabe o que são, mesmo para grupos superiores à classe. Nesta Secção,
não se contaram o número de exemplares não identificados, quanto à espécie.
MINEARLOGIA E GEOLOGIA:
Rochas e minerais identificados
961
Não identificados
142
Fósseis
219
Total
1 322
O total dos exemplares das colecções de Ciências Naturais, é, pois, de 58.361.

É de notar que em Botânica, o exemplar é mal definido e pode variar segundo
o critério adoptado. Desta contagem, se
pode já fazer uma ideia da grandeza das
colecções e do imenso esforço e dinheiro
que exige a sua conveniente conservação,
arrumo, exposição e actualização da nomenclatura.
Mas, vejamos ainda, como se compõem as colecções e se repartem pelos
diferentes grupos sistemáticos, e qual o
número dentro de cada grupo, dos exemplares açorianos e dos exóticos.

BOTÂNICA:
Ainda que possa haver alguns erros
nesta contagem, isto não alterará profundamente uma ideia global da proporção de
plantas açorianas em relação às exóticas.
Adoptaram-se os antigos grupos, segundo os quais os exemplares estavam
distribuídos nos herbários, grupos estes
que são do conhecimento geral, ainda
que actualmente não sejam de rigor
científico.

PLANTAS
GRUPOS VEGETAIS

Fanerogmâmicas e crip
togâmicas vasculares
Musgos e hepáticas
Algas
Fungos
Líquenes
Total

EXÓTICAS
Número de
Número de
Exemplares
Espécies
16 713
2 477
5 654
1 684
104
977
25 132

1 413
1 102
103
533
5 628

AÇORIANAS
Número de
Número de
Exemplares
Espécies
5 458
499
976
199
49
418
7 100

80
44
11
61
695

355

356

Eng.º José Maria Álvares Cabral

É verdade que o Museu ainda possui
outros herbários açorianos e o herbário
do Dr. Nogueira de Sampaio com plantas de várias partes do mundo, mas tomá-los em consideração seria difícil, por
não ter sido ainda contado o número de
espécies, apesar de já existir um ficheiro
do mesmo. A sua consideração, de resto,
não alteraria significativamente a proporção entre o número de plantas dos
Açores e o das exóticas.

EXÓTICAS
131
1.165
141
33
114
62
7.898
368
6.364
16.276

Mamíferos
Aves
Répteis
Batráquios
Peixes
Aracnídeos
Insectos
Crustáceos
Moluscos
TOTAL

Para certos grupos, que estão representados no Museu por um número relativamente limitado de exemplares, não
foi possível estabelecer distinção entre
os exóticos e os açorianos, por deles ainda não terem sido feitos catálogos. O ficheiro está concluído, mas é muito mais
moroso de consultar, e não houve tempo
para tal. Além disso estão em grande
parte por classificar muitos exemplares
que não têm etiqueta alguma. Eis os números de exemplares destes grupos,
muitos dos quais não estão classificados
e não têm data, nem lugar de recolha.
VERMÍDEOS:
VERMES:

ZOOLOGIA:
Ainda que menor do que a de Botânica, quanto ao número de exemplares, esta colecção deve ser a mais valiosa do
Museu. Eis a maneira como as colecções
se distribuem por diversos grupos zoológicos, e dentro de cada grupo, como se
distribui o número de exemplares, de géneros e espécies, em exóticos e açorianos. Quanto ao número de exemplares:

16 exemplares
20 exemplares

CELENTERADOS:
ESPONGIÁRIOS:

AÇORIANAS
58
498
2
3
276
299
561
211
766
2.674

57 exemplares
4 exemplares

MINERALOGIA E GEOLOGIA:
Ainda que não directamente encarregado desta Secção, vi como nela se repartia o número de exemplares exóticos
e açorianos:
Exóticos:
Açorianos:

1.193
129

Vejamos, agora, nos diferentes grupos considerados, o número de géneros
e espécies exóticas e o número de géneros e espécies açorianas:
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Mamíferos
Aves
Répteis
Batráquios
Peixes
Aracnídeos
Insectos
Crustáceos
Moluscos
TOTAL

GÉNEROS
EXÓTICO
AÇORIANO
78
16
504
108
71
2
10
2
87
115
7
35
1 943
141
97
81
373
51
3 170
551

Aqui, como era de esperar, visto o número considerável de exemplares de certas espécies açorianas existentes no
Museu, a desproporção é ainda maior,
sendo o número das espécies exóticas
mais do sêxtuplo das açorianas. Daqui resulta que o carácter açoriano das colecções do Museu Carlos Machado, no seu
conjunto, é diminuto. Ainda que o seu
fundador, o Dr. Carlos Maria Gomes Machado, lhe tenha chamado Museu Açoriano, e tenha mesmo acentuado a
conveniência dum Museu onde estivessem representadas todas as nossas espécies animais, vegetais e minerais (ofício de
19 de Agosto de 1876 ao Governador Civil, publicado a págs. 230 a 243 do volume I da Insulana, pelo Dr. João Hickling
Anglin), o facto é que lhe deu um carácter que revela aspirações nitidamente universais. E, para prova disto, basta dizer
que no nosso Museu não existe uma sardinha, enquanto que, até da Austrália, ali
há peixes... e as primeiras libelinhas açorianas foram por mim levadas para lá,
quando era só Director de Botânica. Não
tenho dúvidas que uma tal acumulação

ESPÉCIES
EXÓTICO
AÇORIANO
104
19
744
155
100
2
25
2
102
135
9
43
3 735
172
127
106
1 604
103
6 550
737

de animais dificulta a acção do Museu no
apoio que deve dar aos estudos de Ciências Naturais nos Açores. A sua conservação exige muitos cuidados e a sua
substituição, que me parece dever fazer-se, quando os exemplares estejam deteriorados, exige muito dinheiro, bem como a aquisição de catálogos das casas
especializadas na venda de peles de animais ou de animais naturalizados. Exige,
ainda, uma actualização da nomenclatura
adoptada; grande parte das etiquetas do
Museu deve ter nomes científicos obsoletos. Basta dizer que há nomes que já estavam desactualizados, isto é, contrários às
regras de nomenclatura zoológica e aos
conhecimentos que se vão adquirindo
quanto à primeira descrição de uma espécie, no fim do século XIX, quando da publicação do Catálogo do British Museum.
Nos últimos anos, foram actualizadas
as etiquetas de 223 aves exóticas e classificadas 105 aves exóticas que estavam
sem etiqueta. Quanto às aves açorianas,
foram colocadas etiquetas em 100 que as
não tinham e alteradas 45. Só foram, contudo, actualizadas as da Europa e Améri-
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ca para cuja classificação e nomenclatura
o Museu adquiriu livros apropriados.
Para verificar que não houve troca de
etiquetas e para reconhecer a que espécie
pertence o nome vetusto que ali se encontra, é necessária a aquisição de muitos
livros e que tratem de animais de todas as
partes do mundo. A exposição dos exemplares, segundo os conceitos actuais da
sistemática, não necessita menos de um
grande dispêndio em livros e em esforços
para os consultar. Se não fosse a necessidade de catalogar tais espécies exóticas,
já as nossas estariam devidamente arrumadas, catalogadas e melhor estudadas;
seria, portanto, muito mais fácil responder às perguntas que, com certa frequência, são feitas ao Museu.
O Coronel Chaves e o Dr. Bruno Tavares Careiro imprimiram ao Museu
uma feição muito mais açoriana e ao último se deve uma colecção de plantas
dos Açores, que me parece no ponto de
vista açoriano mais importante e bem
organizada do que todas as outras colecções do Museu. E este homem, médico e
cirurgião, era apenas um amador.
Mas foi o Coronel Chaves, ao que
parece , quem preconizou a necessidade
de um Museu essencialmente açoriano.
Talvez pelo contacto que teve com numerosos estrangeiros, que com ele visitaram estas ilhas, e da necessidade que
os mesmos teriam manifestado de conhecer rapidamente o que aqui havia,
acentuou mais explicitamente a necessidade de transformar o Museu Carlos
Machado num Museu açoriano.
Não falou, porém, em não renovar,
quando ela se deteriorasse, a famosa co-

lecção exótica. A mim, também me parece que, já que a possuímos, não a devemos deixar perder.
Se se julgar exagerado o que aqui digo sobre a demasiada grandeza do Museu
Carlos Machado para uma cidade como
Ponta Delgada, citarei os depoimentos de
algumas pessoas autorizadas. O Dr. Sjögren, sueco que esteve aqui com a sua esposa a estudar os musgos dos Açores,
disse ao Sr. Joviano Vaz, empregado deste Museu, que não havia na Suécia uma
melhor colecção de aves. Custa-me a crer
que isto seja possível, na terra de Lineu,
mas parece que foi o que ele disse.
Na carta que me escreveu a Dr.ª Dauta
Pascale, assistente da Faculdade de Ciências de Paris, dizia-me a respeito do Museu: “J’ai rarement vu des collections
aussi bien entretenues et aussi riches, si
ce n’est dans les grandes capitales ou
dans les villes universitaires très importantes”, cuja tradução é a seguinte: “Raramente vi colecções tão bem conservadas e
tão ricas, a não ser nas grandes capitais,
ou nas cidades universitárias muito importantes”. E o Dr. David Bannerman
que, durante mais de 30 anos esteve na
Secção de Ornitologia do British Museum
e que é figura universalmente consagrada
do ramo de ornitologia, escrevia-me, a
propósito das duas últimas aves que eu
não consegui identificar e lhe enviei, que,
do British Museum, para onde ele as
mandara, lhe deram uma resposta interrogada, visto que aos exemplares faltava a
data e o lugar da captura. Acrescentava o
Dr. Bannerman, a propósito dessas avezinhas, tão difíceis de identificar: “These
two are completely valueless and the best
thing that could happen to them would be
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on a bonfire. Such things simply clutter
up a museum such yours”, que traduzo
assim: “Estas duas não têm valor algum e
o melhor que lhes podia acontecer era
caírem numa fogueira de festa. Tais coisas só causam perturbação e desordem
num museu como o vosso”.

O QUE PODE FAZER O MUSEU
CARLOS MACHADO E O QUE TEM
FEITO PARA O PROGRESSO DO ESTUDO DAS CI NCIAS NATURAIS
NOS AÇORES
Só tenho conhecimento, por muitos
livros que lhe foram oferecidos e pelas
fotografias que deixou, do apoio dado
pelo Coronel Chaves a todas as expedições científicas que visitaram os Açores.
Nada conheço do Dr. Carlos Machado
mas, sendo ele que organizou o Museu e
lhe deu a rigorosa estrutura científica,
que, para o tempo, tinha, com indicação
das famílias e dos grupos, tudo perfeitamente disposto, não me custa a crer que
tivesse também dado apoio àqueles cientistas que visitaram os Açores antes da
sua morte. A ordem que dera às colecções era, porém, suficiente, ainda que
não contactasse com os visitantes para
elas lhes oferecerem a possibilidade de
se inteirarem da situação.
Quanto ao Dr. Bruno Tavares Carreiro,
a sua correspondência atesta o grande
apoio que deu a Trelease e a todos que nos
visitaram e como ele próprio contribuiu
para o conhecimento da flora micaelense.
O Dr. Eugénio Pacheco, que parece
ter estado ligado a Fouqué, é outro
exemplo de Director de Museu, ainda

que por pouco tempo, que contribuiu para o avanço das Ciências Naturais neste
Arquipélago.
O Sr. Teotónio da Silveira Moniz
prestou auxílio a alguns naturalistas que
nos visitaram e trocou correspondência
com os mesmos, acompanhando-os, pelo menos nalgumas excursões. Foram
eles Otto Christian Schmidt em 1928,
Eleonora Armitage, em 1931, o Dr. Herman Person (sueco) em 1937 e, no mesmo ano, o professor do “Museum de
Paris” Dr. Pierre Allorge e esposa.
O Dr. Tomáz Vieira colheu lepidópteros que enviou ao Sr. Méquignon que,
por sua vez, os mandou a F. de Cerf; este publicou no “Bulletin de la Société
Entomologique de France”, - 1935, um
artigo sobre os mesmos em que descreve
duas sub-espécies de Satyrus azorinus
Strecker. Foi graças ao Dr. António Vicente que tomei ultimamente conhecimento deste facto. Devia também ter
acompanhado, ou pelo menos prestado
auxílio aos entomologistas Chopard e A.
Méquigon. Estes últimos ofereceram ao
Museu uma colecção de coleópteros
açorianos devidamente classificados, como anteriormente já foi dito.
O Sr. Eng.º Francisco Vaz Pacheco
de Castro colheu uma colecção de amostras de rochas e de diferentes materiais
ainda não petrograficamente classificados, encontrados quando da abertura do
túnel de escoamento das Sete Cidades
que expôs num móvel próprio em que se
mostra um perfil do mesmo túnel.
Posteriormente completou o Catálogo
da Biblioteca feito pelo Sr. Alfredo Ferin
para actualizar um outro elaborado pelo
Padre Ledo de Bettencourt sob a direcção
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de Chaves. Fez uma lista alfabética de
autores para todos os livros de cada estante. Fez uma lista da colecção de minerais, colocando números nos exemplares
que não os tinham, ou os haviam perdido.
Enviou amostras de um pedaço de madeira, encontrado no mesmo túnel, para a
América, para serem datados pela dosagem do isótopo de Carbono de peso atómico 14, tentando assim datar o que Hartung
considerava como Vulcão da Seara e que
teria obstruído uma abertura previamente
existente no lado norte da Cratera.
Quanto ao Sr. Dr. António da Silveira
Vicente, além dos serviços prestados à
Ciência, através das identificações de
animais e aquisição de exemplares para
o Museu do seu próprio bolso, acompanhou e deu facilidades no Museu a vários cientistas que nos visitaram.
Foram eles Arturo Schatzmayr em
1935, o Padre francês Henri Roestlandt,
professor de Zoologia na Faculdade Livre de Ciências de Lille, em 1955 e a
expedição sueca da Universidade de
Lund, composta dos professores Dr.
Brinck, Dr. Dahl e respectivas esposas e
finalmente do Dr. Andres von Brandt,
especialista em questões de pesca.
Sobretudo no que diz respeito ao
apoio dado à expedição da Universidade
de Lund, é de salientar o esforço e a boa
vontade do Sr. Dr. Vicente que, a expensas suas, a acompanhou, nas suas deslocações em S. Miguel.
Em 1963 por proposta do seu VicePresidente Sr. Dr. Aníbal Cymbron Bettencourt Barbosa, desempenhando então
as funções de Presidente, foi deliberado
pela Comissão Executiva do nosso primeiro Corpo Administrativo, incluir no

Orçamento da Junta Geral, no Capítulo
respeitante ao Museu, uma verba intitulada “Investigação Científica”. Nos últimos
dois anos, essa verba serviu para custear
deslocações e outras despesas feitas por
cientistas que aqui vieram fazer estudos
de Ciências Naturais. Pela minha parte,
em 1964 acompanhei os membros da expedição Knecht. Em 1963 e 1964, acompanhei muitas vezes os ornitologistas Dr.
David Bannerman e esposa, tendo travado com o primeiro uma longa correspondência e respondido o melhor que pude
às numerosas perguntas que me fez.
Da verba de Investigação Científica,
pouco recebeu o Dr. Bannerman, fazendo à sua custa a maior parte das deslocações necessárias.
As expedições suecas dos Drs. Sjögren e Fries só em muito pequena escala
foram subsidiadas pelo Museu. Estes
dois cientistas, porém, consultaram frutuosamente os ficheiros e catálogos hoje
existentes no Museu, juntamente com as
respectivas colecções e ali guardaram o
interessante material de estudo que consigo trouxeram. Estando eu muito ocupado, quando da visita dos cientistas
suecos, prestou relevantes serviços nas
facilidades que lhes foram concedidas o
empregado do Museu, Sr. Joviano Vaz.
Fora dos casos citados, colaborou
ainda o Museu com as expedições de estudantes do Imperial College em 1959,
da Universidade de Berna, em 1963 e do
Chelsea College que ainda se deve encontrar em S. Jorge.
Não tem o Museu feito nada, porque isto não está sob a sua alçada, na constituição de reservas naturais. É um ponto para
que chamou a minha atenção o Sr. Tenente
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Coronel José Agostinho, em carta de 13 de
Agosto de 1965, assim como o fizera anteriormente para o milhafre. Quanto a reservas, apraz-me registar que, segundo a
informação do Tenente Coronel José Agostinho, há uma no Biscoito da Ferraria, na
ilha Terceira e outra na Caldeira, ilha do
Faial. Em S. Miguel, há uma reserva nas
encostas do Pico da Vara, mas a meu ver, é
pena que não se estenda à totalidade das
vertentes dos Caldeirões do mesmo Pico.
É assunto que lembro e deixo ao cuidado
das autoridades competentes. Do ponto de
vista da vegetação indígena é, de facto,
uma região maravilhosa.

DIFICULDADES QUE OBSTAM
AO BOM FUNCIONAMENTO DO
MUSEU
A primeira de todas, como já foi dito,
é a enormidade das colecções para uma
cidade como Ponta Delgada. Todas as
outras derivam desta. Uma pessoa só não
pode dirigir um Museu desta envergadura
(falo só de Ciências Naturais) ainda que
fosse paga. Ora, o Museu só dispõe de
amadores não remunerados. O pessoal,
que trabalha na catalogação e ficheiro,
devia dispor de conhecimentos que lhes
permitissem compreender francês, inglês,
possivelmente um pouco de alemão e, ao
mesmo tempo uns rudimentos de Ciências. Ora, a remuneração que recebem
vai de 1.300$00 a 1.600$00 mensais.
Nestas condições só se encontram para o
Museu pessoas que não dispõem de outra
situação e que, com muita razão, a meu
ver, mudam de emprego à primeira oportunidade. Nestas condições, passam ali

sempre como estranhos ao assunto. Há,
certamente excepções, mas elas provêm
dum esforço, fora do comum, de bem
cumprir e mesmo assim Deus sabe quantos esforços isso custará.
Num Museu de tais dimensões, o que
parece natural era fazer apelo a um grande número de amadores, encarregados
de muito pequenas secções. É evidente
que se poderia recorrer a profissionais,
mas estaria então a despesa em relação
com a produtividade?
Por outro lado, parece que deveriam fazer parte da Direcção do Museu representantes do Liceu, Escola Industrial, Estação
Agrária talvez mesmo Escolas Primárias,
de forma a que a actividade do Museu ainda que independente daqueles organismos,
pudesse oferecer-lhes e receber deles o
máximo de colaboração possível. Podia
talvez haver uma Comissão Geral e uma
Administradora ou Executiva. Também me
parece que, dentro dos serviços pagos pela
Junta Geral, devia caber ao Museu uma
posição central sobre certos aspectos. Devia poder fornecer a todos estes organismos os exemplares que necessitassem.
Evitavam-se assim muitas duplicações pagas pela Junta Geral, com rendimento manifestamente inferior das mesmas
despesas. O Museu seria portanto, um órgão a consultar em certos problemas nos
quais colaborariam os técnicos encarregados de outros serviços que poderiam mesmo discutir as conclusões do Museu. Mas
terminarei por frisar que acima de verbas,
laboratórios e o que mais se possa imaginar, o Museu precisa de uma Direcção séria e consciente dos problemas que se lhes
põem, evitando resolvê-los pela apresentação de belas montras de ourives.
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Eng.º José Maria Álvares Cabral

Resta-me agradecer a colaboração
extraordinária que para estas palavras teve o Sr. Tenente Coronel José Agostinho, que me recomendou aos
organizadores desta Semana de Estudos
e me deu abundantes informações.
Depois aos empregados do Museu
Srs. Joviano Vaz e Henrique Barbosa de
Medeiros, que tão bem conhecem a Secção de Ciências Naturais, Mário Borges,
que fez a maior parte do ficheiro e catálogos e D. Armanda do Rego que coadjuvou em muitos trabalhos. Resta-me
ainda agradecer as informações que me

foram fornecidas pelo Srs. Hugo Moreira, Alfredo Machado Gonçalves e Dr.
Francisco Carreiro da Costa. Também
não posso deixar de agradecer aos últimos Presidentes da Junta Geral com
quem estive mais particularmente em
contacto, os Srs. Coronel Rodrigo Álvares Pereira e Eng.º Deodato Chaves Magalhães de Sousa, especialmente este
último, a ampla compreensão que me
mostraram.
Peço desculpa a V. Ex.as. dum tão
longo arrazoado, mas julguei não poder
eximir-me de outra forma ao que estava
indicado no título.

EXTRACTOS DOS ASSENTOS PAROQUIAIS
DA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO
CASAMENTOS
(1801-1910)
Miguel Soares da Silva
11 Jan.1801

FRANCISCO DE ANDRADE, filho de José de Andrade de Carvalho e de Maria
da Câmara, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Purificação, do
lugar de Santo Espírito, ilha de Santa Maria, c. c. JOSEFA MARIA, filha de Francisco Carvalho e de Ana Maria, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: João Jacinto Barbosa do Rego e Joaquim Tavares, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António José de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: Desobrigados os dois, a Quaresma passada, em S. Sebastião de Ponta Delgada.

21 Fev.1801

JOÃO LEDO DE VIVEIROS, filho de António Ledo e de Maria de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, filha de António de Arruda e de sua m.er Bárbara de Arruda da Cunha, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e P.e António José de Miranda, nat.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 4º grau de consanguinidade por duas linhas.

20 Abr.1801

JOÃO DE FRIAS, viúvo de Madalena de Viveiros, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. MÉCIA DE MEDEIROS, filha de António do Couto Cabral e de sua m.er Ana de Medeiros, fal.s, freg.s que foram da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e António de Oliveira, solt.º, filho de Roberto
de Oliveira, fal.º e de sua m.er Francisca de Jesus, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: a 2ª testemunha assina muito bem.

12 Jul.1801

MIGUEL FRANCISCO, viúvo de Madalena de Jesus, sep.ª na paroquial de Santo
António, de onde o contraente é freguês, c. c. MARIA DE JESUS, filha de pai oculto e de Bárbara Raposo de Santo André, solt.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Inácio de Medeiros e P.e Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa
Bárbara, sufragânea a esta paroquial, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
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25 Jul.1801

MANUEL DE VIVEIROS FERREIRA, viúvo de Antónia Rosa, sep.ª na Ermida de Santa Bárbara, de onde o contraente é freguês, c. c. ÚRSULA ROSA,
filha de Francisco de Pimentel e de sua m.er Rosa Maria, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas.
Test.as: P.e António José de Miranda e P.e Cura de Santo António José Tavares Arruda.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

21 Ago.1801

MIGUEL DE AGUIAR, filho de Matias de Aguiar de Sousa e de sua m.er Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA MARIA, filha de António de Viveiros e de sua m.er Antónia de Jesus Cabeceiras,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José Tavares Arruda, cura de Santo António e P.e Manuel Joaquim de
Sousa, cura de Santa Bárbara.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

27 Set.1801

MANUEL DE MEDEIROS CABRAL, filho de António de Medeiros Cabral e
de sua m.er Francisca de Viveiros Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de
Santo António, c. c. FRANCISCA TERESA, viúva de Francisco Botelho de
Lima, sep.º na paroquial de Santo António, de onde a contraente é freguesa.
Test.as: Capitão Agostinho Pacheco de Melo e seu irmão João Pacheco (de Melo), m.res na paroquial de S. José de Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

27 Dez1801

ANTÓNIO BOTELHO DE SOUSA, filho de Manuel Botelho e de sua m.er Maria
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de
António Ledo e de sua m.er Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José Nunes de Bago, das Capelas e António Botelho, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

18 Jan.1802

JOSÉ INÁCIO BOTELHO PACHECO, viúvo de Maria Antónia Leonor da
Câmara, sep.ª na paroquial de Santo António, onde o contraente se desobrigou
na última Quaresma, c. c. D. ANA RICARDA DA CÂMARA E MELO, filha
do Capitão Tomás Francisco Frazão e de sua m.er D. Antónia Tomásia do Rego,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais.
Test.as: Vig.º da paroquial do Divino Espírito Santo, do lugar da Maia, António José
Frazão e o Capitão-mor José Moreira de Melo Cabral, m.or no lugar da Bretanha.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 3º grau de afinidade.

17 Fev.1802

JOSÉ DE MEDEIROS BOTELHO, filho de António de Medeiros Cabral e de
sua m.er Francisca de Viveiros Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ANTÓNIA, filha de Francisco de Medeiros Camelo e de sua
m.er Antónia Xavier, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e o tesoureiro André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Celebrante: P.e Cura José Tavares Arruda.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 4º grau de consanguinidade. Certidão a 3.04.1829.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
24 Fev.1802

VERÍSSIMO TAVARES, filho de Manuel Tavares e de Francisca de Viveiros,
fal.s, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. QUITÉRIA JACINTA DE VIVEIROS, filha de António de Melo e de Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: André de Sousa Cabral e Manuel Botelho Soares, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Tavares Arruda.
Nota: no cabeçalho, à margem, Jacinta foi substituída por Joaq.na (Joaquina); o
livro de registo de Baptismos insiste, no entanto, em Jacinta.

7 Abr.1802

FRANCISCO DE MEDEIROS REGO, filho do Capitão António José de Sousa
e de sua m.er Joana Inácia do Rego, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA JOAQUINA DO CARMO, filha de Sebastião da Costa Pavão e
de sua m.er Sebastiana Maria da Assunção, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão António José do Rego e António Botelho, casados, nat.s e m.res
em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: parentes no 3º e 4º grau de consanguinidade. Certidões a 28.08.1829 e
29.04.1850.

13 Jun.1802

JOÃO DE SOUSA DE MEDEIROS, filho de Vicente de Sousa, fal.º e de sua
m. er Maria do Rosário, freg. s da paroquial de Santo António, c. c. ANA
FRNCISCA DE JESUS, filha de Miguel Botelho Pacheco, fal.º e de sua m.er
Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as André de Sousa Cabral e António de Oliveira, filho de Roberto de Oliveira, fal.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

9 Set.1802

JOSÉ CARVALHO, filho de António Carvalho, fal.º e de sua m.er Maria de
Oliveira, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA INÁCIA DE
MEDEIROS, filha de Amaro de Arruda e de sua m.er Ana de Medeiros, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e António José de Medeiros, nat.s de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

16 Set.1802

ANTÓNIO DE SOUSA, filho de Tomás de Sousa e de sua m.er Antónia de Viveiros, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DO
ROSÁRIO, filha de António de Oliveira e de sua m.er Teresa Botelho, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho e Manuel Soares de Olveira, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: Certidão a 5.05.1829.

18 Set.1802

MANUEL DE OLIVEIRA DA COSTA, viúvo de Josefa Botelho, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contaente é freguês, c. c. JOANA DE ARRUDA, filha de André de Arruda e de sua m.er Maria dos Santos, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
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Test.as: Cura de Santa Bárbara (Manuel Joaquim de Sousa) e José de Sousa de
Nis, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: Certidão a 4.08.1809.
4 Out.1802

MANUEL DOS REIS, filho de Manuel de Faria e de sua m.er Vitória do Amaral, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. SÂNCIA (?) ROSA, filha de José de Benevides e de sua m.er Francisca de Benevides, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e António Raposo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

21 Nov.1802

JOÃO DE SOUSA, filho de António João de Sousa e de sua m.er Maria da Ascensão, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c.
MARIA DE JESUS, filha de José Tavares de Medeiros e de sua m.er Constância Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda, da freguesia de Santo António e Inácio José de Melo, m.or na cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

13 Fev.1803

ANTÓNIO DE AGUIAR, filho de Matias de Aguiar e de sua m.er Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS FERREIRA, filha de João Ferreira, fal.º e de sua m.er Antónia dos Anjos, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: António Ledo e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

26 Mai.1803

ANTÓNIO CABRAL DA CUNHA, filho de pai oculto e de sua m.er Joana Baptista, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de João
Botelho de Melo e de sua m.er Caetana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e Miguel Botelho, nat.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

24 Jul.1803

ANTÓNIO DA PONTE, filho de António da Ponte e de sua m.er Jacinta da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA MARIA, filha de António de Oliveira Cardoso e de sua m.er Ana do Espírito Santo, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e José de Sousa de Nis, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

1 Ago.1803

FRANCISCO JOSÉ, viúvo de Maria Joaquina, sep.ª na paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, de onde o contraente é freguês, c. c. MARIA DOS ANJOS, filha de Manuel Botelho de Melo e de sua m.er Bárbara dos
Anjos, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Sousa de Medeiros, nat. e m.or em Santo António e António de
Medeiros, m.or nas Capelas..
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
22 Out.1803

JOSÉ FERREIRA, filho de Estêvão Ferreira e de sua m.er Ana Botelho, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. LUÍSA ROSA DE JESUS, filha de pai
oculto e de Maria de Santo André, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e Francisco de Andrade, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

28 Nov.1803

MANUEL MACHADO, filho de João Machado e de sua m.er Maria dos Reis,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA MARIA, filha de Pedro Ferreira e de sua m.er Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e Capitão António José do Rego, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

6 Fev.1804

JOSÉ CARVALHO DE MELO, filho de Francisco Carvalho de Melo e de sua
m.er Rosa Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filho de pai oculto e de sua mãe Joana Baptista, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Morgado Joaquim José Álvares Cabral e seu sobrinho Agostinho Címbron
Medeiros de Sousa (assina: A. C. Borges de Sousa), m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

21 Mai.1804

ANTÓNIO DE LIMA, filho de João de Lima e de sua m.er Josefa da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA MARIA, filha de António Carvalho, fal.º e de sua m.er Maria de Melo de Oliveira, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Manuel de Viveiros Benevides e António José de Medeiros, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

5 Nov.1804

JOSÉ CARVALHO DE SOUSA, 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 JESUS, filha de José Botelho Pavão e de sua m.er Francisca dos Anjos,
fal.ª, freg.s da paroquial de António.
Test.as: Brás de Viveiros Botelho e Francisco Carvalho de Melo, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

11 Nov.1804

JOSÉ DE VIVEIROS DO REGO, filho de Francisco de Viveiros do Rego,
fal.º e de sua m.er Joana Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VICÊNCIA MARIA, filha de António de Oliveira Cardoso e de sua
m.er Ana de Medeiros, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e José de Sousa de Nis, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

14 Nov.1804

FRANCISCO DA COSTA, filho de Sebastião da Costa e de sua m.er Antónia
de S. João, freg.s da paroquial de Santa Cruz, da Lagoa e ele m.or nas Capelas, c.
c. FRANCISCA DA ESTRELA, filha de Pascoal Botelho, fal.º e de sua m.er
Maria da Cruz, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: João de Viveiros, nat. e freguês da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas e Manuel Botelho Soares, nat. e freguês da paroquial de
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
17 Nov.1804

ANTÓNIO RAPOSO, viúvo de Antónia Francisca, sep.ª na Ermida de Santa
Bárbara, freguês da paroquial de Santo António, c. c. ROSA MARIA, viúva de
Manuel Soares, sep.º na dita Ermida, freguês da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

21 Nov.1804

MANUEL DE MEDEIROS DA SILVA, filho de Manuel de Medeiros da Silva
e de sua m.er Francisca Furtado, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA DE JESUS, filha de pai oculto e de sua mãe Bárbara Raposo, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Padre Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e José de Sousa
de Medeiros, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.ºVig.º Francisco Nunes Franco.

11 Fev.1805

MANUEL DOS SANTOS, viúvo de Teresa de Jesus, sep.ª na paroquial do
Bom Jesus, de Rabo de Peixe, de onde o contraente é freguês, c. c. JOANA
CABRAL, filha de José Bultão (?...), ausente e de Bárbara Cabral de Melo,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Anunciação, da Achada Grande.
Test.as: António de Oliveira, solt.º, filho de Roberto de Oliveira, fal.º e André de
Sousa Cabral, casado, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: a 1ª testemunha assina «António de Oliveira B.º (Botelho) e Melo.

3 Abr.1805

Alferes ANTÓNIO DE VIVEIROS DO REGO, filho de João de Viveiros Benevides e de sua m.er Ângela Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. DONA ANA JACINTA DE CHAVES (?...) COUTINHO, viúva do Alferes
João Soares do Rego, sep.º na paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais.
Test.as: os Padres Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa Bárbara e José de
Viveiros Camelo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 4º grau de afinidade. Certidão a 10.03.1835.

2 Mai.1805

JOÃO BORGES, filho de José Borges e de sua m.er Antónia Botelho de Melo,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA DE JESUS, filha de Pedro
da Rocha e de sua m.er Francisca dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

13 Mai.1805

ANTÓNIO NUNES, filho de Francisco Nunes e de sua m.er Maria dos Anjos,
freg.s da paroquial de S. José de Ponta Delgada, c. c. MARIA DOS ANJOS, fi-

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
lha de Manuel Álvares de Melo e de sua m.er Ana de Medeiros dos Santos, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda, m.or em Santo António e Joaquim Soares de Sousa
Ferreira (de Albergaria), filho do Morgado João Soares de Sousa, de Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
29 Ago.1805

ANTÓNIO PEREIRA, viúvo de Ana de Medeiros dos Santos, sep.ª na paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DOS ANJOS, filha de António de
Melo e de sua m.er Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e P.e José de Viveiros.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 3º grau de afinidade.

3 Out.1805

FRANCISCO DO COUTO, filho de Manuel Soares Camelo e de Joana do
Couto, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ANTÓNIA, filha de Manuel de Viverios Pavão e de Maria do Espírito Santo, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros Camelo e Pedro Botelho de Viveiros, m.res em
Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 2º e 3º grau de consanguinidade. Certidão a 4.06.1849.

25 Nov.1805

JOSÉ DO REGO, filho de João do Rego, fal.º e de sua m.er Maria Rosa, freg.s
da paroquial de Nossa Senhora da Conceição, dos Mosteiros, c. c. JOSEFA DA
GLÓRIA, filha de António de Oliveira e de sua m.er Teresa Botelho, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Soares de Oliveira e António de Sousa, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

23 Dez.1805

JOÃO PAULO TAVARES, filho de Paulo Tavares e de sua m.er Francisca da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. QUITÉRIA DE JESUS, filha de
João Pereira e de sua m.er Faustina Rosa, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Viveiros Benevides e João Botelho, lavrador, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

29 Jan.1806

ANTÓNIO INÁCIO DE MEDEIROS, filho de Inácio de Medeiros e de sua
m.er Bárbara da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE
JESUS, filha de José Pereira Campos e de sua m.er Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Raimundo de Medeiros, sui júris e António José de Medeiros, m.res em
Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
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16 Fev.1806

ANTÓNIO JOSÉ, filho de António de Viveiros Camelo, fal.º e de sua m.er Luzia
da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha
de Miguel do Rego e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André de Sousa Cabral e José de Viveiros Camelo, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

14 Abr.1806

FRANCISCO DE MELO DE VIVEIROS, filho de Manuel de Melo, fal.º e de
sua m.er Josefa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA
DA CONCEIÇÃO, filha de Joaquim Tavares, fal.º e de sua m.er Francisca Inácia de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura de Santo António Francisco Luís de Melo e Cura de Santa Bárbara
Manuel Joaquim de Sousa, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

23 Jul.1806

ANTÓNIO DE OLIVEIRA BOTELHO DE MELO, filho de Roberto de Oliveira, fal.º e de sua m.er Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DELFINA DO SANTÍSSIMO CORAÇÃO DE JESUS, filha de Matias Pereira Botelho e de sua m.er Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vig.º Francisco Nunes Franco e P.e Manuel Joaquim de Sousa, cura de
Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

9 Ago.1806

JOSÉ DE BENEVIDES, viúvo de Francisca dos Santos, sep.ª «no mar onde se
viu cair e não saiu dele mais», freguês da paroquial de Santo António, c. c. ANA
ROSA DE JESUS, filha de João Raposo de Faria e de sua m.er Teresa do Espírito Santo, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Manuel Joaquim de Sousa e André de Sousa Cabral, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

29 Set.1806

LUÍS PEREIRA, viúvo de Eugénia Maria de Pimentel, sep.ª na paroquial de
Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. JOSEFA MARIA, filha de
pai oculto e de Maria Cabral, viúva, fal.ª, freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Medeiros Moura e João de Lima, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

6 Out.1806

ANTÓNIO TAVARES DE ARRUDA, filho de António Tavares e de sua m.er
Bárbara de São José, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA
DE JESUS, filha de José Carvalho Botelho e de sua m.er Ana Maria, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e José Jacinto de Arruda, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

8 Jan.1807

JOÃO DE SOUSA BENEVIDES, filho de Manuel de Sousa Benevides e de
sua m.er Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JO-

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
AQUINA DOS ANJOS, filha de João Machado e de sua m.er Maria dos Reis,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e André de Sousa Cabral, m.or em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
9 Fev.1807

JOSÉ RAPOSO DE MELO, filho natural de José Raposo e de Francisca de
Jesus de Viveiros, solt.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA LEONOR DE MELO, filha de Manuel Botelho Coelho e de Rosa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e Manuel Botelho de Vasconcelos, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

28 Fev.1807

JOSÉ PEDRO DE MELO, filho de João Pedro Carvalho e de sua m.er Antónia
dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. INÁCIA MARIA, filha de
José Borges e de sua m.er 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.

11 Abr.1807

JOÃO TAVARES DE MEDEIROS, filho de Manuel de Medeiros Tavares e de
sua m.er Vitória de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA LEONOR DE MEDEIROS, viúva de João Inácio Cabral, sep.º
na paroquial de S. Pedro, de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: P.e Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa Bárbara e P.e António José
de Miranda, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

1 Jun.1807

JOSÉ DE SOUSA BENEVIDES, filho de Manuel de Sousa Benevides e de
sua m.er Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ANA ROSA DE FRIAS, filha de Manuel de Frias, fal.º e de sua m.er Maria do
Rosário, freg.s de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e o Tesoureiro André
de Sousa Cabral, m.or em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: suspeita de 4º grau de consanguinidade.

18 Jun.1807

AGOSTINHO PEREIRA CAMPOS, filho de João Pereira Campos e de sua
m.er Faustina Rosa de São José, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ANA ANGÉLICA DE MEDEIROS, filha de Manuel Velho e de sua m.er Ana
de Medeiros, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros, de Santo António e Simão José Silveira, das Capelas.
Celbrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: A folha 157 v.º está em branco.
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21 Ago.1807

JOSÉ DE SOUSA, filho de Francisco José e de sua m.er Maria Joaquina, fal.ª,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã, m.or nas Capelas, c. c.
ANTÓNIA JOAQUINA, filho de João Rodrigues e de sua m.er Maria de Santo
André, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho, lavrador e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

12 Out.1807

JOÃO NUNES, filho de Manuel Nunes e de sua m.er Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de Manuel de Viveiros
Benevides e de sua m.er Genoveva de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão António José do Rego e José Botelho Revoredo, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

22 Out.1807

FRANCISCO NUNES, filho de Manuel Nunes e de sua m.er Ana Maria, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ANTÓNIA, filha de Francisco de
Aguiar e de sua m.er Matilde Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e Raimundo de Medeiros, sui júris, m.res em
Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: Certidão a 19.03.1852.

25 Out.1807

ANTÓNIO BOTELHO COELHO, filho de Manuel Botelho de Melo e de sua
m.er Rosa Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de José Botelho Revoredo e de sua m.er Josefa Inácia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda, de Santo António e Joaquim Soares de
Sousa Ferreira de Albergaria, solt.º, da freguesia de S. Sebastião da cidade.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

11 Fev.1808

ANTÓNIO BOTELHO DE AGUIAR, filho de Francisco de Aguiar e de sua
m.er Matilde Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JACINTA, filha de António de Medeiros Cabral e de Francisca de Viveiros Botelho,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

15 Fev.1808

JOÃO DE SOUSA DE MEDEIROS, viúvo de Ana Francisca, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contaente é freguês, c. c. MARIA DE JESUS DA MOTA, filha de Francisco da Costa Homem e de sua m.er Maria da
Mota, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António (José) de Miranda e P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Celebrante; Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
9 Mai.1808

JOÃO CARVALHO DE MELO, filho de Francisco Carvalho de Melo e de
sua m.er Rosa Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA
DE VIVEIROS, filha de Francisco Cabral e de sua m.er Margarida de Viveiros,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e P.e Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa Bárbara.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

14 Mai.1808

CIPRIANO DE VIVEIROS, filho de António de Viveiros, fal.º e de sua m.er
Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA DE JESUS, filha de Joaquim Tavares Moniz, fal.º e de sua m.er Francisca Inácio de
Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e P.e José de Viveiros, de Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

7 Ago.1808

FRANCISCO DE VIVEIROS, filho de Francisco de Viveiros e de sua m.er
Antónia Botelho de Arruda, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ANA MARIA, filha de Manuel Tavares e de sua m.er Ana de Sá, freg.s da paroquial de Santa Luzia, das Feteiras.
Test.as: António de Oliveira Botelho de Melo e André de Sousa Cabral, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
Nota: A folha 162 v. do livro de assentos está riscada.

22 Set.1808

ANTÓNIO FERREIRA, filho de João Ferreira, fal.º e de sua m.er Antónia dos
Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA DE JESUS, filha de António Paulo Botelho e de sua m.er Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Morgado Joaquim José Álvares Cabral, m.or na cidade de Ponta Delgada
e Simão José Silveira, m.or nas Capelas.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

6 Out.1808

JOSÉ BOTELHO DO COUTO, filho de Vicente Botelho do Couto, fal.º e de
sua m.er Catarina de Viveiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA JACINTA TERESA, filha de António Botelho de Melo e de sua
m.er Maria dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

12 Nov.1808

BENJAMIM DO ESPÍRITO SANTO, filho de pai oculto e de Maria Teresa, mulher preta e nat. do Reino de Angola, sendo o contraente nat. da paroquial de Nossa
Senhora da Conceição, da vila da Ribeira Grande e dela freguês, c. c. MARGARI-
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DA TOMÁSIA, filha de António José Baptista e de sua m.er Josefa Maria de Jesus,
nat. da paroquial de S. Sebastião da cidade e freguesa da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura da Ermida de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e o Tesoureiro André de Sousa Cabral, m.or em Santo António.
Celebrante: Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.
15 Dez.1808

ANTÓNIO DE ARRUDA (no cabeçalho, acrescenta-se «Benevides»), filho de
pai oculto e de Maria da Trindade, m.er solteira, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CLAUDINA ROSA DA SILVA, filha de Manuel Pacheco Botelho e
de sua m.er Rosa da Silva, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa Bárbara e António Ledo, de
Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

9 Fev.1809

FRANCISCO DE MELO DE VIVEIROS, viúvo de Bárbara da Conceição,
sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. ANTÓNIA DE JESUS, filha de Manuel de Medeiros Frias, fal.º e de sua m.er Maria do Rosário, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e Manuel Nunes, m.or
em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

13 Mar.1809

ANTÓNIO BOTELHO DO REGO, filho de Vicente Botelho do Rego e de
sua m.er Luísa de Melo, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da
Luz, do lugar dos Fenais, c. c. FRANCISCA INÁCIA DE MEDEIROS, filha
de António Botelho Pacheco e de sua m.er Joana Maria de Medeiros, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Inácio Pacheco da Costa, da freguesia de Santo António e o
Morgado José Inácio Botelho Pacheco, m.or em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vig.º Francisco Nunes Franco.

16 Mar.1809

VICENTE DE MEDEIROS BOTELHO, filho de António de Medeiros Cabral e de Francisca de Viveiros Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA DE MEDEIROS BOTELHO, filha de António de
Medeiros Pimentel e de sua m.er Francisca Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.
Celebrante: Vig.º Francisco Nunes Franco.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

13 Jul.1809

JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, filho de Custódio de Oliveira e de Francisca de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ANA
PAVOA, viúva de José da Costa, sep.º na paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: António de Oliveira Botelho de Melo, casado e António do Couto, solt.º,
sui júris, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º António Jacinto da Câmara.
28 Ago.1809

FRANCISCO DE MEDEIROS, viúvo de Ana dos Santos, sep.ª na paroquial
de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. TERESA DE JESUS,
filha de António da Silva e de Antónia Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santa Luzia, do lugar das Feteiras.
Test.as: Miguel Botelho e o Tesoureiro André de Sousa Cabral, freg.s da paroquial de Santo António.
Celebrante: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

9 Set.1809

ANTÓNIO DO COUTO, filho de António do Couto Cabral, fal.º e de sua m.er
Joana Baptista, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA INÁCIA DE MEDEIROS, filha de João de Viveiros e de Margarida de Viveiros,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Francisco Inácio de Medeiros e Francisco de Viveiros Botelho, m.res
em Santo António.
Celebrante: Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

8 Nov.1809

BRÁS DE VIVEIROS BOTELHO, viúvo de Vitória de Melo, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. JOANA INÁCIA
DE MEDEIROS, filha do Capitão António José de Medeiros do Rego e de Joana Inácia de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Agostinho Pacheco de Melo, da cidade e Joaquim Soares Ferreira de Albergaria, também m.or na cidade.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

22 Nov.1809

JOÃO DE MEDEIROS BOTELHO, filho de António de Medeiros Cabral e
de Francisca de Viveiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, fal.ª, c.
c. FRANCISCA DE MEDEIROS PIMENTEL, filha de António de Medeiros
Moura e de Joana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

15 Dez.1809

FRANCISCO PEREIRA, viúvo de Angélica de Jesus, sep.ª na paroquial de
Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã de Baixo, c. c. BÁRBARA DA ENCARNAÇÃO, filha de João Novo Cabral e de Quitéria dos Anjos, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: José Botelho do Rego, sui júris, e João de Oliveira, casado, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.
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19 Dez.1809

JOSÉ BOTELHO DE MELO, filho de José Botelho de Melo e de Maria dos
Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA JOAQUINA DE JESUS, filha de Manuel de Medeiros e de Margarida dos Anjos, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda, de Santo António e Simão José de Oliveira,
da cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

20 Dez.1809

FRANCISCO DE MELO BOTELHO, filho de António de Melo e de Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA TOMÁSIA DE
VIVEIROS, filha de Manuel de Medeiros Tavares e de Vitória de Viveiros,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e P.e José de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

31 Mar.1810

JOÃO DE VIVEIROS BENEVIDES, filho de João de Viveiros Benevides,
fal.º e de Genoveva de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA INÁCIA DE JESUS, filha de Manuel Nunes e de Ana Maria, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: João Nunes e Francisco Nunes, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

16 Abr.1810

MANUEL DE MEDEIROS CAMELO, filho de Francisco de Medeiros Camelo e de Antónia Xavier, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VICÊNCIA MARIA VIOLANTE, filha de Francisco de Aguiar e de Matilde Rosa,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e José Inácio Botelho Pacheco, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cua Francisco Luís de Melo.

17 Mai.1810

ANTÓNIO DE MEDEIROS BOTELHO, filho de António de Medeiros Cabral e de Francisca de Viveiros Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA PEREIRA DA LUZ, filha de José Pereira Campos e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros do Rego e Vicente de Medeiros Botelho, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.
Nota: 2º e 3º grau de consanguinidade.

27 Mai.1810

JOÃO DA COSTA DE MEDEIROS, filho de Manuel de Medeiros de Melo e
de Maria de Viveiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de Tomé de Arruda, fal.º e de Jacinta do Rosário,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Homem Camelo e Manuel Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: A folha 172 v. do livro está riscada, «por haver equivocação nos nomes.

9 Jul.1810

MANUEL DE VIVEIROS CONCELOS, filho de João de Viveiros Concelos e
de Margarida de Viveiros Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo An-
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tónio, c. c. FRANCISCA DE MEDEIROS DO REGO, filha do Capitão António
José do Rego e de Joana do Rego, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda, de Santo António e o Capitão Joaquim Soares de Sousa Ferreira de Albergaria, filho de João Soares de Alkbergaria, de
Ponta Delgada.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.
8 Ago.1810

JOSÉ DE VIVEIROS DE VASCONCELOS (no texto: de Vás Concelos), filho de João de Viveiros de Vasconcelos e de Margarida de Viveiros Botelho,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA MARIA DOS ANJOS, filha de Vicente de Sousa Faria e de Maria do Rosário, fal.s, freg.s que foram da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Simão José Silveira, filho-família de Jacinto Inácio da Silveira, de Ponta Delgada, actual freguês das Capelas e Francisco de Viveiros Botelho, de Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.

15 Set.1810

JOSÉ INÁCIO DE MELO, filho de Tomé de Melo e de Antónia Margarida,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, viúva de António de Frias, sep.º na paroquial de Santo António, de onde a contraente é freguesa.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e Francisco de Aguiar,
m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

12 Dez.1810

JOSÉ NUNES, filho de Manuel Nunes e de Ana Maria, freg.s da paroquial de
Santo António, c. c. ANA DA ESTRELA, filha de Manuel de Melo, fal.º e de
Ana de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Nunes e João de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

21 Fev.1811

MANUEL DE ALMEIDA, filho de António de Almeida e de Maria Joaquina
freg.s da paroquial de S. Roque, do lugar de Rasto de Cão, c. c. MARIA JOAQUINA DE JESUS, filha de António de Viveiros da Costa, fal.º e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Sousa Medeiros e José Pereira, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

24 Fev.1811

FRANCISCO PAULO BOTELHO, filho de José Paulo Botelho e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de
João Machado e de Maria dos Reis, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro Botelho e António de Sousa Medeiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

8 Jul.1811

JOÃO INÁCIO DE MEDEIROS, filho de Inácio de Medeiros Cabral e de Bárbara
da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS,
filha de Manuel de Aguiar e de Ana Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Aguiar e Inácio de Medeiros (Cabral), m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.
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3 Ago.1811

ANTÓNIO DA COSTA, filho de Francisco da Costa e de Antónia dos Santos,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA FRANCISCA, filha
de António Raposo e de Josefa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José de Viveiros e o Tesoureiro André de Sousa Cabral, freg.s em
Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.

20 Out.1811

JOSÉ DE MEDEIROS TAVARES, filho de António de Medeiros Tavares e de
Maria de Viveiros, fal.ª freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA JACINTA DE VIVEIROS, filha de Pedro de Viveiros Botelho e de Bárbara da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão António José do Rego e Brás de Viveiros Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

18 Jan.1812

FRANCISCO DA COSTA, viúvo de Francisca da Estrela, sep.ª na paroquial de
Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, filha de Francisco da Cunha, fal.º e de Joana Francisca, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa e José de Almeida, filho de João de Almeida, das Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

9 Fev.1812

ANTÓNIO DE FARIAS, filho de Bernardo de Farias, nat. de Santo António e
de Francisca de Arruda, nat. da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANA MARIA, filha de Manuel de Viveiros, fal.º e de Maria de Jesus
de Aguiar, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Homem Camelo e Manuel de Farias, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.

13 Abr.1812

MANUEL DE OLIVEIRA SOARES, filho de Manuel de Oliveira Soares e de
Josefa do Amaral, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA DE JESUS, filha de Manuel Martins da Câmara e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa Bárabara e João Ferreira de
Viveiros, m.or em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

21 Abr.1812

ANTÓNIO DO COUTO, filho de Manuel do Couto Cabral e de Maria Clara
de Medeiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, filha de Manuel Carreiro, fal.º e de Francisca dos Anjos, freg.s
da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Raimundo de Medeiros Cabral e José Carvalho de Oliveira, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
11 Mai.1812

MANUEL CABRAL, filho de Francisco de Viveiros de Arruda e de Maria
Francisca de Miranda, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c.
c. FRANCISCA INÁCIA, filha de José de Sam Paio, fal.º e de Francisca do
Rego, freg.s da paroquial de S. Pedro da Vila da Ribeira Grande.
Test.as: Joaquim Soares de Sousa Ferreira Albergaria, da cidade de Ponta Delgada e José Inácio Botelho, m.or nas Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

31 Mai.1812

JOSÉ DE OLIVEIRA, filho de João de Oliveira, fal.º e de Maria do Espírito Santo,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, c. c. JACINTA
ROSA, filha de pai oculto e de Joana da Ponte, bapt.ª na paroquial de S. Pedro de Ponta Delgada e desobrigada na paroquial de Santo António, de onde é natural e freguesa.
Test.as: Raimundo de Medeiros e Inácio de Medeiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

1 Jun.1812

JOSÉ DE VIVEIROS DO REGO, filho de Sebastião de Viveiros do Rego e de
Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA
DE MEDEIROS COUTINHO, filha de Manuel do Couto e de Maria Clara,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros do Rego e António do Couto, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

17 Jun.1812

SEBASTIÃO DE VIVEIROS FERREIRA, viúvo de Antónia dos Santos,
sep.ª na ermida de Santa Bárbara, c. c. ANA DE JESUS, filha de João Ferreira,
fal.º e de Úrsula Pavoa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Ferreira e Bernardo de Faria, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.

23 Ago.1812

JOAQUIM VIEIRA, viúvo de Ana de Jesus, sep.ª na paroquial do Bom Jesus,
de Rabo de Peixe, de onde o contraente é freguês, c. c. CÂNDIDA PACHECO
DE MELO (E) VASCONCELOS, filha de Manuel Furtado e de Maria Pacheco, nat.s da paroquial de S. Jorge da Vila do Nordeste, m.ra em Santo António.
Test.as: António de Oliveira Botelho de Melo, nat. e freguês de Santo António e
Pedro de Faria, nat. de Rabo de Peixe, casados.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

12 Out.1812

FRANCISCO DE VIVEIROS BOTELHO, filho de Manuel de Viveiros Botelho e de Ana Maria de Medeiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA ASCENSÃO, filha de José de Viveiros de Vasconcelos e de Vitória dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Simão José da Silveira, sui júris, e João Botelho, filho-família de João
Botelho, todos deste mesmo lugar.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade ou afinidade.

13 Dez.1812

ANTÓNIO DE VIVEIROS, filho de António de Viveiros Homem e de Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA ROSA DE JE-

379

380

Miguel Soares da Silva
SUS, filha de Manuel Soares, fal.º e de Rosa Maria, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Manuel José de Viveiros e o P.e Tesoureiro deste paroquial José Inácio
Moreira, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.
14 Dez.1812

JOSÉ DE FARIA, filho de João de Faria, fal.º e de Úrsula Pavoa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ANTÓNIA, filha de Manuel Soares,
fal.º e de Rosa Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel dos Reis e Francisco de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

17 Dez.1812

ANTÓNIO DA PONTE, viúvo de Josefa Maria, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. FLORÊNCIA DA ASSUNÇÃO, filha de
Francisco da Cunha, fal.º e de Joana Francisca, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Sousa de Nis, casado e José da Cunha, solteiro, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.

4 Jan.1813

ANTÓNIO DE OLIVEIRA, filho de João de Oliveira e de Rosa Botelho, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ANTÓNIA, filha
de João Pedro e de Antónia dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego e João de Oliveira, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Luís de Melo.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.

3 Mai.1813

JOÃO DE MEDEIROS MOURA, filho de António de Medeiros Moura e de
Joana Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA JACINTA, filha
de António José de Medeiros, fal.º e de Ana Francisca, freg.s da paroquial de S.
Roque, lugar de Rosto de Cão, m.ra em Santo António.
Test.as: Caetano Maria Mesquita e José Francisco de Almeida, m.res na cidade de
Ponta Delgada.
Celebrante: Vice-vig.º desta paroquial António da Ponte.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

12 Jun.1813

JOSÉ BOTELHO, filho de Pedro Botelho de Viveiros e de Bárbara da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA ROSA, filha de Francisco de Aguiar e de Matilde Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e António Botelho do Rego, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vice-vig.º António da Ponte.

8 Ago.1813

JOÃO PEREIRA, filho de António Pereira e de Sebastiana Francisca, freg.s da
paroquial de S. Sebastião dos Ginetes, c. c. ANA JOAQUINA, filha de José Tavares e de Constância Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e José de Sousa de Nis, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
3 Out.1813

JOÃO BOTELHO MESES, filho de António Meses, fal.º e de Ana Maria,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA JACINTA, filha de
José Botelho, fal.º e de Josefa Inácio, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Manuel Ribeiro, de Ponta Delgada e António Botelho de Viveiros, m.or em Santo António.
(…)

21 Out.1813

FRANCISCO DE MEDEIROS PIMENTEL, filho de Valério de Medeiros Pimentel e de Úrsula Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA, filha de pai incógnito e de Joana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André de Sousa Cabral e Manuel Alves de Melo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º António da Ponte.

7 Fev.1814

MIGUEL CABRAL, viúvo de Catarina Pavoa, sep.ª na paroquial de Nossa Senhora da Conceição, dos Mosteiros, de onde o contraente é freguês, c. c.
FRANCISCA INÁCIA DE MEDEIROS, filha de André de Sousa Cabral e de
Maria Joaquina de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António José de Miranda e Brás de Viveiros Botelho, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vice-vig.º António da Ponte.

10 Fev.1814

CAPITÃO ANTÓNIO JOSÉ DE MEDEIROS DO REGO, viúvo de Joana Inácia,
sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. JOSEFA
TEODORA DE AVE MARIA, viúva do Alferes André Pacheco Soares, sep.ª na ermida de Nossa Senhora dos Remédios, da Bretanha, de onde a contraente é freguesa.
Test.as: Vice-vig.º António da Ponte e P.e José de Viveiros, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

11 Mar.1814

ANTÓNIO JACINTO, filho de João Pedro da Fonseca e de Francisca Rosa,
freg.s da paroquial de S. José de Ponta Delgada, c. c. FRANCISCA JOAQUINA, filha de Manuel da Ponte e de Maria de S. Miguel, fal.ª, freg.s da paroquial
de Santa Cruz, da vila da Lagoa.
Test.as: Tesoureiro André de Sousa Cabral e Manuel Botelho de Vasconcelos,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º António da Ponte.

28 Abr.1814

MANUEL DE MELO DE MEDEIROS, filho de José de Melo, fal.º e de Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ROSA DE
JESUS, filha de José da Costa, fal.º e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: José de Viveiros do Rego e o Tesoureiro da igreja André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º António da Ponte.

18 Jul.1814

FRANCISCO DE AGUIAR, filho de António de Aguiar, fal.º e de Quitéria
Rosa, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. BÁRBARA FRANCISCA DE VIVEIROS, filha de Vicente Botelho do Couto, fal.º
e de Catarina de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: António de Melo e Manuel de Aguiar, m.res na paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais.
Assento p.º Vice-vig.º António da Ponte.
5 Ago.1814

JOÃO DE SOUSA MELO BENEVIDES, filho de Manuel de Sousa Benevides e de
Ana de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA DE JESUS, filha de José de Melo Botelho e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho do Couto e João Carvalho de Melo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

6 Ago.1814

JOSÉ REBELO, filho de Francisco Rebelo e de Antónia Rosa, fal.ª, freg.s da
paroquial de Nossa Senhora da Apresentação (?), do lugar da Achada, c. c. LEONOR ROSA DE JESUS, filha de António José Baptista, fal.º e de Josefa Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Francisco Luís de Melo e o Alferes António de Viveiros (do Rego),
m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º António da Ponte.

5 Out.1814

JOSÉ INÁCIO DE MEDEIROS, filho de António José Baptista, fal.º e de Josefa Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA ROSA, filha de José Tavares e de Joana de S. José, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Botelho de Araújo e José Rebelo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

5 Dez.1814

MANUEL DE MEDEIROS DO REGO, filho de Francisco de Viveiros do Rego, fal.º e de Joana de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ANA JOAQUINA, filha de António José de Medeiros, fal.º e de Ana Francisca,
freg.s da paroquial de S. Roque, do lugar de Rosto de Cão.
Test.as: Cura Manuel Joaquim de Sousa e José de Viveiros do Rego, casado,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º António da Ponte.

5 Dez.1814

JOSÉ DA COSTA, viúvo de Josefa do Espírito Santo, sep.ª na ermida de Nossa
Senhora dos Remédios, da Bretanha, de onde o contraente é freguês, c. c. ANA
DOS SANTOS, filha de José de Benevides e de Francisca dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Jacinto de Araújo, sui júris, e Francisco da Costa Simão, nat.s da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

26 Jan.1815

FRANCISCO LEDO DE VIVEIROS, filho de Manuel Ledo e de Maria de
Medeiros da Costa, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA JOAQUINA DE JESUS, filha de António de Medeiros Meses,
fal.º e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Oliveira Botelho de Melo e Cipriano de Medeiros, nat.s de
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
29 Mar.1815

JOÃO PEREIRA CAMPOS, filho de José Pereira Campos e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA DE
JESUS, filha de Amaro de Arruda e de Maria de Aguiar, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Aguiar e Francisco de Aguiar, nat.s e m.res no lugar de Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Luís de Melo.
Nota: Certidão a 29.01.1816.

30 Abr.1815

ANTÓNIO PAVÃO, filho de José Botelho Pavão e de Francisca de Jesus, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de
João da Ponte e de Ana Pereira, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Raimundo de Medeiros, sui júris, e João de Medeiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º Domingos Tavares Silva.

25 Mai.1815

ANTÓNIO DO COUTO CABRAL, filho de pai incógnito e de Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA DE JESUS, filha
de André Pacheco e de Eugénia Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros e Francisco do Rego, nat.s e m.res em Santo António.
Assento p.º Vice-vig.º Domingos Tavares Silva.
Nota: a folha 194 do livro dos Casados está riscada, porque contém o termo de óbito do
Padre António José de Miranda, com certeza por engano. Faleceu a 8.07.1815, com 58
anos; envolto em hábito de Saial de S. Francisco, sep.º na paroquial de Santo António,
de onde era freguês. Ofício com 30 religiosos e colégios vizinhos. Testamenteiro: Joaquim Soares Ferreira de Sousa Albergaria. Deixou por sua alma 2.360 missas.

17 Ago.1815

JOSÉ DE VIVEIROS, filho de João de Viveiros Cosme e de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c.
FRANCISCA TOMÁSIA, filha de António Nunes Alves e de Genoveva dos
Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Medeiros Pavão, de Santo António e Luís de Araújo, das Capelas.
Assento p.º Cura de Santo António António Francisco (de) Oliveira.

24 Ago.1815

MANUEL DA PONTE, filho de Manuel da Ponte e de Maria de S. Miguel, fal.ª,
bapt.ª na paroquial de Santa Cruz, da vila da Lagoa, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de João de Viveiros e de Maria da Conceição Pacheco, bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, ambos m.res em Santo António.
Test.as: Simão José da Silveira, solt.º e o Alferes António de Viveiros (do Rego),
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

6 Set.1815

ANTÓNIO DE MEDEIROS DA COSTA, filho de Manuel de Medeiros da Costa e de Maria Francisca, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA RICARDA, filha de António Nunes Alves e de Genoveva dos Anjos, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Raimundo José de Medeiros, solt.º, sui júris, e António de Medeiros Pavão, viúvo, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
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18 Out.1815

ANTÓNIO PEREIRA CAMPOS, filho de José Pereira Campos e de Maria de
Medeiros, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CLAUDINA ROSA
DE MEDEIROS, filha de Manuel de Medeiros da Costa e de Maria Francisca,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Morgado Manuel de Medeiros (Costa Canto Albergaria) e o Morgado António Francisco (Taveira), casados, da freguesia de S. Sebastião de Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

18 Dez.1815

ANTÓNIO DE MELO, filho de Manuel Alves de Melo, fal.º e de Ana de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de
João António e de Maria Josefa, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco do Rego, casado e António Botelho, sui júris, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura António Francisco de Oliveira.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

26 Dez.1815

ANTÓNIO DE MELO SOUSA, filho de José de Melo Sousa, fal.º e de Maria
de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA FRANCISCA,
filha de António de Melo Botelho e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: António do Couto e o Tes.º André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

15 Jan.1816

MANUEL DE MEDEIROS, viúvo de Bárbara de Medeiros, sep.ª na ermida de
Nossa Senhora do Rosário, do lugar da Maia, de onde o contraente foi freguês,
m.or em Rabo de Peixe, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de José Borges e
de Antónia Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: José Botelho de Araújo e João da Silva, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

29 Jan.1816

ANDRÉ FRANCISCO BOTELHO, filho de António Botelho de Melo e de
Maria Isabel, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, c. c. AGOSTINHA ROSA, filha de João Soares e de Ana Rosa, fal.s, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Melo e o Tes.º André de Sousa Cabral, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura António Francisco de Oliveira.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

6 Jun.1816

JOSÉ DO COUTO, filho de João do Couto e de Sebastiana de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de João Botelho do
Couto e de Francisca do Rosário, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Brás de Viveiros Botelho e Inácio de Medeiros, casados, m.res em Santo
António.
Asento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

9 Jul.1816

ANTÓNIO DA CUNHA, filho de Manuel da Cunha e de Vitória de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, filha

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
de António de Oliveira e de Rosa Jacinta, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: José de Sousa de Nis e André de Sousa Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
22 Set.1816

JOÃO DA CÂMARA, filho de pais ocultos, dado a criar a Francisca dos Anjos, m.er de Pedro da Rocha, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DOS ANJOS, filha de Manuel Carvalho, fal.º e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André de Sousa Cabral e José Tavares Barreira, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura António Francisco de Oliveira.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

5 Out.1816

JOÃO DA SILVA, filho de João da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Sebastião de Viveiros
Ferreira e de Antónia da Conceição, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Martins da Câmara e João Soares, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

16 Jan.1817

ANTÓNIO SOARES DE ARRUDA, filho de Manuel Soares de Arruda, fal.º e
de Rosa Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. RICARDA ROSA,
filha de Sebastião António e de Catarina Rosa, fal.s, freg.s da paroquial de S. Sebastião de Ponta Delgada.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e António de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

10 Fev.1817

MANUEL BOTELHO DA SILVA, filho de Manuel Botelho Pacheco e de Rosa da Silva, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA FRANCISCA, filha de José de Viveiros Camelo e de Maria do Céu, freg. s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Arruda e Maurício Raposo, casados e freg.s de Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

30 Abr.1817

FRANCISCO DE VIVEIROS FERREIRA, filho de João de Viveiros Ferreira
e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA ROSA DE JESUS, filha de António Botelho do Couto e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco António e Manuel da Câmara, casados, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco António do Couto, cura de Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

27 Mai.1817

JOSÉ DE AGUIAR, filho de Matias de Aguiar e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA ROSA, filha de Manuel
Tavares e de Ana da Conceição, freg.s da paroquial de Santa Luzia, das Feteiras.
Test.as: Francisco de Viveiros e Miguel de Aguiar, casados, freg.s da paroquial de
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.
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29 Mai.1817

JOSÉ DE ARRUDA, filho de pai incógnito e de Francisca de Frias, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, filha de João de Viveiros
Arruda e de Antónia Maria, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Viveiros e Sebastião Ferreira, casados, freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

29 Mai.1817

ANTÓNIO BOTELHO, viúvo de Maria de Jesus, sep.ª na paroquial de Santo
António, de onde o contraente é freguês, c. c. FRANCISCA INÁCIA, filha de
Francisco de Aguiar e de Matilde Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tes.º André de Sousa Cabral e Manuel de Aguiar, casados, freg.s da paroquial de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

24Jul.1817

JOAQUIM VELHO DO COUTO, filho de Manuel Velho, fal.º e de Ana de
Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha
de João de Oliveira e de Ana de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Francisco António do Couto e Francisco do Rego, solt.º, freg.s da
paroquial de Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

5 Set.1817

JOÃO PEREIRA BOTELHO, filho de António Pereira, fal.º e de Maria dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA FRANCISCA DE JESUS,
filha de pai incógnito e de Bárbara de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Matias Pereira, casado e o Tes.º da Igreja André Francisco Pereira, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

17 Out.1817

ANTÓNIO ALVES, filho de António Nunes Alves e de Genoveva (…) de Viveiros,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de José
Botelho Pavão e de Francisca dos Anjos, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Francisco António do Couto e o Tes.º Francisco Pereira, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

26 Nov.1817

JOSÉ CARVALHO DE SOUSA, viúvo de Maria de Jesus, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freguês, c. c. JACINTA LEONOR, filha de André
de Sousa Cabral, fal.º e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Francisco António do Couto e Tes.º André Francisco Pereira.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

1 Jan.1818

JOSÉ ALVES DE MELO, filho de Manuel Alves de Melo e de Mónica da
Ponte, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA, filha
de Josefa de Jesus, solt.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Viveiros, sui júris, e Manuel Ferreira, casado, m.res
em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: A contraente, em 1817, desobrigou-se nas Calhetas, da Ribeira Grande.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
13 Mar.1818

JOSÉ ALVES, viúvo de Antónia Francisca, sep.ª na paroquial de Santo António,
de onde o contraente é freguês (mas, antes do ano anterior, era freguês da paroquial dos Mosteiros), c. c. MARGARIDA TOMÁSIA, filha de António Botelho
Carvalho e de Francisca dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Raimundo de Medeiros, solt.º e José de Viveiros do Rego (no sinal,
consta «de Medeiros», em vez de «Viveiros»), casado, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

15 Jun.1818

FRANCISCO DE OLIVEIRA VIVEIROS, filho de João de Oliveira e de Ana
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA DOS ANJOS, filha de pai oculto e de Maria de Jesus, solt.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Oliveira Botelho de Melo, casado e Francisco Botelho do
Rego, solt.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

24 Jun.1818

JOSÉ DE SOUSA, filho de José de Sousa e de Bárbara de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA MARIA, filha de Manuel de Aguiar e
de Ana Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, solt.º e André Francisco Pereira, tesoureiro,
m.res em Santo António.
Celebrante: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.

26 Jun.1818

SEBASTIÃO DE FRIAS, filho de António de Frias, fal.º e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, c. c.
RITA DE JESUS, filha de António de Medeiros Meses, fal.º e de Ana Maria,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Soares de Sousa Ferreira e Albergaria e Vicente Soares de Albergaria, solt.º, m.res nas Capelas.
Celebrante: Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa Bárbara.
Assento p.º Vice-vig.º José Francisco Tavares de Melo.

16 Jul.1818

ANTÓNIO DE VIVEIROS DA COSTA, filho de António de Viveiros da Costa, fal.º e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE
JESUS, filha de António Botelho de Melo, fal.º e de Josefa dos Anjos, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: João (Carvalho de Melo) Roque, cas.º e André Francisco Pereira, tesoureiro.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

18 Jul.1818

MIGUEL DE ARRUDA, filho de José de Arruda e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. QUITÉRIA DA CONCEIÇÃO, filha de pai incógnito e de Maria do Rosário, solt.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da
Apresentação, das Capelas.
Test.as: Cura Francisco António do Couto e tesoureiro André Francisco Pereira.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
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20 Set.1818

JOÃO BOTELHO, filho de António Botelho, fal.º e de Josefa dos Anjos, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. HELENA ROSA, filha de João Ferreira e
de Bárbara Ferreira, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho, cas.º e o tesoureiro André Francisco Pereira, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

8 Out.1818

FRANCISCO DE VIVEIROS, viúvo de Maria da Ascensão, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. BÁRBARA DE VIVEIROS, filha de José de Melo Oliveira e de Maria de Viveiros, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho, viúvo e João Botelho, mancebo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

15 Nov.1818

JOÃO DE ARRUDA, filho de Manuel de Viveiros Ferreira e de Felícia de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. TERESA DE
JESUS, filha de António de Sousa Botelho e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho e Francisco de Arruda, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco António do Couto.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

17 Dez.1818

JOSÉ ALVES DE ARRUDA, filho de João de Viveiros e de Vitória Botelho, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA, filha de José Carvalho de Oliveira e de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho do Rego, cas.º, m.or em Santo António e Francisco Jacinto de Arruda, tesoureiro na paroquial de Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

17 Jan.1819

MANUEL DE VIVEIROS, filho de Manuel de Viveiros, fal.º e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MADALENA EUGÉNIA, filha
de Mateus de Oliveira e de Rosa Maria, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da
Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Manuel Martins e Francisco de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

24 Jan.1819

ANTÓNIO DE VIVEIROS ARRUDA, filho de António de Viveiros e de Ana
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, filha de José Pereira Campos e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André Francisco Pereira, tesoureiro da Igreja e José Bernardo, ca.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

4 Fev.1819

JOSÉ DA SILVA, filho de João da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA ESTRELA, filha de José Ferreira
e de Ana dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Francisco António Furtado e Miguel Botelho, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
17 Fev.1819

MIGUEL DE ARRUDA, filho de Silvestre de Arruda e de Teresa de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. JOANA DO ESPÍRITO SANTO, filha de
(…) e de (…), bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas.
Test.as: Manuel Carvalho e Silvestre de Arruda, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

18 Fev.1819

FRANCISCO DE VIVEIROS FERREIRA, filho de Manuel Ferreira e de Felícia
de Arruda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BÁRBARA FRANCISCA,
filha de Matias de Melo e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Ferreira e Sebastião de Viveiros Ferreira, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

5 Jul.1819

ANTÓNIO DA PONTE, viúvo de Florência da Ressurreição, fal.ª, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contaente é freg., c. c. ANA JOAQUINA,
filha de Manuel Moreira, fal.º e de Joana do Rosário, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas.
Test.as: José de Sousa de Nis e André Francisco Pereira, tesoureiro de Santo António.
Celebrante: Cura Francisco António do Couto.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

28 Jul.1819

FRANCISCO DE FARIA, filho de Manuel de Faria e de Maria da Conceição,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA JOAQUINA, filha de Manuel
de Melo e de Josefa de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: André Francisco Pereira, tesoureiro e Brás Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.
Nota: Certidão a 27.05.1820.

12 Ago.1819

ANTÓNIO BOTELHO DE MELO, filho de José Botelho de Melo e de Maria
dos Santos, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DE JESUS, filha de Manuel de Melo Cabeceiras, fal.º e de Ana Tavares, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: André Francisco Pereira, tesoureiro e Diogo Botelho de Melo, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

19 Ago.1819

BONIFÁCIO PACHECO, filho de Manuel Furtado e de Maria Pacheco, freg.s
da paroquial de Santo António., c. c. FLORINDA ROSA, filha de José de Medeiros, fal.º e de António de Pimentel, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

11 Set.1819

JOSÉ DE ARRUDA, filho de José de Arruda e de Ana Maria, freg.s da paroquial
de Santo António, c. c. JOAQUINA ROSA, filha de Manuel Carvalho de Sousa e
de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
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Test.as: André Francisco Pereira, tesoureiro e João Ferreira, cas.º, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura Francisco António do Couto.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
4 Out.1819

JOSÉ DE OLIVEIRA, filho de José de Oliveira e de sua m.er Maria do Espírito Santo, (freg.s da paroquial de Santo António), c. c. ANA JOAQUINA, filha
de José de Sousa e de Bárbara de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Simão José Silveira, sui júris, e P.e José de Viveiros, de Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

13 Out.1819

MANUEL JOSÉ COUTINHO, filho de José do Couto e de Ana Maria, fal.s,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais, c. c. ANA RICARDA
DE MEDEIROS, filha de André de Sousa Cabral, fal.º e de Maria Joaquina,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Miguel Cabral, dos Mosteiros e José Carvalho, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

28 Nov.1819

MIGUEL DE AGUIAR, viúvo de Vitória de Jesus, sep.ª na Ermida de Santa
Bárbara, de onde o contraente é freg., c. c. MARIA DE JESUS, filha de Manuel de Sousa e de Bárbara de Medeiros, fal.ª, freg.s da paroquial do Divino Espírito Santo, do lugar da Maia e m.ra em Rabo de Peixe.
Test.as: André Francisco Pereira, tesoureiro e Manuel Ferreira, cas.º, m.res em
Santo António.
Celebrante: Cura Francisco António do Couto.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

14 Fev.1820

ANTÓNIO DA COSTA DE VASCONCELOS, filho de José da Costa de Vasconcelos e de Antónia Francisca, bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da
Bretanha, c. c. BÁRBARA FRANCISCA, filha de Matias do Couto, fal.º e de Josefa Francisca, bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, m.ra
em Santo António.
Test.as: Vig.º José Francisco Tavares (de Melo) e Joaquim Soares de Sousa Ferreira de Albergaria, freg. das Capelas.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

15 Fev.1820

ANTÓNIO DE VIVEIROS DO COUTO, filho de Francisco de Viveiros Botelho e de Francisca Inácia Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MADALENA ROSA DA ENCARNAÇÃO, filha de João Soares e de Ana Rosa, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Melo, cas.º, m.or nas Capelas e Francisco de Medeiros do Rego, de Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

18 Mai.1820

ANTÓNIO DE VIVEIROS ARRUDA, filho de Manuel de Viveiros Arruda,
fal.º e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA, filha de Francisco Carvalho de Melo e de Maria de Aguiar, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: João Ledo e Miguel de Aguiar, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco António do Couto.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: Certidão a 26.12.1856.
8 Jun.1820

JOÃO DE VIVEIROS SOUSA, filho de João de Medeiros e de Quitéria da
Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VICÊNCIA MARIA, filha
de Manuel Teixeira e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Nossa Senhora
da Apresentação, das Capelas.
Test.as: Francisco de Aguiar e António Botelho, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º cura Francisco António do Couto.

24 Set.1820

ANTÓNIO DA SILVA, filho de João da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA, filha de Manuel Alves e
de Maria Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André Francisco Pereira, tesoureiro e Manuel Ferreira, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: Ele foi desobrigado, em 1820, em Santo António e nos dois anos anteriores, foi-o no Convento de Nossa Senhora da Graça, de Ponta Delgada.

25 Set.1820

JOÃO CARVALHO DE MELO, filho de José Carvalho de Melo e de Ana
Maria, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA ROSA, filha de Manuel Pacheco, fal.º e de Luísa Rosa, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais.
Test.as: José Carvalho, viúvo e André Francisco Pereira, tesoureiro, m.res em
Santo António.
Celebrante: Cura (de Santo António Francisco António do Couto).
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

5 Out.1820

FRANCISCO DE FARIA, filho de Bernardo de Faria e de Francisca de Arruda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. UMBELINA ROSA, filha de José de Oliveira e de Josefa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel dos Reis e Francisco de Viveiros Arruda, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

1 Nov.1820

JOSÉ LEDO DE VIVEIROS, filho de Manuel Ledo e de Maria de Viveiros, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA TOMÁSIA, filha de João e Frias e de Quitéria do Rosário, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Francisco António do Couto e P.e José de Viveiros, de Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

20 Nov.1820

JOSÉ DE VIVEIROS, filho de José de Viveiros e de Maria do Céu, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA ROSA, filha de Manuel Homem
Camelo, fal.º e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André Francisco Pereira, tesoureiro e Manuel Joaquim de Sousa, cura de
Santa Bárbara, m.res em Santo António.
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8 Jan.1821

MANUEL DE MELO, filho de Manuel de Melo e de Josefa de Jesus, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DO ESPÍRITO SANTO, filha de José Paulo Botelho e de Ana dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André Francisco Pereira e o Mestre António de Sousa Medeiros, m.res
em Santo António.
Celebrante: Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa Bárbara.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

22 Jan.1821

MATIAS CABRAL, filho de Pedro Cabral e de Antónia do Couto, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de António Pereira, fal.º e de Maria dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro André Francisco Pereira e José Pedro, casados, m.res em Santo António.
Celebrante Cura Francisco António do Couto.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

23Abr.1821

ANTÓNIO DE ARRUDA, filho de José de Arruda e de Ana Maria, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. ROSA JOAQUINA, filha de Caetano Pereira
e de Margarida da Conceição, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: João de Oliveira e Miguel de Arruda, m.res em Santo António.
Celebrante: Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa Bárbara.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

7 Mai.1821

JOÃO DA COSTA DE MEDEIROS, viúvo de Francisca de Jesus, sep.ª na Ermida de Santa Bárbara, de onde o contraente é freg., c. c. ÚRSULA ROSA, filha de António Soares Botelho e de Antónia da Conceição, fal.ª, freg.s da
paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas.
Test.as: António Botelho de Melo e Bernardo José de Medeiros, casados e m.res
nas Capelas.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

9 Mai.1821

ANTÓNIO DA COSTA PIMENTEL, viúvo de Maria da Conceição, sep.ª em
Santo António, de onde o contraente é freg. c. c. MARIA DOS SANTOS, filha
de Lourenço de Viveiros e de Inácia Maria, freg.s da paroquial de Nossa Snhora
da Luz, dos Fenais.
Test.as: João de Oliveira e Luís da Câmara, casados e m.res em S. Vicente, limite
do lugar dos Fenais.
Celebrante: Cura Francisco António do Couto.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

2 Jul.1821

FRANCISCO BOTELHO (no cabeçalho: DE MELO), filho de Miguel Botelho e de Rosa Francisca, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA, filha de Matias do Couto, fal.º e de Josefa Francisca, freg.s da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Cura Francisco António do Couto e o tesoureiro André Francisco Pereira, m.res em Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: 3º grau de consanguinidade.
4 Jul.1821

JOÃO DE MEDEIROS DA COSTA, filho de José de Medeiros da Costa, fal.º
e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CLAUDINA
CÂNDIDA DE MEDEIROS, filha de André de Sousa Cabral, fal.º e de Maria
Joaquina de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Manuel Joaquim de Sousa e tesoureiro André Francisco Pereira.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

20 Out.1821

SILVESTRE DE OLIVEIRA, viúvo de Maria de Melo, sep.ª na paroquial de Santo
António, de onde o contraente é freg., c. c. MARIA DE ARRUDA, filha de António
de Arruda e de Josefa Pavoa, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Francisco Inácio de Medeiros e P.e Cura Francisco António do Couto.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Medeiros.

15 Nov.1821

ANTÓNIO DE MELO CABECEIRAS, filho de Manuel de Melo Cabeceiras,
fal.º e de Ana Tavares de Araújo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA DE JESUS PAVOA, filha de António de Medeiros Pavão e de
Ana Francisca, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Francisco Inácio de Medeiros e André Francisco Pereira, de Santo António.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

7 Jan.1822

MANUEL CARVALHO (BOTELHO), viúvo de Bárbara Rosa de Medeiros,
sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. JOSEFA
MARIA, filha de Francisco de Arruda e de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro André Francisco Pereira e João Raposo, sacristão da igreja
paroquial.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: Certidões a 28.12.1852 e a 12.05.1874.

3 Fev.1822

MANUEL HOMEM CAMELO, filho de Manuel Homem Camelo, fal.º e de Maria
Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. DELFINA ROSA, filha de João
Ledo de Viveiros e de Maria da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Camelo e Francisco de Arruda, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

11 Fev.1822

JOSÉ DE ARRUDA, filho de Francisco de Arruda e de Maria da Encarnação,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de Manuel
Homem, fal.º e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Carvalho e João de Arruda, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

21 Abr.1822

JOSÉ PACHECO BOTELHO, filho de Manuel Pacheco Botelho e de Ana de
S. Miguel, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. QUITÉRIA DA ESTRELA, filha de Manuel Botelho Soares e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: António Pereira e Manuel de Melo, casados, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura de Santa Bárbara Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
19 Mai.1822

MANUEL RAPOSO, filho de José Inácio de Oliveira e de Maria Francisca,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora das Neves, da Relva, c. c. ANTÓNIA LUÍSA DO ESPÍRITO SANTO, filha de João de Sousa e de Maria de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro André Francisco Pereira e João Pereira, casado, m.res em Santo
António.
Celebrante: P.e Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santa Bárbara.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

3 Jun.1822

JOÃO TAVARES, filho de Ana Joaquina, solt.ª, filha de Manuel Tavares e de sua 2.ª
m.er Ana dos Santos, bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas e freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA TOMÁSIA DA
CÂMARA, filha de pais incógnitos, bapt.ª na paroquial de S. José da cidade de Ponta Delgada e freg.ª da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas.
Test.as: Tesoureio André Francisco Pereira e Francisco de Viveiros Vultão, casados e m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Francisco António do Couto.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: Existe, neste assento, confusão na marcação do ano entre 1822 e 1823.
Parece, no entanto, que a correcta é a 1.ª

8 Ago.1822

JOÃO DE VIVEIROS, filho de Patrício António e de Vitória de Jesus, freg.s da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANTÓNIA JOAQUINA, filha de Manuel da Ponte e de Maria de S. Miguel, fal.ª, freg.s da paroquial
de Santa Cruz, da vila da Lagoa, ambos os nubentes m.res em Santo António.
Test.as: Tesoureiro André Francisco Pereira e António de Viveiros Homem, de
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

26 Set.1822

ANTÓNIO CARVALHO, filho de António Cravalho, fal.º e de Francisca Martins, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha de António de Medeiros, fal.º e de Ana Francisca, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André Francisco Pereira e António de Viveiros Homem, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.
Nota: A folha 231 (frente) está riscada.

9 Jan.1923

ANTÓNIO DE MEDEIROS, filho de José de Medeiros e de Maria Botelho,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA FRANCISCA, filha de João
de Medeiros e de Quitéria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Viveiros Arruda e Cipriano de Medeiros Afonso, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
14 Jan.1823

JOÃO PAVÃO, filho de João de Sousa Pavão e de Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. LEONOR DE JESUS, filha de Manuel Martins
da Câmara e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Viveiros Arruda e Sebastião Ferreira, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco António do Couto.

1 Jun.1823

FRANCISCO DE VIVEIROS FONSECA, filho de José de Viveiros Fonseca
e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ROSA,
filha de António Botelho do Couto e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Francisco de Viveiros Ferreira e João Carvalho de Melo, m.res em Santo
António.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: Fim deste Livro. Tem 233 meias folhas, numeradas e rubricadas com o
nome Pa.co (João Teixeira Pa.co), por ordem do Ouvidor L.do João de Sousa Sá
Bettencourt, Rabo de Peixe, 20 de Dez.º 1767.
Em folha nitidamente colada ao livro e sem numeração, aparece a revisão de
1873 (13 de Outubro) do cura José Augusto da Costa Feio e a assinatura do Ouvidor José Caetano Dias.
L.º 5.º dos Casados (1823-1860). Tem 198 meias folhas, rubricadas com o sobrenome Sousa (V.Vig.º Gabriel António de Sousa), por comissão do Ouvidor
do Distrito António Bernardo da Cunha. 25 Set.º1823.

20 Jul.1823

JOSÉ DE MELO BOTELHO, filho de António de Melo Botelho e de Francisca de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA ROSA, filha de José
Carvalho de Melo e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Sousa Arruda e João Carvalho de Melo, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

5 Nov.1823

FRANCISCO DE FRIAS, filho de João de Frias e de Quitéria do Rosário, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. VICÊNCIA MARIA, viúva de Manuel de Medeiros Camelo, sep.º na paroquial de Santo António, de onde a contraente é feg.ª.
Test.as: Alferes António de Viveiros do Rego e António de Aguiar, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura da paroquial Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

26 Fev.1824

FRANCISCO DE VIVEIROS, filho de António de Medeiros da Costa, fal.º e
de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA, filha de António Botelho, fal.º e de Josefa dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Diogo Botelho de Melo, sui júris e Francisco de Sousa Viveiros, filho de
António de Sousa, m.res em Santo António.
Assento p.º V.vig.º Gabriel António de Sousa.

395

396

Miguel Soares da Silva
22 Mai.1824

ANTÓNIO DE VIVEIROS DE VASCONCELOS, filho de José de Viveiros
de Vasconcelos e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA TOMÁSIA DE JESUS, filha de João do Couto e de Sebastiana
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Francisco Inácio de Medeiros, cura de Santa Bárbara e João Botelho,
solt.º, de Santo António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

3 Jun.1824

TOMÉ CABRAL, filho de João Pedro, fal.º e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA CÂNDIDA, filha de João da Silva e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Ferreira, viúvo e João Raposo, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

10 Jun.1824

JOSÉ CORDEIRO, filho de Tomé Cordeiro, fal.º e de Miquelina Rosa, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANA TOMÁSIA, filha de João
Borges Botelho e de Bárbara da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Manuel Ferreira, casado e Diogo Botelho, solt.º, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Vig.º José Francisco Tavares de Melo.

2 Set.1824

MANUEL DE OLIVEIRA SOARES, viúvo de Maria Joaquina, sep.ª na ermida de Santa Bárbara, de onde o contraente é freg., c. c. ANA JOAQUINA,
viúva de Manuel Raposo, fal.ª na Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada,
freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Francisco Inácio de Medeiros, cura de Santa Bárbara e João Francisco Raposo, sacristão da igreja paroquial.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.

11 Out.1824

FRANCISCO CARVALHO DE MELO, filho de Francisco Carvalho de Melo e
de Rosa Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. HELENA ROSA, filha
de João de Oliveira e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Melo e António da Costa, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Nota: A folha 6 (frente) está riscada e também a folha 6 vº.

18 Out.1824

JOSÉ DE MEDEIROS DA COSTA, filho de António de Medeiros da Costa e
de Maria de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, filha de Francisco do Rego e de Luzia de Jesus, freg.s da paroquial de
Nossa Senhora da Apresentação das Capelas.
Test.as: P.e Francisco Inácio de Medeiros, cura de Santa Bárbara e o Morgado
Francisco de Medeiros do Rego, casado, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
30 Dez.1824

FRANCISCO MACHADO, filho de José Machado, fal.º e de Rosa de S. Bento, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. FRANCISCA TOMÁSIA, filha de António de Medeiros, fal.º e de Maria da Estrela,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Inácio de Medeiros, sui júris, João Francisco Raposo, solt.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.

21 Fev.1725

JOÃO DO REGO, filho de João do Rego e de Josefa do Amaral, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. BÁRBARA DO ESPÍRITO SANTO, filha de Miguel do Rego e de Maria (…) de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Inácio de Medeiros, cura de Santa Bárbara e João Francisco
Raposo, sacristão da paroquial de Santo António.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Nota: 2º grau de consanguinidade.

24 Mar.1825

FRANCISCO PACHECO, filho de André Pacheco, fal.º e de Eugénia Rosa,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA, filha de José
Pedro de Melo e de Inácia Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Cabral de Melo e João Carvalho de Melo, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.

3 Jul.1825

ANTÓNIO RAPOSO, filho de Manuel Raposo, fal.º e de Ana Joaquina, freg.s da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA ROSA, filha de
Miguel de Aguiar e de Vitória de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Araújo, sui júris e Francisco da Costa, casado, m.res na freguesia
da Ajuda, da Bretanha.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.

20 Jul.1825

FRANCISCO CABRAL, filho de José Cabral e de Joana Maria, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. DOROTEIA DE JESUS, filha de Manuel
Furtado e de Maria Pacheco, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Melo e Bonifácio Pacheco, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.

27 Out.1825

FRANCISCO DA SILVA, filho de João da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. TERESA DE JESUS, filha de João Pedro
Carvalho, fal.º e de Antónia dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Cabral de Melo e João Cravalho de Melo, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.

10 Nov.1825

MANUEL DE MEDEIROS DO COUTO, filho de Francisco do Medeiros da
Costa, fal.º e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.

397

398

Miguel Soares da Silva
ANA TOMÁSIA, filha de Manuel Botelho Soares e de Maria de Melo, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Inácio de Medeiros, cura de Santa Bárbara e Francisco de Melo, cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.
14 Nov.1825

JOSÉ DE FRIAS, filho de João de Frias e de Quitéria do Rosário, freg.s da paroquial de Santo António, c.c ANA JACINTA, filha de José Carvalho de Oliveira e de Francisva Inácia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Francisco Jacinto de Arruda, m.or na Fajã de Baixo e António Lima,
cas.º e m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Manuel Joaquim de Sousa.

25 Jan.1826

FRANCISCO DE VIVEIROS ARRUDA, filho de Manuel de Viveiros Arruda, fal.º e de Maria de Aguiar, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA PERPÉTUA CÂNDIDA, exposta e bapt.ª na paroquial de S. Pedro de
Ponta Delgada, freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Carvalho de Melo, m.or em Santo António e Manuel de Viveiros, cas.º e m.or na Bretanha.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

20 Abr.1826

ANTÓNIO DE MEDEIROS SOUSA, filho de João de Medeiros e de Quitéria
da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA RICARDA DO
AMOR DIVINO, filha de João de Sousa de Arruda e de Antónia dos Anjos,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Oliveira Botelho, cas.º e m.or em Santo António e Francisco
de Sousa de Viveiros, filho de António de Sousa de Viveiros.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

4 Mai.1826

ANTÓNIO DA PONTE, filho de António da Ponte e de Josefa de Oliveira, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA LEONOR, filha de Francisco
de Aguiar Machado e de Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Melo e Cipriano de Medeiros Afonso, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

22 Mai.1826

MIGUEL DE ARRUDA, viúvo de Quitéria do Rosário, sep.ª na Santa Casa da
Misericórdia de Ponta Delgada, c. c. MARIA CÂNDIDA, filha de pai incógnito
e de Joana da Encarnação, fal.ª, bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda,
da Bretanha, m.ra em Santo António.
Test.as: António do Couto Cabral e Manuel de Viveiros de Vasconcelos, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

18 Ago.1826

ANTÓNIO DE MEDEIROS AFONSO, viúvo de Maria Francisca, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. CONSTÂNCIA

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
DE JESUS, filha de Manuel de Medeiros Cabral e de Francisca de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Francisco Inácio de Medeiros e João Francisco Raposo, m.or em
Santo António.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.
24 Ago.1826

ANTÓNIO JACINTO DE ARRUDA, filho de José Jacinto de Arruda e de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Nossa Senhora das Candeias, da Candelária, m.or
o contraente em Santo António, c. c. MADALENA FRANCISCA, filha de João
António de Viveiros e de Maria Josefa, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo, sacristão da igreja paroquial e António de Melo,
cas.º, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

24 Ago.1826

JACOB DA CÂMARA, viúvo de Madalena Francisca, sep.ª na ermida de Nossa Senhora dos Remédios, da Bretanha, de onde o contraente é freg., c. c. MARIA JOAQUINA, filha de José de Benevides e de Ana Rosa, freg. s da
paroquial de Santo António.
Test.as: António Ledo, sui júris e João Francisco Raposo, m.res em Santo António.
Assina também o Cura Francisco Inácio de Medeiros.

30 Dez.1826

FRANCISCO PEREIRA CAMPOS, filho de José Pereira Campos e de Maria
de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de João Botelho do Couto, fal.º e de Francisca do Rosário, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Manuel Joaquim de Sousa e Cura Francisco Inácio de Medeiros,
ambos m.res em Santo António.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

15 Jan.1827

JOSÉ DE MEDEIROS, filho de Francisco de Medeiros e de Francisca Xavier,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. UMBELINA ROSA, filha de José de
Sousa e de Maria Inácia, bapt.ª na ermida de Sant’Ana do Vale das Furnas, sufragânea à paroquial da Maia, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel Botelho de Araújo e José de Medeiros Botelho do Rosário.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

7 Fev.1827

FRANCISCO DE VIVEIROS REGO, filho de Sebastião de Viveiros Rego e
de Maria de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DA ESTRELA, filha de Manuel de Viveiros Sousa e de Perpétua Rosa, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho, cas.º e Inácio de Medeiros, solt.º, filho de outro.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

11 Fev.1827

LUÍS DA CUNHA, filho de pais incógnitos, bapt.º na paroquial de S. José de
Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. ANTÓNIA LUÍSA, filha de pais
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não sabidos, bapt.ª na Matriz de Ponta Delgada, freg.ª actual da paroquial de
Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo, sacristão e José da Cunha, cas.º, de Santo António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.
14 Fev.1827

JOSÉ DO COUTO PAVÃO, filho de Francisco do Couto, fal.º e de Maria Antónia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA RICARDA, filha de António Botelho de Aguiar e de Maria de Medeiros, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e Manuel Botelho de Vasconcelos, casados, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura de Santa Bárbara Francisco Inácio de Medeiros.
Assento pelo V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

22 Fev.1827

JOÃO DE VIVEIROS HOMEM, filho de António de Viveiros Homem e de
Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA TOMÁSIA DE JESUS, filha de Cipriano de Medeiros Afonso e de Maria do Rosário, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Botelho de Vasconcelos e João Carvalho de Melo, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura de Santa Bárbara Francisco Inácio de Medeiros.

6 Abr.1827

FRANCISCO DE FREITAS, filho de Manuel de Freitas e de Maria da Asunção, fal.s, freg.s que foram da paroquial de S. Sebastião de Ponta Delgada, c. c.
MARIA TOMÁSIA, filha de José Carvalho de Sousa e de Maria de Jesus, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e João Carvalho de Melo, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º V.-vig.º Gabriel António de Sousa.

30 Mai.1827

ANTÓNIO DA SILVA, viúvo de Maria Joaquina, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. ANA DA ESTRELA, filha de António de
Medeiros Pavão e de Ana de Medeiros, fal.ª freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as:Francisco de Sousa Viveiros, solt.º, filho de António de Sousa Medeiros e
João Carvalho de Melo, cas.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

31 Mai.1827

LUÍS DE VIVEIROS FERREIRA, filho de João de Viveiros Ferreira e de
Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO, filha de João Paulo Tavares e de Quitéria dos Anjos, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as : Cura Francisco Inácio de Medeiros e Francisco de Sousa Viveiros,
solt.º, sui júris, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

24 Set.1827

ANTÓNIO CARVALHO, filho de Francisco Carvalho e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA JOAQUINA, filha de João da
Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: José Inácio Botelho e André de Medeiros Castelo Branco, casados, m.res
nas Capelas.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
11 Nov.1827

JOÃO PEREIRA DA PONTE, filho e João da Ponte e de Ana Pereira, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. ANA TOMÁSIA, filha da Câmara, dada a criar
a Maria de Jesus, viúva de Manuel Carvalho, freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: Raimundo de Medeiros, solt.º e António Botelho de Melo, cas.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

12 Nov.1827

AGOSTINHO DE MEDEIROS PAVÃO, filho de António de Medeiros Pavão e de
Ana de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA,
filha de João Borges e de Bárbara de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Viveiros, solt.º, sui júris e Diogo Botelho de Melo,
solt.º, sui júris, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

17 Dez.1827

JOSÉ RAPOSO DE MELO, viúvo de Francisca de Jesus, sep.ª na ermida de
Nossa Senhora do Pilar, da Bretanha, de onde o contraente é freg., c. c. ANA
PERPÉTUA, filha de António Botelho de Melo e de Maria dos Santos, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Capitão Rodrigo José Pereira, das Capelas e Jacinto Dias de Sousa Vasconcelos, da Bretanha.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

3 Jan.1828

CIPRIANO FERREIRA, viúvo de Teresa de Jesus, sep.ª na paroquial de Santo
António, de onde o contraente é freg., c. c. MARGARIDA DE JESUS, filha de
João de Oliveira e de Ana de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Melo e Francisco Carvalho de Melo, casados, m.res em
Santo António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

7 Jan.1828

JOSÉ CABRAL DE OLIVEIRA, viúvo de Maria de Jesus, sep.ª na paroquial
de Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. FRANCISCA DA ENCARNAÇÃO, filha de João Ledo de Viveiros e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Viveiros Botelho, cas.º e António Ledo, solt.º, sui júris,
m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

14 Fev1828

FRANCISCO DA COSTA DE MEDEIROS, filho de António da Costa Medeiros
e de Maria Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha
de José Cabral e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Francisco Inácio de Medeiros e Brás de Viveiros Botelho, casa.º,
m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
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20 Abr.1828

JOSÉ RAPOSO, filho de Maurício Raposo e de Ana dos Reis, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de Manuel Martins da
Câmara e de Francisca de Viveiros Ferreira, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Morgado Francisco Barbosa Furtado e António Joaquim Garcia Júnior,
m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: 2º grau de afinidade e cópula ilícita.

10 Jul.1828

JOÃO BOTELHO DO COUTO, filho de António Botelho do Couto e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS,
filha de João Martins e de Angélica Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Melo e o irmão Francisco Carvalho de Melo, casados,
de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

30 Jul.1828

ANTÓNIO DE MEDEIROS CABRAL, filho de Manuel de Medeiros Cabral
e de Francisca Teresa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, filha de José Carvalho de Melo e de Maria de Jesus, fal.º, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António da Costa Vasconcelos e João Carvalho de Melo, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

25 Set.1828

JOÃO CABRAL, filho de José Cabral e de Joana de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA MARIA, filha de António Anastásio, fal.º
e de Joana dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Ferreira e João Carvalho de Melo, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

3 Out.1828

FRANCISCO DA COSTA COELHO, filho de José da Costa Coelho e de Josefa Margarida, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANA TOMÁSIA, filha de Francisco Aguiar Machado e de Maria de
Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Manuel Joaquim de Sousa e o sacristão José Francisco Raposo.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

9 Out.1828

MANUEL DE SOUSA BENEVIDES, viúvo de Ana de Viveiros, sep.º na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. ROSA MARIA DE
JESUS, filha de José da Costa Coelho e de Josefa Morgado, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel dos Reis, cas.º e João Francisco Raposo, sacristão, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

6 Nov.1828

FRANCISCO DE MEDEIROS, filho de Francisco de Medeiros e de Maria de
Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO SANTÍSSIMO CORAÇÃO DE JESUS, filha de Cipriano de Medeiros Afonso e de Maria
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Manuel Botelho de Vasconcelos e Vicente Botelho, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
27 Nov.1828

ANTÓNIO CABRAL DO COUTO, filho de José Cabral do Couto e de Maria
da Encarnação, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA
TOMÁSIA DE JESUS, filha de Francisco Nunes, fal.º e de Maria Antónia,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Cura Manuel Joaquim de Sousa e João Francisco Raposo, sacristão, de
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

22 Jan.1829

JACINTO DA CRUZ, filho de Francisco da Cruz e de Ana Joaquina, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, c. c. MARIA DOS ANJOS, viúva de José de Arruda, sep.º na igreja de Santo António, de onde a contraente é freg.ª.
Test.as: Francisco Carvalho, casado e João Francisco Raposo, sacristão, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

4 Fev.1829

JOÃO DE VIVEIROS DE ALMEIDA, filho de João de Viveiros Almeida e
de Rosa da Encarnação, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, c. c. MARIA TOMÁSIA DE JESUS, filha de Francisco de
Melo Botelho e de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Tavares de Medeiros e Manuel de Melo Pereira, casados, de
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

9 Fev.1829

JOSÉ BOTELHO, filho de Lourenço Botelho, fal.º e de Maria Antónia, freg.s da
paroquial de S. Sebastião de Ponta Delgada, c. c. ANTÓNIA MARIA, filha de Manuel Botelho Soares e de Maria dos Anjos, freg. da paroquial de Santo António.
Test.as: António Tavares de Medeiros e José de Medeiros, casados, de Santo António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

25 Fev.1829

MANUEL RAPOSO, filho de António Raposo, ausente e de Francisca Tomásia,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA RICARDA, exposta, bapt.ª na
paroquial de S. José da cidade de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel Martins da Câmara e João Pavão, casados, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

27 Fev.1829

FRANCISCO CABRAL DE OLIVEIRA, filho de José Cabral de Oliveira e
de Maria da Encarnação, fal.ª, freg.sda paroquial de Santo António, c. c. FLORINDA DE JESUS, filha de João Ferreira e de Bárbara Francisca, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: João Ledo de Viveiros, cas.º e António Ledo, solt.º, sui júris, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

403

404

Miguel Soares da Silva
23 Mar.1829

JOÃO DE FRIAS ÁLVARES, filho de António de Frias, fal.º e de Francisca
Álvares, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA, filha
de Vicente de Sousa e de Rita de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: João Carvalho de Melo, cas.º, de Santo António e Lourenço de Sousa,
cas.º, da Bretanha.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

12 Jun.1829

JOÉ CABRAL, filho de Manuel Cabral e de Antónia dos Santos, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santa Luzia, das Feteiras, m.res em Santo António, c. c. JOAQUINA
CÂNDIDA EMÍLIA, filha de… e de …, bapt.ª na paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo, sacristão, de Santo António e Manuel Ferreira,
cas.º, também de Santo António.
Assento p.º Vig.º Grabriel António de Sousa.

15 Jul.1829

JOSÉ DE VIVEIROS FERREIRA, filho de João de Viveiros Ferreira e de Ana
Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BRANCA DE JESUS, filha de
Maurício Raposo e de Ana dos Reis, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Camelo e Manuel Martins da Câmara, casados, de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

18 Nov.1829

MANUEL DE ARRUDA, filho de João de Arruda e de Maria Rosa, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA JOAQUINA, filha
de António Ferreira e de Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho Cidade, cas.º, de Santo António e António de Arruda,
cas.º, da Bretanha.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

19 Nov.1829

JOÃO DE ARRUDA, filho de pai incógnito e de Maria de Viveiros, bapt.º na
paroquial de S. José de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. FAUSTINA ROSA, filha de João Paulo Tavares e de Quitéria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Curas Manuel Joaquim de Sousa, da paroquial de Santo António e Francisco Inácio de Medeiros, da ermida de Santa Bárbara.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

4 Fev.1830

ANTÓNIO DE FRIAS, filho de João de Frias e de Quitéria do Rosário, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DO CORAÇÃO DE JESUS, filha de Manuel Botelho do Couto e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Medeiros Botelho e Joaquim Velho, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

19 Mar.1830

JOÃO DE VIVEIROS FONSECA, filho de José de Viveiros Fonseca e de
Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA FRANCIS-

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
CA DE JESUS, filha de João Paulo Botelho, fal.º e de Maria de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Joaquim de Sousa, cura de Santo António e João Francisco
Raposo, tesoureiro da igreja.
Nota: Certidão a 13.10.1830.
22 Mar.1830

ANTÓNIO DE SOUSA, filho de José de Sousa, fal.º e de Bárbara de Arruda,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha de Francisco de Viveiros Vultão e de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo, tesoureiro da igreja e José de Aguiar, cas.º, de
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

7 Jun.1830

JOSÉ DE SOUSA PACHECO DE MEDEIROS, filho de João de Sousa Medeiros e de Ana de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ROSA, filha de André Pacheco e de Eugénia Rosa, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Inácio de Medeiros, cura de Santa Bárbara e o Alferes António
de Viveiros do Rego, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

13 Jun.1830

ANTÓNIO DE MEDEIROS, filho de Francisco de Medeiros e de Francisca de
Medeiros Xavier, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS,
filha de António de Sousa, fal.º e de Antónia do Rosário, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro João Francisco Raposo e Manuel Botelho de Vasconcelos,
cas.º, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Certidões a 1.07.1830 e 28.11.1830.

9 Ago.1830

JOAQUIM PEREIRA BOTELHO, filho de António Pereira, fal.º e de Maria dos
Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha de João Ledo de Viveiros e de Maria da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Melo, cas.º e Francisco de Sousa Viveiros, solt.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

29 Ago.1830

FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA, filho de Manuel de Medeiros e de Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA ROSA (ou de
Jesus), filha de Manuel de Viveiros Cabeceiras, fal.º e de Joana do Sacramento,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Melo, cas.º, de Santo António e Duarte de Medeiros,
cas.º e criado do Morgado Amorim.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

31 Out.1830

JOSÉ DE MEDEIROS, filho de João de Medeiros e de Quitéria da Estrela,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. PULQUÉRIA ROSA, filha de António Botelho e de Maria de Jesus, fal.s, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: José Bernardo Pacheco, cas.º, m.or em Ponta Delgada e o Alferes José
Inácio Botelho, cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
1 Nov.1830

JOÃO ANTÓNIO DE VIVEIROS, viúvo de Maria Josefa, sep.ª na paroquial de
Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. FRANCISCA JOAQUINA, filha de João da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Melo e Manuel Martins da Câmara, casados, de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

25 Dez.1830

JOÃO BORGES BOTELHO, viúvo de Bárbara de Jesus, sep.ª na paroquial de Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. MARIA CÂNDIDA, filha de Francisco
da Costa, fal.º e de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira, cas.º e João Francisco Raposo, tesoureiro, m.res em
Santo António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

6 Jan.1831

ANTÓNIO DE VIVEIROS BOTELHO, filho de Pedro Botelho, fal.º e de
Bárbara da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, filha de José de Medeiros Botelho e de Maria Antónia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Brás de Viveiros Botelho e Vicente de Medeiros Botelho, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: 2º e 3º grau de consanguinidade.

10 Jan.1831

FRANCISCO PACHECO, viúvo de Maria Inácia, sep.ª na paroquial de Santo
António, de onde o contraente é freg., c. c. MARIANA DE JESUS, filha de António Bernardo de Faria e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Sousa Pacheco e António do Couto Messias, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: Por despacho do Ouvidor, António Bernardo da Cunha e a pedido de Vicência Rosa se treslada a seguinte certidão de teor (resumo):

17 Fev.1831

JOÃO BOTELHO, filho de Manuel Botelho e de Rosa de Jesus, nat.s da freguesia de Santo António, «sendo em muito perigo de vida, como afirmava o respectivo médico e na Santa Casa da Misericórdia», c. c. VICÊNCIA ROSA, filha de
João de Oliveira e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José Francisco de Medeiros, cura da Matriz de Ponta Delgada e Francisco Carvalho de Melo, nat. de Santo António.
Transcrição p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: O casamento fez-se só na parte essencial, por não dar lugar a outras formalidades «o perigo de vida do mesmo Enfermo».

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
10 Abr.1931

FRANCISCO RAPOSO, filho de Maurício Raposo e de Ana dos Reis, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Manuel Homem Camelo, fal.º e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Viveiros, filho de António de Sousa de Medeiros e
José de Viveiros Camelo, cas.º, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

1 Jun.1831

JOÃO DE MELO DE VIVEIROS, filho de José de Melo de Oliveira e de Maria
de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA ANGÉLICA DA
CORTE CELESTE, filha de António de Oliveira Botelho de Melo e de Maria
Delfina do Santíssimo Coração de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Botelho Vasconcelos e Cipriano de Medeiros Afonso, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

4 Jun.1831

ANTÓNIO CARVALHO, filho de José Carvalho e de Ana Maria, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ASSUNÇÃO, filha ilegítima
de Francisco de Medeiros Moura e de Ana Joaquina de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros do Rego e Sebastião de Viveiros do Rego, casados, de
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

11 jul.1831

MANUEL CAETANO, filho de Manuel Caetano e de Francisca Teresa, bapt.º
na paroquial de S. Mateus da Ilha do Pico, desobrigado em 1831 nas Capelas, c.
c. FRANCISCA DE JESUS, filha de Francisco de Pimentel e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Viveiros, solt.º, de Santo António e António Moniz,
cas.º, das Capelas.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

18 Jul.1831

ANTÓNIO FRANCISCO DE MEDEIROS, viúvo de Ana Joaquina, sep.ª na
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, de onde o contraente é freg.,
c. c. JOSEFA ROSA, filha de João de Oliveira e de Ana de Jesus, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: António Jacinto de Almeida, cas.º, da Bretanha e Cipriano de Viveiros
Ferreira, cas.º, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

18 Jul.1831

ANTÓNIO CARVALHO MARTINS, filho de João Martins e de Angélica Rosa,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ALBINA RICARDA, filha de António
da Costa, fal.º e de Antónia Francisca, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Martins da Câmara e José Maurício Raposo, casados, de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

9 Out.1831

ANTÓNIO GOMES MACHADO, filho de Manuel Machado Gomes, fal.º e
de Joana Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA INÁCIA,
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filha de António de Sousa Vieira e de Maria Inácia, fal.ª, freg.s da paroquial de
Santa Catarina, da Calheta, ilha de S. Jorge, m.ra em S. Sebastião de Ponta Delgada e agora em Santo António.
Test.as: Cura Manuel Joaquim de Sousa e o tesoureiro João Francisco Raposo.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: Ouvidor da cidade de Ponta Delgada e Ouvidor interino do Distrito da Ribeira Grande João José do Amaral.
26 Nov.1831

ANTÓNIO LEDO DE VIVEIROS, filho de António Ledo e de Maria de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, filha de Manuel Ferreira e de Felícia da
Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro João Francisco Raposo e Raimundo de Medeiros Cabral, de
Santo António.
Nota: Ouvidor do Distrito: Elizardo José da Silva Castro.

2 Dez.1831

ANTÓNIO DE OLIVEIRA, filho de António de Oliveira e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA
CÂNDIDA DE JEUS, filha de António da Cunha Cabral e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Cabral de Melo, cas.º, de Santo António e João da Câmara, cas.º,
da Bretanha.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

4 Dez.1831

JOSÉ NUNES, filho de Francisco Nunes, fal.º e de Maria Antónia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA TOMÁSIA DE JESUS, filha de Francisco de
Melo Botelho e de Ana Tomásia de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Almeida, cas.º, das Capelas e Maurício Nunes, solt.º, sui júris,
de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Certidão a 29.05.1832.

5 Mar.1832

JOÃO DE MELO PEREIRA, filho de Manuel de Melo Pereira e de Maria de
Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA VITÓRIA
DA ESTRELA, filha de João Nunes e de Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Maurício Nunes, solt.º, sui júris, Agostinho Pereira, cas.º, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura Manuel Joaquim de Sousa.

7 Mai.1832

JOÃO MARTINS DA CÂMARA, filho de Manuel Martins da Câmara e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA
RICARDA, filha de Manuel Cabral de Melo e de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Sebastião Barbosa, cas.º, da cidade de Ponta Delgada e António Botelho
de Viveiros, solt.º, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
7 Mai.1832

FRANCISCO DE VIVEIROS DO COUTO, filho de Francisco de Viveiros
Botelho e de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA CARLOTA DOS ANJOS, filha de José de Medeiros Tavares e de
Francisca Jacinta de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António do Couto, cas.º, de Santo António e P.e Francisco Inácio de Medeiros, cura de Santa Bárbara.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

21 Mai.1832

ANTÓNIO TAVARES DE MELO, filho de Veríssimo Tavares e de Quitéria de
Melo, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, filha de Francisco Paulo Botelho e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tomás José Pereira e António Botelho de Viveiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura (desta Paróquia) Francisco Inácio de Medeiros.

4 Jun.1832

VICENTE DE MEDEIROS BOTELHO, viúvo de Bárbara de Medeiros,
freg.s…, c. c. MARIA MÁXIMA DO AMOR DIVINO, filha de Manuel Botelho de Vasconcelos e de Ana Ricarda, bapt.ª na paroquial de Santo António, de
onde ambos são fregueses.
Test.as: P.e Manuel Fernandes dos Reis e António dos Reis, cas.º, ambos da Bretanha.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

11 Jun.1832

FRANCISCO DE MEDEIROS REGO, viúvo de Francisca Joaquina, freg. da
paroquial de Santo António, c. c. MARIA PERPÉTUA DA LUZ, viúva de António de Medeiros Cabral, freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Viveiros, solt.º e António do Couto, cas.º, de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: 4º grande consanguinidade e 4º grau de afinidade.

14 Jun.1832

ANTÓNIO DE MELO, filho de António Botelho de Melo, fal.º e de Josefa dos
Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. Joana de Melo, filha de António de Melo e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Joaquim de Sousa e o tesoureiro João Francisco Raposo.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: 4º graude consanguinidade.

4 Out.1832

JOSÉ BOTELHO DE MELO AMARAL, filho de João Botelho e de Maria
do Espírito Santo, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
ANA ROSA DE JESUS, filha de Francisco de Melo Botelho e de Ana Tomásia
de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Fonseca, cas.º, de Santo António e António José de Viveiros, cas.º, no Brasil e assistente na freguesia de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

17 Jan.1833

MAURÍCIO NUNES, filho de Manuel Nunes, fal.º e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TOMÁSIA DE JESUS, filha de Manuel de
Aguiar e de Ana de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
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Test.as: Vicente Borges de Medeiros, cas.º, das Capelas e Tomás José Pereira, cirurgião.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
19 Jan.1833

MANUEL DE MDEIROS REGO, viúvo de Ana Joaquina, sep.ª na paroquial
de Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. LUÍSA EUFRÁSIA, filha
de José de Sousa e de Luísa Rosa, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da
Luz, dos Fenais e ela m.ra em S. Sebastião de Ponta Delgada.
Test.as: Francisco de Viveiros Botelho, cas.º, de Santo António e o tesoureiro da
igreja João Francisco Raposo.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

11 Mar.1833

ANTÓNIO DE MELO (CABRAL COELHO), filho de António da Cunha Cabral
e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CLAUDINA ROSA, filha de José Nunes e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Maurício Nunes e António de Medeiros, casados, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

5 Jun.1833

VICENTE DE MEDEIROS BOTELHO, viúvo de Maria Máxima do Amor Divino
(freg. da paroquial de Santo António), c. c. DONA MARIA ISABEL CÂNDIDA, filha de José Inácio Botelho e de Dona Ana Ricarda, freg.s da prioral das Capelas.
Test.as: Major Manuel Nunes Bago de Arruda e o Alferes José Inácio Botelho,
aquele m.or nas Capelas e este em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

7 Ago.1833

MANUEL DA COSTA, filho de Francisco da Costa e de Maria Joaquina, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ROSA JACINTA, filha de
José Ferreira e de Ana dos Santos, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Viveiros, filho de João Botelho e Francisco António
Furtado, cas.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

22 Ago.1833

MIGUEL DE ARRUDA CORREIA, viúvo de Maria Cândida, freg. da paroquial de Santo António, c. c. JOANA DA ENCARNAÇÃO, filha de José de
Viveiros do Rego e de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros do Rego e Brás de Viveiros Botelho, casados, de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

12 Set.1833

ANTÓNIO DA PONTE, viúvo (freg. da paroquial de Santo António), c. c.
ANA DE JESUS, filha de António de Sousa, fal.º e de Antónia do Rosário,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Jacinto de Araújo, cas.º, da freguesia da Bretanha e Francisco de
Sousa Viveiros, filho de António de Sousa de Medeiros.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

18 Nov.1833

FRANCISCO CARVALHO, filho de António Carvalho e de Francisca de Jesus, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ROSA, filha de Manuel
de Medeiros Cabral e de Francisca Teresa, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Tesoureiro João Francisco Raposo e António de Medeiros Afonso, cas.º,
de Santo António.
Nota: Começa, neste ano, o Livro de Casamentos da Ermida de Santa Bárbara,
sufragânea à paroquial igreja de Santo António: 1833 – 1860. É rubricado p.º P.e
Manuel Joaquim da Silveira, sob comissão do Governador do Bispado Bernardo
do Canto Machado Faria e Maia, de 2 de Maio de 1833.
No final de cada ano relativo aos termos de Santo António, são anexados os de
Santa Bárbara, precedidos de SB.
O livro contém 148 meias folhas. Foram preenchidas apenas 47, por ter sido
proibido separar os livros, quer de contas, quer de termos paroquiais, como já
vinha sendo hábito desde 1799 para a Receita e Despesa e os restantes a partir
de 1833, talvez em consequência da importância dado ao lugar, após a instituição do Santíssimo em Santa Bárbara, a 1 de Janeiro de 1833.
SB
6 Jun.1833

ANTÓNIO DE BENEVIDES, filho de José de Benevides, nat. de Santo António e de Ana de Jesus, nat. das Feteiras, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de
pai incógnito e de Quitéria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Arruda da Cunha, solt.º e Brás de Viveiros Botelho, cas.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Inácio de Medeiros.

28 Out.1833

JOÃO DE ARRUDA, viúvo de Ana de Jesus, sep.ª na ermida de Santa Bárbara, de onde o contraente é freg., c. c. MARIA JOAQUINA, filha de António de
Medeiros Raimundo e de Ana Francisca, freg.s da paroquial de Nossa Senhora
da Conceição, dos Mosteiros.
Test.as: Manuel de Arruda, solt.º e Francisco Cabral, cas.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Inácio Medeiros.

18 Nov.1833

MANUEL DE PIMENTEL, filho de Manuel de Pimentel e de Madalena de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. JOAQUINA DE JESUS, filha de Manuel de Oliveira e de Maria dos Santos, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Benevides, cas.º, m.or na Bretanha e José Raposo, cas.º, m.or
em Santo António.

8 Jan.1834

MATIAS DOS REIS FERNANDES, filho de José Fernandes e de Ana dos
Reis, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Conceição, dos
Mosteiros, c. c. FRANCISCA DO LIVRAMENTO, filha de António de Oliveira Botelho de Melo e de Maria Delfina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Botelho de Vasconcelos e António de Oliveira Botelho de Melo,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

25 Mai.1834

MANUEL CAMILO MARTINS, filho de Felisberto Martins e de Jacinta Flora, freg.s da paroquial de S. José de Ponta Delgada, c. c. DONA CLAUDINA
DE VIVEIROS, filha do Alferes António de Viveiros, fal.º e de Ana de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: Luís Pedro Severim e o Doutor João Luís de Medeiros da Costa, m.res na
cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
Nota: Certidões a 4.04.1835 e 12.10.1836.
31 Jul.1834

JOSÉ DA CÂMARA, filho de pais incógnitos, bapt.º na paroquial de S. Pedro
de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. ANA TOMÁSIA, filha de João
Machado Gomes, fal.º e de Joana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Arruda, cas.º e António Botelho de Aguiar, filho de outro com o mesmo nome, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

24 Set.1834

DANIEL DE AGUIAR, filho de pai incógnito e de Mariana de Aguiar, fal.ª,
freg. da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA LUCIANA DO CARMO, filha ilegítima de Francisco de Medeiros Moura e de Ana Joaquina de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Martins da Câmara e António Botelho de Viveiros, m.res em
Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

1 Out.1834

FRANCISCO DE ARRUDA, filho de José de Arruda, fal.º e de Ana Maria,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DAS NEVES DE MEDEIROS COUTINHO, filha de José de Viveiros do Rego e de Francisca Inácia,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins e Felisberto Martins, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Vig. Gabriel António de Sousa.

19 Nov.1834

JOÃO DE VIVEIROS VULTÃO, filho de Francisco de Viveiros e de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CLAUDINA CÂNDIDA
ISABEL, filha de Manuel Martins e de Inácia Joaquina, fal.s, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Melo, cas.º e o tesoureiro João Francisco Raposo,
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

SB
22 Mai.1834

5 Jul.1834

FRANCISCO DE VIVEIROS ARRUDA, viúvo de Maria Perpétua da Câmara, sep.ª na Misericórdia da cidade de Ponta Delgada, freg. da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA JACINTA, filha de Luís Cordeiro e de Jacinta
Rosa, freg.s da paroquial de S. Sebastião, dos Ginetes.
Test.as: Joé de Viveiros e António Bernardo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Coadjutor da Ermida de Santa Bárbara António Feliciano de
Almeida.
JOSÉ DA CÂMARA, filho de pais incógnitos, c. c. MIQUELINA RICARDA, filha de João Tavares, fal.º e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de
Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: José da Câmara, cas.º, nat. da Bretanha e João Tavares, solt.º, nat. de
Santo António.
Assento p.º Cura Coadjutor António Feliciano de Almeida.
8 Abr.1835

BENTO DE PAIVA, filho de Manuel de Paiva e de … Raposo, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, c. c. JOAQUINA DE JESUS, filha de João de Sousa Ponte e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Botelho de Vasconcelos e Manuel Camilo Martins, casados e
m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

25 Mai.1835

AGOSTINHO DE VIVEIROS VASCONCELOS, filho de José de Viveiros
Vasconcelos, fal.º e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. ANA LEONARDA, filha ilegítima de Francisco de Medeiros Moura e de
Ana Joaquina de Medeiros, solt.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro João Francisco Raposo e João de Viveiros, filho de Francisco
Botelho de Viveiros, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

20 Set.1835

JOÃO DE MEDEIROS SILVA, filho de Manuel de Medeiros Silva e de Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA DE JESUS, filha de pais incógnitos, bapt.ª na paroquial de S. José de Ponta Delgada.
Test.as: Diógenes da Silva, cas.º, de Santo António e José Teixeira, cas.º, das Capelas.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

11 Out.1835

ANTÓNIO DE MELO, filho de António Anastásio, fal.º e de Joana Maria, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ASSUNÇÃO, filha de António
de Medeiros, fal.º e de Maria Perpétua, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Melo, cas.º, de S. Roque (Rasto de Cão) e José de Amaral,
cas.º, de Santo António.
Celebrante: Francisco Inácio de Medeiros, cura da Ermida de Santa Bárbara.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

17 Dez.1835

MANUEL FERREIRA, filho de Manuel de Viveiros Ferreira e de Felícia de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ANTÓNIA, viúva de
Francisco da Costa, freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Botelho de Vasconcelos e Agostinho Pereira, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

21 Jan.1836

FRANCISCO DE MEDEIROS, filho de António de Medeiros e de Antónia de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de
Silvestre de Arruda e de Teresa Cabral, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Bonifácio Pacheco e João da Costa, casados, de Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

24 Jan.1836

PEDRO CABRAL, filho de António Cabral e de Rosa Joaquina, freg.s da paroquial de S. José de Ponta Delgada, c. c. JACINTA CÂNDIDA, filha de An-
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tónio Botelho Coelho e de Maria de Jesus, bapt.ª na paroquial de S. Sebastião
de Ponra Delgada, m.ra em Santo António
Test.as: João Carvalho de Melo e José Carvalho de Sousa, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.
26 Mar.1836

JOÃO CARVALHO BOTELHO, filho de José Carvalho e de Ana Maria, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, viúva de
António Botelho, sep.º na paroquial de Santo António, de onde a contraente é freg.ª
Test.as: João Carvalho de Melo e José Carvalho de Sousa, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

20 Abr.1836

JOÃO FRANCISCO RAPOSO, filho de Manuel Francisco, fal.º e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. GERTRUDES EULÁLIA DE
JESUS, filha de José Jacinto de Sousa e de Francisca Helena, freg.s da paroquial do Bom Jesus, de Rabo de Peixe.
Test.as: João Botelho, solt.º, de Santo António e João da Costa de Oliveira, cas.,
de Rabo de Peixe.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

16 Mai.1836

JOÃO DE MEDEIROS, filho de Francisco de Medeiros e de Francisca Xavier,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE VIVEIROS MEDEIROS, filha de Manuel de Viveiros Vasconcelos, fal.º e de Francisca de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Viveiros e Francisco de Sousa Viveiros, solt.º, sui
júris, m.res em Santo António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

22 Jun.1836

ANTÓNIO CARVALHO DE MELO, filho de José Carvalho de Melo e de Maria
de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO, filha de António Moniz e de Doroteia do Rosário, freg.s da Prioral das Capelas.
Test.as: João Carvalho de Melo e Francisco Carvalho de Melo, casados, de Santo
António.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

21 Jul.1836

JOSÉ DE MELO, filho de Manuel José e de Ana de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais, c. c. JACINTA ROSA, filha de João de Medeiros e de Josefa Maria, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora
das Candeias, da Candelária, ambos os nubentes m.res em Santo António.
Test.as: Maurício Nunes, cas.º, de Santo António e Francisco José, cas.º, dos Fenais da Luz.
Celebrante: Francisco Inácio de Medeiros, Cura de Santa Bárbara.
Assento p.º Vig.º Gabriel António de Sousa.

26 Out.1836

SEBASTIÃO JOSÉ DO REGO, filho de Sebastião de Viveiros do Rego, fal.º
e de Maria Joaquina de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
VITÓRIA DE VIVEIROS, filha de António Tavares de Medeiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e João de Medeiros Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º V.-vig.º José Jacinto da Silva.
14 Nov.1836

JOSÉ DE VIVEIROS, filho de José de Viveiros e de Vicência Maria, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. ROSA JACINTA, filha de João Estêvão e de
Mariana dos Anjos, bapt.ª na Matriz de S. Miguel, de Vila Franca do Campo, actualmente m.ra em Santo António.
Test.as: António Botelho de Viveiros e João Martins da Câmara, m.res em Santo
António.
Assento p.º V.-vig.º José Jacinto da Silva.

5 Dez.1836

JOÃO DE MELO BOTELHO, filho de José de Melo Botelho, fal.º e de Ana
Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de
António de Lima e de Joana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Aguiar e José Botelho do Couto, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º V.-vig.º José Jacinto da Silva.

12 Dez.1836

ANTÓNIO DE SOUSA, filho de António de Sousa, fal.º e de Antónia do Rosário, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de
João de Oliveira e de Ana de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António da Ponte e Francisco Carvalho de Melo, casados, de Santo António.
Assento p.º V.-vig.º José Jacinto da Silva.

22 Dez.1836

JOÃO DE MEDEIROS, filho de Manuel de Medeiros e de Ana Joaquina, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de
Manuel da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da Prioral de Nossa Senhora da
Apresentação das Capelas.
Test.as: António Carvalho, cas.º e o cura Francisco Inácio de Medeiros, m.res em
Santo António.
Assento p.º V.-vig.º José Jacinto da Silva.

29 Dez.1836

FRANCISCO BOTELHO DE OLIVEIRA, filho de António de Oliveira Botelho e de Maria Delfina do Coração de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. HELENA DA CONCEIÇÃO, filha de António Tavares e de
Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e Sebastião José do Rego, casados, de Santo António.
Assento p.º V.-vig.º José Jacinto da Silva.

SB
24 Jan.1836

ACÚRCIO JOSÉ DA COSTA, filho de José da Costa e de Josefa de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de João de
Viveiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Martins da Câmara e José da Costa, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura António Feliciano de Almeida.
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22 Mar.1836

MANUEL DE VIVEIROS ARRUDA, filho de Francisco de Viveiros e de Rosa
Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha
de Manuel Homem e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Bernardo e José Branco, casados, de Santo António.
Assento p.º Cura António Feliciano de Almeida.

18 Abr.1836

JOÃO DE OLIVEIRA, viúvo de Luzia Rosa, sep.ª no cemitério de Santo António, c. c. MARIA CÂNDIDA, filha de Joaquim Moreira e de Cândida Rosa,
freg.s da paroquial da Bretanha.
Test.as: Francisco de Arruda e José de Arruda, casados, de Santo António.
Assento p.º Cura António Feliciano de Almeida.

29 Jun.1836

MANUEL PACHECO, viúvo de Vitória Maria, sep.ª no cemitério de Santo
António, c. c. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, filha de António Tavares, fal.º
e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Martins e Maurício Raposo, casados, nat.s de Santo António.
Assento p.º Cura António Feliciano de Almeida.

2 Nov.1836

JOSÉ DA COSTA, viúvo de Ana de Jesus, sep.ª no cemitério de Santo António,
«junto à Ermida de Nossa Senhora do Rosário», c. c. BÁRBARA DE JESUS,
filha de Cipriano de Medeiros Afonso e de Maria do Rosário, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Acúrcio José da Costa e António de Aguiar, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º cura-coadjutor António Feliciano de Almeida.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

11 Dez.1836

MANUEL ANTÓNIO DE ARRUDA, filho de António de Arruda, fal.º e de
Bárbara de Arruda, fal.ª, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA DE JESUS, filha de Francisco de Arruda e de Maria da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio Botelho, cas.º, de Santo António e João de Arruda, cas.º, m.or
na Bretanha.
Assento p.º Cura de Santa Bárbara Francisco Inácio de Medeiros.
Nota: 1º e 2º grau de consanguinidade.

2 Jan.1837

ANTÓNIO FERREIRA, filho de António Ferreira e de Joaquina de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, filha
de João Inácio e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Inácio de Medeiros, cas.º, m.or em Ponta Delgada e Maurício
Nunes, cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura de Santa Bárbara Francisco Inácio de Medeiros.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

2 Fev.1837

JOSÉ BOTELHO, viúvo de Ana de Jesus, sep.ª no cemitério de Santo António,
c. c. APOLÓNIA DE JESUS, filha de Francisco de Viveiros e de Ana Tomásia,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Maurício Nunes e António de Sousa, casados, de Santo António.
Assento p.º V.-vig.º Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
6 Abr.1837

DANIEL DE MEDEIROS TAVARES, filho de António Tavares de Medeiros e
de Francisca de Viveiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA JOAQUINA, filha de Manuel Botelho do Couto e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João do Couto Cabral, cas.º, m.or nas Capelas e João de Medeiros Botelho, cas.º, de Santo António.
Assento p.º V.-vig.º Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau triplicado de consanguinidade.

10 Abr.1837

ANTÓNIO DE VIVEIROS FONSECA, filho de José de Viveiros Fonseca e de
Ana de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS,
filha de João Botelho e de Margarida de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro Cabral, cas.º, m.or em S. José de Ponta Delgada e António Botelho
Coelho, cas.º, de Santo António.
Celebrante: Cura de Santa Bárbara Francisco Inácio de Medeiros.
Assento p.º V.-vig.º Francisco Jacinto Senra.

8 Jun.1837

JOÃO DE OLIVEIRA, filho de João de Oliveira e de Ana de Jesus, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA ROSA, filha de António Anastásio, fal.º e de Joana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Melo, cas.º, das Capelas e João Carvalho de Melo, cas.º, de
Santo António.
Assento p.º Cura (de Santo António) Tomás de Sousa Estrela.

10 Jul.1837

ANTÓNIO DA COSTA VASCONCELOS, filho de Miguel Homem e de Maria
Francisca, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c.c. DONA
ANA EMÍLIA, filha de Francisco Tavares e de Dona Maria Tomásia, freg.s da Matriz
de Nossa Senhora da Estrela, da Vila da Ribeira Grande, m.res em 1837 na Bretanha.
Test.as: Prior Manuel José Soares de Meneses, do lugar das Capelas e Bernardo
Manuel da Silveira Estrela, da cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Tomás de Sousa Estrela.

10 Set.1837

MANUEL DE BENEVIDES, filho de José de Benevides e de Ana de Jesus, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de pais
incógnitos, bapt.ª na paroquial de S. José de Ponta Delgada e m.ra em Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Viveiros e Francisco de Medeiros da Silva.
Assento p.º Cura Tomás de Sousa Estrela.

14 Dez.1837

CAETANO BOTELHO DE ARAÚJO, filho de Manuel Botelho, fal.º e de Ana de
Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de Manuel Cabral de Melo e de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Martins da Câmara e Francisco de Sousa Viveiros, de Santo António.
Celebrante: Francisco Inácio de Medeiros, cura de Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

31 Dez.1837

JOSÉ CAETANO, filho de Manuel Caetano e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. JÚLIA CÂNDIDA, filha de
Francisco de Melo e de Antónia do Rosário, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e José Ledo de Viveiros, de Santo António.
Celebrante: Cura Francisco Inácio de Medeiros.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
SB
8 Jan.1837

ANTÓNIO DA COSTA, filho de João da Costa e de Ana Francisca, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Santo António, c. c. UMBELINA DE JESUS, filha de
João Ferreira e de Bárbara Francisca, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Arruda e José Inácio, casados, m.res no sítio desta Ermida.
Assento p.º Cura António Feliciano de Almeida.

27 Mar.1837

JOSÉ BERNARDO DE FARIA, filho de António de Faria e de Ana de Aguiar,
freg.s de Santa Bárbara, c. c. FRANCISCA JOAQUINA, viúva de João António,
sep.º no cemitério de Santo António, e m.res neste mesmo sítio de Santa Bárabara.
Test.as: Manuel de Arruda e José Inácio, casados, m.res em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura António Feliciano de Almeida.

23 Abr.1838

JOÃO BOTELHO DINIS, filho de Manuel Botelho e de Maria Antónia, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA MARIA, viúva de Manuel
Carvalho, sep.º no cemitério de Santo António, freg.ª da mesma paroquial.
Test.as: Custódio Augusto da Cunha e Manuel António de Arruda, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura Francisco Inácio de Medeiros.
Assento p.º Cura Joé Feliciano Tavares (do Canto).

SB
2 Ago.1838

MAURÍCIO NUNES, filho de Francisco Nunes, fal.º e de Maria Antónia, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha de António Botelho e de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José Inácio Moreira e Joé Inácio Botelho, cas.º, nat.s desta freguesia.
Assento p.º Cura António Feliciano de Almeida.

2 Mar.1839

JOAQUIM DE AGUIAR, filho de António de Aguiar e de Ana de Jesus, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA CÂNDIDA,
filha de José Nunes e de Ana Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro da igreja João Francisco Raposo e João Carvalho de Melo,
cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

3 Mar.1839

JOÃO RAPOSO DE MELO, filho de Manuel de Melo, fal.º e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha de João Botelho de Melo, fal.º e de Helena Rosa, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: João Ferreira e Francisco Cabral, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

19 Ago.1839

ANTÓNIO REBELO DE MEDEIROS, filho de José Rebelo e de Leonor Rosa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JE-

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
SUS, filha de Manuel de Medeiros Cabral e de Francisca Teresa, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro João Francisco Raposo e João Inácio de Medeiros, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
29 Set.1839

JOÃO DE FRIAS, filho de António de Frias e de Perpétua Rosa de Jesus, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de S. Pedro, do lugar do Nordestinho, c. c. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, filha de José de Viveiros Rego e de Mariana de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro João Francisco Raposo e João Carvalho de Melo, solt.º, sui
júris, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

6 Out.1839

RAULINO PAVÃO, filho de António Pavão e de Ana de Jesus, fal.s, freg.s que
foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA RICARDA, viúva de
João Martins da Câmara, sep.ª em Santo António.
Test.as: António da Silva, m.or em S. José de Ponta Delgada e Francisco de Sousa Viveiros, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

7 Nov.1839

FRANCISCO DE ARRUDA, filho de Silvestre de Arruda e de Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE JESUS, filha de
António de Sousa Medeiros e de Rosa Jacinta, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Conceição, da vila da Ribeira Grande, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel António de Arruda e João Francisco Raposo, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

19 Dez.1839

MANUEL DE SOUSA, filho de João de Sousa e de Maria de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de Manuel de
Medeiros Cabral e de Francisca Teresa, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Manuel Raposo de Melo e João de Sousa, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

SB
21 Jul.1839

16 Jan.1840

MANUEL DA CÂMARA BARBOSA, filho de pais incógnitos, bapt.º na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, m.or (pelo menos há três anos)
em Santo António, c. c. RITA DE JESUS, filha de Francisco de Arruda e de
Maria da Encarnação, freg.s da paróquia de Santo António.
Test.as: José Inácio Botelho e José Homem, casados, m.res em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura de Santa Bárbara José Feliciano Tavares do Canto.
JOSÉ DO COUTO MEDEIROS, filho de António do Couto Medeiros e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA DOS ANJOS, (no cabeçalho: Joana de Jesus), filha de João de Sousa Barreira e de Maria
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: Maurício Nunes, cas.º e António Botelho de Viveiros, solt.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
26 Abr.1840

ANTÓNIO DE AGUIAR MACHADO, filho de Francisco de Aguiar Machado
e de Maria de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
ANA DE JESUS, filha de Ana Borges, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Viveiros, de Santo António e José Caetano Álvares,
do Pico da Pedra.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

15 Jul.1840

ANTÓNIO BOTELHO DO COUTO, filho de Francisco da Costa e de Francisca de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ANA
RICARDA DE JESUS, filha de José Raposo de Melo e de Francisca Ricarda,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tesoureiro João Francisco Raposo e João Botelho de Viveiros, solt.º, de
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

12 Ago.1840

MANUEL PEREIRA, filho de João Pereira e de Ana Joaquina, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de João Pereira, fal.º e de Joana Francisca, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros do Couto e João Carvalho de Melo, casados, freg.s
da Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: a coincidência dos nomes paternos dos cônjuges consta do próprio livro
de termos.

31 Ago.1840

MANUEL DE FRAGA,, filho de José de Fraga e de Mariana de Jesus, freg.s da
Prioral de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, c. c. JACINTA MÁXIMA DO AMOR DIVINO, filha de Francisco de Melo e de Ana Tomásia,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Luís Júlio Borges Soares da Câmara, solt.º, da cidade de Ponta Delgada
e João Botelho, cas.º, da Vila das Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

12 Out.1840

FRANCISCO DE MEDEIROS, filho de João de Medeiros Botelho e de Francisca de Medeiros Pimentel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
TOMÁSIA, filha de José Soares Botelho, fal.º e de Maria Rosa de Medeiros,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicento de Medeiros Botelho e João Carvalho de Melo, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Nov.1840

ANTÓNIO DE MEDEIROS TAVARES, filho de António Tavares de Medeiros e de Francisca de Viveiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. MARIA DE JESUS, filha de Agostinho Pereira e de Ana Angélica de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: João do Couto Cabral, cas.º, de Santo António e Jacinto Júlio Silveira,
filho de José Custódio Vieira da Cunha, da Fajã de Baixo.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º grau duplicado e 4º puro de consanguinidade. O contraente só se desobrigou em 1840 na paróquia, «por ter andado em campanha os anos passados».
SB
8 Mar.1840

MANUEL HOMEM CAMELO, viúvo de Delfina de Jesus, sep.ª em Santo
António, c. c. JOAQUINA CARLOTA, filha de pai incógnito e de Francisca
de Jesus, bapt.ª na paroquial de Santo António, m.ra na paroquial de Nossa Senhora do Rosário, da vila da Lagoa e com o consentimento da mãe.
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º e m.or em Santo António e José de Viveiros, cas.º e m.or em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

11 Fev.1841

FRANCISCO PACHECO, viúvo de Mariana de Jesus, sep.ª em Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. MARIA DOROTEIA, filha de José de
Medeiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José do Rego, cas.º e m.or na Fajã de Cima e João Carvalho de Melo,
cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

22 Fev.1841

FRANCISCO PAULO TAVARES, filho de João Paulo Tavares e de Quitéria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. INÊS CÂNDIDA DA LUZ, filha
de João Pereira Campos e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e António Botelho de Viveiros, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau puro e 3º misto de consanguinidade.

10 Mar.1841

JOSÉ DE VIVEIROS DO REGO, filho de José de Viveiros do Rego e de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha
de José Álvares e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Medeiros do Rego e o P.e Francisco Inácio de Medeiros, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

26 Abr.1841

JOSÉ PAULO BOTELHO, filho de Francisco Paulo Botelho e de Francisca de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL, filha de Manuel de Medeiros Silva e de Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e João Francisco Raposo, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

10 Mai.1841

JOSÉ FURTADO, filho de Manuel Furtado e de Francisca de Jesus, freg.s da
prioral de Nossa Senhora da Apresentação da Vila das Capelas, c. c. MARIA
DE JESUS, filha de Francisco da Costa e de Maria de Jesus, freg.s que foram
da paroquial de Santo António.
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Test.as: Francisco de Frias e João Francisco Raposo, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
13 Mai.1841

ANTÓNIO DE AGUIAR, filho de José de Aguiar e de Margarida Rosa, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA ENCARNAÇÃO, filha de
Sebastião de Frias, fal.º e de Rita de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Pavão, da Vila das Capelas e João Carvalho de Melo, de Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: Certidão a 17.07.1858.

24 Jun.1841

CAETANO DE MEDEIROS DO REGO, filho de Manuel de Medeiros do
Rego e de Ana Joaquina, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha de Manuel da Rocha e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins e João de Medeiros do Rego, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

5 Jul.1841

JOÃO PEREIRA, viúvo de Ana Joaquina, sep.ª em Santo António, de onde o
contraente é freg. c. c. ANA LUÍSA DE JESUS, filha de José Ferreira Estêvão
e de Luísa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Martins Camilo (?), cas.º e José Tavares de Medeiros, solt.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Sentra.

1 Ago.1841

JOSÉ DE SOUSA, filho de Manuel de Sousa, fal.º e de Francisca Borges, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. SENHORINHA AUGUSTA, filha de pais
incógnitos, bapt.ª na paroquial de S. Pedro da cidade de Ponta Delgada, m.ra em
Santo António (foi criada na Saúde, Arrifes).
Test.as: Francisca de Medeiros Botelho, cas.º e Joaquim Soares Botelho, solt.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: Certidão a 17.07.1858. Este é o 1º casamento cuja autorização vem assinada pelo Doutor, Provisor e Vigário Geral do Bispado António José Ferreira de Sousa, que
acompanhou o bispo D. Frei Estêvão de Jesus Maria, que residia em Ponta Delgada.

12 Set.1841

JOÃO DO COUTO, filho de António do Couto Messias, fal.º e de Teresa de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ISABEL CARLOTA NESBITT, filha de pais incógnitos, bapt.ª na paroquial de S. José da cidade de Ponta
Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Diógenes da Silva, cas.º e Joaquina Soares Botelho, solt.º, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: Certidão a 11.08.1857.

13 Set.1841

JOÃO DE MELO DE OLIVEIRA, viúvo de Ana Angélica da Corte Celeste,
sep.ª em Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. FRANCISCA DA

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
CONCEIÇÃO, filha de Manuel Botelho Soares e de Maria de Jesus, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho Dinis e António de Oliveira Botelho de Melo, casados e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade, dispensados peo bispo D.Frei Estêvão de Jesus Maria.
23 Set.1841

JOSÉ PEDRO, viúvo de Inácia Maria, sep.ª em Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. ROSA JACINTA DE JESUS, filha de João da Câmara Medeiros e de Josefa Maria, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora
das Candeias, da Candelária, m.ra em Santo António.
Test.as: José de Melo, cas.º e António Botelho de Viveiros, solt.º, m.res em Santo
António.
Celebrante: Cura de Santa Bárbara José Feliciano Tavares do Canto.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

6 Out.1841

JOAQUIM PEREIRA, viúvo de Maria Tomásia, sep.ª em Santo António, de
onde o contraente é freg., c. c. ANA JACINTA, filha de António Jacinto, fal.º e
de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Diógenes da Silva e João Francisco Raposo, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

SB
18 Abr.1841

JOÃO DE MEDEIROS CABRAL, filho de Manuel de Medeiros Cabral e de Francisca de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA JOAQUINA,
filha de João da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Tomé Cabral e sua m.er Maria de Jesus, m.res no sítio de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: Note-se a particularidade de, pela primeira vez, uma mulher ser testemunha de casamento. Foi também testemunha Sebastião Ferreira, sacristão desta
Ermida (de Santa Bárbara).

26 Jul.1841

ANTÓNIO PEREIRA CARVALHO, viúvo de Maria Jacinta, sep.ª no cemitério da Várzea, de onde o contraente é freg., c. c. ROSA JACINTA, filha de José
Álvares de Viveiros e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maurício Raposo, cas.º e m.or no sítio de Santa Bárbara e João Pereira Carvalho, cas.º e m.or no lugar das Sete Cidades.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

15 Ago.1841

JOSÉ FERREIRA, filho de Maria da Conceição e de pai incógnito, nat.s e
freg.s da Ermida de Santa Bárbara, c. c. MARIA DE JESUS, filha de José de
Aguiar e de Margarida Rosa, nat.s e freg.s da Ermida de Santa Bárbara, baptizados ambos na paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel António de Arruda, cas.º e m.or no sítio de Santa Bárbara e António Jacinto Tavares, cas.º e m.or nas Feteiras.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

423

424

Miguel Soares da Silva
17 Out.1841

MANUEL DE OLIVEIRA SOARES, filho de Manuel de Oliveira Soares e de
Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VICÊNCIA DE
JESUS, filha de Francisco de Viveiros Cabeceiras e de Margarida da Estrela,
m.res em Santo António, onde ambos os contraentes foram baptizados.
Test.as: José Maurício Raposo e João de Medeiros Silva, casados e m.res em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

30 Out.1841

FRANCISCO PACHECO BOTELHO, filho de Manuel Pacheco Botelho e de
Vitória Francisca, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA
DE JESUS, filha de António de Sousa Faria e de Vitória de Jesus, fal.ª, freg.s da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: António de Sousa Faria, cas.º, m.or na Bretanha e José Maurício Raposo,
cas.º e m.or em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

21 Nov.1841

FRANCISCO DE OLIVEIRA, filho de Manuel de Oliveira Soares e de Maria
de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA CÂNDIDA, filha de pais incógnitos (criada por Margarida da Estrela, casada com Francisco de Viveiros, desta freguesia), bapt.ª na paroquial de S. José da cidade de
Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel António de Arruda e Francisco de Arruda, casados e m.res nesta
freguesia.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

5 Jan.1842

ANTÓNIO DE VIVEIROS DO REGO, filho de José de Viveiros do Rego e
de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA
CÂNDIDA, filha de pai incógnito e de Rosa Fonseca, bapt.ª na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º e o P.e Francisco Inácio de Medeiros, m.res
em Santo António.
Celebrante: Prior Elizardo José Tavares.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

10 Jan.1842

ANTÓNIO NUNES, filho de João Nunes e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA INÁCIA DE MEDEIROS, filha
de António de Medeiros Botelho, fal.º e de Maria Perpétua da Luz, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Frias e o P.e Francisco Inácio de Medeiros, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

13 Jan.1842

ANTÓNIO JOAQUIM DA COSTA, filho de pai incógnito e de Bernarda dos
Anjos, fal.ª, freg. da paroquial de Santo António, c. c. MARIA CÂNDIDA, filha de José Rebelo, fal.º e de Leonor Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Pacheco e João Francisco Raposo, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
26 Jan.1842

JOÃO PEREIRA, filho de Agostinho Pereira Campos e de Ana Angélica,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA TOMÁSIA, filha de João Nunes e de Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Melo Pereira, cas.º e António Botelho de Viveiros, solt.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

10 Mai.1842

ANTÓNIO DE AGUIAR, filho de Miguel de Aguiar e de Maria de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Francisco de Medeiros e de Francisca de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros do Couto e João de Melo Oliveira, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

14 Nov.1842

FRANCISCO DE SOUSA MEDEIROS, filho de José de Sousa Medeiros e de
Maria Francisca, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA JOAQUINA, filha de Brás de Viveiros Botelho, fal.º e de Joana
Inácia do Rego, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho, cas.º, m.or em Santo António e Francisco
José Gomes de Matos Brasil, solt.º, m.or em Ponta Delgada.

SB
6 Jan.1842

JOÃO DE VIVEIROS FERREIRA, filho de Sebastião de Viveiros Ferreira e
de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MADALENA DE
JESUS, filha de Francisco de Viveiros Arruda e de Rosa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maurício Raposo e José Bernardo de Faria, casados, m.res nesta freguesia.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

30 Jan.1842

JOSÉ JACINTO DE ARRUDA, filho de José Jacinto de Arruda e de Francisca de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MADALENA DE JESUS, filha de
Sebastião de Viveiros Ferreira e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Oliveira da Silva, cas.º, m.or no Pico da Pedra e António de
Oliveira Botelho de Melo, cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: Ambos os contraentes eram menores.

28 Mar.1842

MANUEL PEREIRA PAVÃO DE MEDEIROS, viúvo de Doroteia de Jesus,
sep.ª na Várzea, m.or nos Ginetes, c. c. MARIA JOAQUINA, filha de António
da Costa e de Antónia Francisca, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel António de Arruda e António Martins, casados, m.res em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

11 Set.1842

JOAQUIM DE OLIVEIRA PEREIRA, filho de António de Oliveira Botelho
de Melo e de Maria Delfina do Coração de Jesus, freg.s da paroquial de Santo
António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de João Pavão de Sousa e de Leonor
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: José Maurício Raposo e João de Melo de Oliveira, casados, m.res em
Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
9 Nov.1842

JOÃO DE AGUIAR, filho de José de Aguiar e de Margarida Rosa, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de João de Arruda
Ferreira e de Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel António de Arruda e Miguel Matias de Aguiar, casados e m.res
em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

26 Dez.1842

ANTÓNIO JOSÉ, filho de José Cordeiro e de Maria Francisca, fal.ª, freg.s da
paroquial de S. Sebastião dos Ginetes, c. c. ANA JOAQUINA, filha de José de
Arruda, fal.º e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Alves e Sebastião de Viveiros Ferreira, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

16 Jan.1843

JOAQUIM SOARES BOTELHO, filho de José Soares Botelho, fal.º e de Maria Rosa de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DELFINA DE JESUS, filha de José de Sousa Medeiros e de Maria Francisca, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Inácio de Medeiros e o Morgado Francisco José Gomes de
Matos Brasil, solt.º, m.res na cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Fev.1843

FRANCISCO MATIAS, filho de Matias Cabral e de Francisca de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. JOANA MARIA, filha de pais incógnitos,
criada por Francisca da Estrela, m.er de José da Silva, bapt.ª na paroquial de S.
Pedro da cidade de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e Joaquim Pereira, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

20 Fev.1843

ANTÓNIO DE SOUSA ARRUDA, filho de José de Sousa Arruda e de Antónia
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DA CONCEIÇÃO,
filha de António de Viveiros Arruda e de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Diógenes da Silva e Manuel Camilo Martins, casados, m.res em Santo
António.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

4 Mai.1843

NICOLAU PEREIRA, filho de Manuel da Rocha e de Maria de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de António Alves e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Botelho, cas.º e Filipe Álvares Cabral, solt.º, ambos da vila das Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
20 Jul.1843

MANUEL DE OLIVEIRA, filho de João de Oliveira e de Ana de Viveiros, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA TOMÁSIA, filha de Manuel de Medeiros Silva e de Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e Francisco de Sousa Medeiros, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 2º grau de consanguinidade ilícita.

21 Nov.1843

ANTÓNIO DA COSTA, filho de José da Costa e de Ana de Benevides, fal.ª,
freg.s da prioral de Nossa Senhora da Apresentação, da vila das Capelas, c. c.
MARIA DE JESUS, filha de José de Viveiros Fonseca e de Ana de Jesus, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Fonseca, cas.º e P.e Francisco Inácio de Medeiros, m.res
em Santo António.

SB
13 Set.1843

MANUEL DE FARIA, filho de José de Faria e de Maria Antónia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. EMÍLIA AUGUSTA, filha de pais incógnitos, dada
a criar a Margarida da Estrela, m.er de Francisco de Viveiros, de Santa Bárbara,
bapt.ª na paroquial de S. José da cidade de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: António Soares e Francisco de Viveiros Cabeceiras, casados, m.res em
Santa Bárbara.
Celebrante: Cura Francisco Jacinto Senra.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

24 Set.1843

FRANCISCO DA SILVA, filho de João da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA RICARDA, filha de António da Costa e de Antónia Francisca, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel António de Arruda, cas.º e freg. de Santa Bárbara e Manuel Soares Botelho, solt.º, sui júris, m.or na vila das Capelas.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

19 Fev.1844

MANUEL JACINTO DA PONTE, filho de António Jacinto, fal.º e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de S. José de Ponta Delgada, c. c. MARIA TOMÁSIA DA CONCEIÇÃO, filha de Bonifácio Pacheco e de Florinda Rosa,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Medeiros e João Carvalho de Melo, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

21 Mar.1844

ELIAS DE SOUSA, filho de pai incógnito e de Ana de Sousa, fal.ª, bapt.ª na
paroquial de S. Pedro da cidade de Pontra Delgada, c. c. MARIA CARLOTA
DE JESUS, filha de Luís Amaral e de Francisca de Melo, fal.ª, bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais e ambos m.res em Santo António.
Test.as: João de Melo e João Carvalho de Melo, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
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11 Abr.1844

SEBASTIÃO DE VIVEIROS FERREIRA, filho de Sebastião de Viveiros Ferreira e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE JESUS,
filha de Tomé Cabral e de Maria Cândida, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio Botelho e José Maurício Raposo, casados, m.res em Santo
António.

11 Jul.1844

MANUEL DE MELO DE OLIVEIRA, filho de José de Melo de Oliveira e de
Maria de Viveiros Botelho, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA DE JESUS, filha de António Tavares de Medeiros e de
Francisca de Viveiros Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho Dinis e João Francisco Raposo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

11 Ago.1844

FRANCISCO DO REGO, viúvo de Francisca da Conceição, sep.ª em Santo António,
c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, viúva de António Pedro, sep.º em Santo António.
Test.as: Manuel do Rego, da Fajã de Cima e João de Benevides, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

SB
5 Mai.1844

ANTÓNIO BOTELHO, filho de pai incógnito e de Francisca Tavares, freg.s da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA DE JESUS,
filha de João de Arruda e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel António de Arruda e José Homem Camelo, casados, freg.s de
Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

27 Nov.1844

MANUEL MARTINS DA CÂMARA, filho de pais incógnitos, dado a criar a
Maria dos Anjos, bapt.º e m.or na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANA MARIA, filha de João de Medeiros e de Quitéria da Estrela,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e António Feliciano de Almeida e Matias de Sousa, cas.º, m.or na Bretanha.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

22 Jan.1845

FRANCISCO DE MELO, filho de Francisco de Melo, fal.º e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO, filha de António de Melo e de Maria Francisca, fal.s, freg.s que foram da
parouial de Santo António.
Test.as: Francisco Carvalho de Arruda e João de Sousa Benevides, solteiros,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

2 Abr.1845

JOSÉ PEREIRA, filho de João Pereira e de Ana Joaquina, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA, filha de João Pereira, fal.º
e de Joana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Pereira e Manuel Pereira, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
23 Jul.1845

JOÃO BOTELHO DE VIVEIROS, filho de João Botelho de Viveiros e de
Francisca do Rosário, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
ANA DA CONCEIÇÃO, filha de João Botelho do Couto e de Francisca do Rosário, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho Dinis e João Francisco Raposo, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: «neste mesmo acto declarou o dito João Botelho que reconhecia por seu
filho legítimo a José Botelho e de sua mm.er a dita Ana da Conceição, que acaba
de receber, o qual se acha presente e é o que a f. 159 do Lº 7º dos Bapt.os se
acha lançado como filho de Ana Inácia de Jesus, solt.ª, sem declaração de pai”.

18 Ago.1845

DANIEL TAVARES DE MEDEIROS, viúvo de Maria da Conceição, sep.ª em
Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. FRANCISCA ISABEL DE
JESUS, filha de Francisco de Viveiros Botelho e de Bárbara de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Medeiros e Joaquim Soares Botelho, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau quádruplo de consanguinidade.

27 Ago.1845

JOÃO DE VIVEIROS BENEVIDES, filho de João de Viveiros Benevides e
de Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CARLOTA AUGUSTA DE MEDEIROS, filha de João Inácio de Medeiros e de Francisca de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo e António Nunes, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

13 Out.1845

ANTÓNIO DE VIVEIROS BOTELHO, filho de Francisco de Viveiros Botelho e de Maria da Assunção, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA EMÍLIA, filha de João de Viveiros Patrício e de Antónia Joaquina,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Medeiros e Joaquim Soares Botelho, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Out.1845

AGOSTINHO DE FRIAS, filho de João de Frias e de Quitéria Pereira de Jesus,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Francisco Carvalho de Melo e de Teresa Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Sousa e Joaquim Soares Botelho, casados, m.res em Santo
António (a assinatura que consta é de Francisco de Frias).
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

29 Out.1845

ANTÓNIO BOTELHO, filho natural de Maria de Jesus e de pai incógnito,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO (no
cabeçalho: Maria da…), filha de José Cosme e de Francisca Tomásia, freg.s da
paroquial de Santo António.
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Test.as: Agostinho de Viveiros e Manuel Camilo Martins, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
12 Nov.1845

SB
23 Fev.1845

ANTÓNIO ALVES, (no cabeçalho: Álvares), filho de José Alves da Silva e
de Margarida Rosa, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
ISABEL, filha de Manuel Raposo e de Antónia do Espírito Santo, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e Manuel Camilo Martins, casados e m.res
em Santo António.
Celebrante: Cura José Feliciano Tavares do Canto, de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

MANUEL DE FARIA, viúvo de Emília Augusta, sep.ª em Santo António,
de onde o contraente é freg., c. c. ANA DE JESUS, filha de Francisco de
Viveiros Cabeceiras e de Margarida da Estrela, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Manuel da Câmara Barbosa e João de Medeiros Silva, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

23 Out.1845

ALEXANDRE DE VIVEIROS, filho de José de Viveiros e de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA, filha de
António de Oliveira Botelho de Melo e de Maria Delfina, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as. Joaquim Soares Botelho e Francisco Botelho de Oliveira, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

5 Nov.1845

ANTÓNIO DE AGUIAR, filho de António de Aguiar e de Ana Maria, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA RICARDA, filha de José de
Faria e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Ferreira, cas.º e Joaquim Alberto Botelho, solt.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

9 Nov.1845

FARNCISCO DE FARIA, filho de José de Faria e de Maria Antónia, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ESTRELA, filha de António de
Aguiar e de Ana Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Aguiar e João Carvalho de Melo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

3 Dez.1845

JOÃO DE OLIVEIRA BOTELHO DE MELO, filho de António de Oliveira Botelho, fal.º e de Maria Delfina, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. DONA MARIA ISABEL CÂNDIDA, filha de André de Medeiros e de
Dona Francisca Augusta da Câmara, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, da vila das Capelas.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: José Inácio Botelho e Ricardo José Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
8 Dez.1845

MANUEL DE MEDEIROS CASTELO BRANCO MOREIRA, filho de André de Medeiros Castelo Branco Moreira e de Dona Francisca Augusta da Câmara, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação da Vila das
Capelas, m.or em Santo António, c. c. DONA MARIANA JÚLIA JÁCOME,
filha de Luís Tomé Jácome Correia e de Dona Margarida Júlia, fal.ª, freg.s da
paroquial de S. Pedro da Vila da Ribeira Grande.
Test.as: António Inácio Botelho e José Inácio Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

19 Fev.1846

ANTÓNIO DE SOUSA BORGES, filho de Manuel de Sousa, fal.º e de Francisca Borges, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA EMÍLIA, filha de Francisco Ferreira e de Bárbara Francisca, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho e António de Aguiar, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

30 Mar.1846

ANTÓNIO BOTELHO COELHO, filho de António Botelho Coelho e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS
(no cabeçalho: Maria), filha de António da Costa e de Antónia Francisca, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: José do Couto, cas.º e Manuel Botelho do Couto, solt.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

6 Jun.1846

INÁCIO DE MEDEIROS, filho de João Inácio de Medeiros e de Francisca
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA TOMÁSIA, filha de Francisco Ferreira e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Diógenes da Silva e Manuel Camilo Martins, casados, m.res em Santo
António.

2 Jul.1846

JACINTO MACHADO GOMES, filho de Manuel Machado Gomes e de Joana Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA GLÓRIA,
filha de José Cabral e de Francisca da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Viveiros do Couto e João Francisco Raposo, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

19 Ago.1846

JOÃO MARTINS CARVALHO, filho de João Martins e de Angélica Rosa,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA CARLOTA, filha de pai incógnito e de Maria do Espírito Santo, bapt.ª na igreja prioral de Nossa Senhora
da Apresentação, das Capelas, m.ra em Santo António.
Test.as: Maurício Nunes e António Martins, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
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20 Ago.1846

JOÃO DA SILVA, filho de Diógenes da Silva e de Rosa Jacinta, freg.s da paroquial de Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã de Baixo, c. c. MARIA JOSÉ,
filha de José de Sousa Arruda e de Antónia Maria, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho e Maurício Nunes, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

2 Set.1846

FRANCISCO PEREIRA CAMPOS, filho de João Pereira Campos e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA ESTRELA, viúva de Simão Botelho Soares, sep.º em Santo António, de onde a
contraente é freg.ª.
Test.as: João de Melo de Oliveira e João Francisco Raposo, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota:3º e 4º grau misto de consaguinidade.

28 Nov.1846

ANTÓNIO DE VIVEIROS VASCONCELOS, viúvo de Francisca de Jesus,
sep.ª no cemitério da cidade de Ponta Delgada, freg. da paroquial de Santo António, c. c. ISABEL DE JESUS, filha de Manuel de Medeiros e de Francisca
Isabel, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Fonseca e António de Viveiros Botelho, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

SB
24 Mai.1846

FRANCISCO BENEVIDES, filho de António de Arruda Benevides, fal.º e de Claudina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA EMÍLIA, filha
de António de Aguiar e de Ana de Jesus, fal.s, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio Botelho e Manuel de Medeiros Castelo Branco Moreira,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

16 Ago.1846

SILVESTRE BORGES, filho de pai incógnito e de Ana Borges, solt.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. PETRONILHA DE JESUS, filha de pais incógnitos,
bapt.ª na paroquial de S. Pedro da cidade de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Sebastião de Viveiros Ferreira e Francisco Cabral Lindo, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

25 Dez.1846

JOSÉ CABRAL, filho de pai incógnito e de Joana dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. INÊS DO CORAÇÃO DE JESUS, filha de pais
incógnitos, bapt.ª na paroquial da Matriz da vila da Ribeira Grande e freg.ª da
Ribeira Seca da mesma vila.
Test.as: José Inácio Botelho e Francisco Botelho do Rego, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
NOTA: O casamento que se transcreve a seguir parece estar deslocado no tempo, mas talvez o esteja só na sequência das páginas. Como, porém, todas as datas concordam, faz-se aqui o extrato do mesmo.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
9 Dez.1847

MARIANO ELIAS RODRIGUES, viúvo de D. Emília Henriqueta Cordeiro,
sep.ª em Ponta Delgada, freguesia da paroquial de S. Sebastião, c. c. DONA
MARIANA JÚLIA DE CHAVES, filha de Francisco Manuel Tavares e de
Dona Maria Ricarda de Chaves, freg.s da paroquial do Bom Jesus, de Rabo de
Peixe.
Test.as: P.e Francisco Jacinto Senra, cura de Santo António e Jacinto Manuel de
Chaves, de Rabo de Peixe.
Celebrante: Cura de Santa Bárbara José Feliciano Tavares do Canto.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: Este casamento realizou-se em Santo António, em virtude de um pedido
feito pelos contraentes e despachado favoravelmente pelo bispo D. Frei Estêvão de Jesus Maria, a residir em Ponta Delgada e no qual manifestavam o desejo de contrair matrimónio em Santo António. O despacho episcopal tem a
data de 7.12.1847 e está transcrito nesta página do livro, com a obrigação de o
mesmo ser também transcrito no livro da paroquial de S. Sebastião de Ponta
Delgada.

27 Jan.1847

FRANCISCO CORDEIRO, viúvo de Miquelina de Jesus, sep.ª na Várzea,
sendo ele m.or nos Ginetes, c. c. HELENA ROSA (ou de Jesus), filha de Manuel Machado e de Joana Maria, fal.s, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Agostinho Pereira e Francisco de Viveiros Botelho, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

2 Jun.1847

FRANCISCO DE MEDEIROS MOURA, filho natural de Francisco de Medeiros Moura e de Ana Joaquina de Medeiros, solt.ª, freg.s da paroquial de Santo
António, c. c. MARIA AUGUSTA, filha de Manuel Carvalho Botelho, fal.º e
de Josefa Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto Manuel Chaves, cas.º, m.or em Rabo de Peixe e João Francisco
Raposo, cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: Certidão a 11.05.1874

7 Jun.1847

JOÃO DE SOUSA, filho de Manuel de Sousa e de Ana Rosa, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, c. c. GERTRUDES CAROLINA, filha de José de Sousa Pacheco e de Maria de Jesus, freg. s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins e José Botelho Dinis, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

24 Jun.1847

FRANCISCO DE OLIVEIRA, filho de José de Oliveira e de Ana de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA RICARDA, filha de Sebastião de Frias, fal.º e de Rita de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho e Francisco de Sousa Medeiros, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: Certidões a 17.01.1848 e 19.07.1855.
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25 Ago.1847

JOSÉ DA COSTA, filho de Francisco da Costa e de Maria de Jesus, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, filha de António Alves de Melo e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo e Joaquim Soares Botelho, m.res em Santo António.

21 Out.1847

MANUEL HOMEM, filho de Manuel Homem e de Delfina Rosa, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Francisco da
Silva e de Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio Botelho e Manuel de Medeiros Castelo Branco, m.res em
Santo António.

7 Out.1847

FRANCISCO DA COSTA, viúvo de Ana de Jesus, sep.ª em Santo António, de
onde o contraente é freg., c. c. ANA JOAQUINA, filha de José Faria e de Maria Antónia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Viveiros do Couto e José da Costa, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: A data parece não estar correcta; talvez deva ser 27 e não 7.

SB
7 Fev.1847

ANTÓNIO ARRUDA, filha de Francisco de Arruda, fal.º e de Francisca de
Jesus, freg.s da paroquial de S. Sebastia~dos Ginetes, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha de António Carvalho e de Rosa Joaquina, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: José Inácio Botelho e José Botelho Dinis, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

11 Fev.1847

RAULINO PAVÃO, viúvo de Francisca Ricarda, sep.ª em Santo António, de
onde o contraente é freg., c. c. FRANCISCA DE JESUS, viúva de Manuel de
Viveiros Arruda, sep.ª em Santo António, de onde a contraente é freg.ª.
Test.as: José Homem Camelo e José de Viveiros, casados, freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

15 Fev.1847

JOSÉ DE OLIVEIRA BOTELHO DE MELO, filho de António de Oliveira
Botelho, fal.º e de Maria Delfina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MIQUELINA ISABEL CÂNDIDA, filha de André de Medeiros Castelo Branco
Moreira, ausente e de Dona Francisca Augusta da Câmara, freg.s da paroquial de
Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas.
Test.as: António Inácio Botelho e José Inácio Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

6 Jun.1847

ANTÓNIO BERNARDO DE FARIA, filho de António Bernardo de Faria
e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, viúva de José Ferreira, sep.º em Santo António, de onde a contraente é feeg.ª
Test.as: José de Viveiros e José Bernardo de Faria, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
18 Ago.1847

JOÃO PAVÃO, filho de João Pavão e de Leonor de Jesus, freg.s da paroquial
de Santo António, c. c. RAQUEL DE JESUS, filha de pais incógnitos, bapt.ª na
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, de onde é freg.ª.
Test.as: Francisco Barbosa Furtado Júnior, cas.º e m.or na cidade de Ponta Delgada e o cura António Feliciano de Almeida.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

25 Nov.1847

ANTÓNIO DE OLIVEIRA, filho de António de Oliveira, fal.º e de Maria
Antónia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE JESUS, filha
de Miguel de Aguiar e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: António Raposo e António de Sousa Borges, casados e freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

16 Dez.1847

MANUEL BERNARDO DE FARIA, filho de Francisco Bernardo de Faria e
de Umbelina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Francisco de Aguiar, ausente e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Barbosa Furtado Júnior, cas.º e m.or em Ponta Delgada e José
Maurício Raposo, cas.º, m.or na freguesia de Santo António.

16 Jun.1848

JOÃO DE MEDEIROS, filho de Jacinto de Medeiros e de Genoveva de Jesus,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã de Baixo, c. c. MARGARIDA JÚLIA, filha de António de Oliveira, fal.º e de Maria
Antónia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Diógenes da Silva, de Santo António e José do Rego Lima, da Fajã de Cima.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

5 Jul.1848

JOSÉ DE MELO BOTELHO, filho de Francisco de Melo Botelho e de Ana
Tomásia, fal.s, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA MARIA
AUGUSTA, filha de João Nunes e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: João de Melo Pereira e Joaquim Alberto Pereira (Serpa).
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

SB
13 Fev.1848

11 Mar.1848

MANUEL DE MEDEIROS, viúvo de Ana de Medeiros, sep.ª em Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. MARIA DE JESUS, filha de pais incógnitos, dada a criar a Bárbara, m.er de Manuel Cabral e bapt.ª na paroquial
de S. Pedro de Ponta Delgada, m.ra na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda,
da Bretanha.
Test.as: António de Aguiar, cas.º, m.or na Bretanha e João de Benevides, cas.º e
m.or em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
MANUEL LEDO DE VIVEIROS, filho de João Ledo de Viveiros e de Maria
da Apresentação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA
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CONCEIÇÃO, filha de Manuel de Melo, fal.º e de Maria Joaquina Raposo,
freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: João de Oliveira Botelho e Manuel de Medeiros Castelo Branco Moreira, casados, freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
2 Mar.1848

MANUEL DE VIVEIROS VULTÃO, filho de Francisco de Viveiros Vultão
e de Ana Tomásia, freg. s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
CÂNDIDA, filha de pai incógnito e de Luísa da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio Botelho e José Matias de Aguiar, casados, freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: O contraente era menor.

8 Dez.1848

JACINTO DA CÂMARA, filho de pai incógnito e de Ana da Câmara, bapt.ª na
paroquial de S. Pedro da cidade de Ponta Delgada, e m.or em Santo António, c.
c. BALBINA ROSA, filha de Miguel de Aguiar e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco Moreira e António Raposo, casados, freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

10 Jan.1849

JOSÉ BOTELHO MESAS, filho de João Botelho Mesas e de Margarida de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA AUGUSTA, filha de João Paulo Botelho e de Maria do Espírito Santo, fal.s , freg.s que foram da
paroquial de Santo António.
Test.as: José de Amaral e João de Medeiros, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

7 Fev.1849

FRANCISCO DE VIVEIROS REGO, viúvo de Ana da Estrela, sep.ª em
Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. FRANCISCA ISABEL DE
JESUS, filha de Miguel de Arruda e de Maria Botelho, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José do Couto e José de Viveiros do Rego, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

14 Fev.1849

JOSÉ BERNARDO, viúvo de Ana Rosa, sep.ª em Santo António, de onde o
contraente é freg., c. c. JOANA MARIA, filha de pai incógnito e de Josefa de
Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Álvares da Luz e José de Viveiros Rego, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

7 Mai.1849

JOÃO ÁLVARES, filho de José Álvares e de Margarida de Jesus, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE JESUS, filha de Manuel Raposo e
de Antónia do Espírito Santo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e Manuel de Medeiros Castelo Branco
Moreira, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
6 Set.1849

JOÃO DE MEDEIROS REGO, viúvo de Francisca da Conceição, sep.ª em
Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. ANA DE JESUS, filha de
Francisco de Viveiros Fonseca, ausente, e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Homem Camelo e José de Viveiros Rego, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

14 Out.1849

ANTÓNIO JOSÉ MARTINS, viúvo de Rosa de Jesus, sep.ª nas Capelas, de
onde o contraente é freg., c. c. MARIA DE JESUS, filha de José de Aguiar e de
Bernarda Francisca, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: José do Rego e Francisco de Viveiros Botelho, casados e m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

10 Dez.1849

MANUEL DA COSTA, filho de José da Costa e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JÚLIA, filha de Joaquim Pereira e
de Maria de Jesus, fal.ª freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º, de Santo António e Francisco Borges de
Medeiros, solt.º e m.or nas Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Dez.1849

MANUEL DE OLIVEIRA, filho de António de Oliveira, fal.º e de Maria
Antónia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE JESUS,
filha de Manuel Caetano e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: José do Rego Lima, cas.º e m.or na Fajã de Cima e António Botelho,
solt.º, da vila das Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

SB.
25 Nov.1849

4 Fev.1850

FRANCISCO FERREIRA, filho de João Ferreira e de Bárbara Francisca,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de Francisco de Viveiros Vultão e de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: José Inácio Botelho, cas.º e Ricardo José Botelho, solt.º, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: 4º e 3º grau de consanguinidade.
MANUEL BOTELHO DO COUTO, filho de João Botelho do Couto e de
Francisca do Rosário, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA DA ESTRELA, filha de António de Lima e de Joana Francisca,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho e Francisco de Viveiros Botelho, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.
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29 Mai.1850

BRÁS DA CÂMARA, filho de pais incógnitos, bapt.º na paroquial de S. José
da cidade de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. UMBELINA ROSA
DE JESUS, filha de José de Arruda e de Ana Maria, fal.s, freg.s que foram da
paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Pereira e Agostinho de Viveiros, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: Certidão a 25.07.1857.

12 Ago.1850

ANTÓNIO DE FRIAS, filho de Sebastião de Frias, fal.º e de Rita de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA EMÍLIA, filha de António Inácio de Medeiros, fal.º e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Sousa Medeiros e Francisco de Frias, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Set.1850

JOSÉ JACINTO DA PONTE, filho de António Jacinto e de Francisca Joaquina, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. CARLOTA AUGUSTA, filha de Diógenes da Silva e de Rosa Jacinta, freg.s da paroquial de
Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã de Baixo.
Test.as: Francisco de Sousa Medeiros e Francisco de Frias, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

3 Jun.1850

JACINTO DA CÂMARA, filho de pais incógnitos, bapt.º na paroquial de Santo António, c. c. JACINTA EMÍLIA, filha de Bonifácio Pacheco e de Francisca Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Medeiros e Manuel Camilo Martins, de Santo António.
Celebrante: P.e José Feliciano Tavares do Canto, cura de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto senra.
Nota: À margem: «este termo deve ser lançado a folhas 110», a seguir a 29 de Maio.

SB
6 Fev.1850

19 Ago.1850

FRANCISCO BOTELHO DO REGO, filho de Brás de Viveiros Botelho, fal.º
e de Joana Inácia do Rego, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. DONA
ANA RICARDA DE MEDEIROS, filha de André de Medeiros e de Dona
Francisca Augusta da Câmara, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas.
Test.as: José Inácio Botelho, cas.º e Ricardo José Botelho, viúvo, freg.s de Santo
António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
ALEXANDRE DE BENEVIDES, filho de João de Benevides e de Antónia
Francisca, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE JESUS, filha
de Jacinto de Sousa e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora
da Apresentação, da vila das Capelas.
Test.as: João de Oliveira Botelho e Maurício Nunes, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
8 Jan.1851

FRANCISCO DE VIVEIROS REGO, filho de José de Viveiros Rego e de
Francisca Inácia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA
CONCEIÇÃO, filha de José Botelho de Melo e de Joaquina de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho Dinis e Francisco de Medeiros Moura, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: Este termo aparece com a data de 1850, o que deve ter acontecido por lapso
do cura, pois o seguinte é de 22 de Janeiro de 1851! 4º grau de consanguinidade.

22 Jan.1851

JOSÉ JACINTO DOS REIS, filho de Pedro José dos Reis e de Francisca Rosa
de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais, c. c. JOANA
RICARDA DOS REIS, filha de Manuel Botelho de Vasconcelos, fal.º e de Ana
Ricarda do Amor Divino, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Manuel Fernandes dos Reis, Cura de Nossa Senhora do Pilar, da Bretanha e o P.e Luís Jacinto dos Reis, m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 2º grau de consanguinidade.

26 Fev.1851

JOSÉ JOAQUIM CABRAL, filho de Matias Cabral e de Francisca de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA, filha de
António Pereira Campos e de Claudina Rosa de Medeiros, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º e António Botelho do Rego, solt.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

9 Jun.1851

MANUEL LUÍS, filho de Luís da Cunha e de Antónia Luísa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA EMÍLIA DA GLÓRIA, filha de Matias Cabral
e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Barbosa Furtado Júnior, cas.º e Francisco Borges de Sousa,
solt.º, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Jun.1851

JOÃO DE FRIAS, filho de João de Frias e de Quitéria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ANTÓNIA, filha de Francisco Nunes e
de Maria Antónia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo e Maurício Nunes, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Raposo.

1 Out.1851

MARTINHO BOTELHO, filho de pai incógnito e de Maria de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. ANA ROSA, filha de António Carvalho e de
Rosa Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Oliveira e Manuel Camilo Martins, de Santo António.
Celebrante: José Feliciano Tavares do Canto, Cura de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
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SB
8 Jan.1851

JOAQUIM BERNARDO, filho de António Bernardo e de Ana Maria, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Inácio José
de Arruda e de Vitória Joaquina, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: José de Viveiros Camelo e José Bernardo de Faria, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

9 Fev.1851

MANUEL DE ARRUDA DE VIVEIROS, filho de Francisco de Arruda e de Maria
da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA JOAQUINA, filha de José de Viveiros Camelo e de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Manuel António de Arruda e João Botelho Dinis, casados, freg.s de Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: 2º grau de consanguinidade.

12 Mar.1851

FRANCISCO DE VIVEIROS HOMEM, filho de João de Viveiros Homem e
de Francisca Tomásia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, viúva de António Maurício, sep.º em Santo António, de onde a
contraente é freg.ª
Test.as: José Maurício Raposo, cas.º, de Santo António e Manuel de Amaral,
cas.º, m.or na Bretanha.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

21 Jul.1851

JOSÉ DE MEDEIROS, filho de José de Medeiros e de Francisca de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. RICARDA ROSA, filha de José de
Faria, fal.º e de Maria Antónia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel António de Arruda e José Maurício Raposo, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

17 Ago.1851

JOSÉ DE VIVEIROS JÚNIOR, filho de José de Viveiros Sénior e de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA RICARDA, filha
de Francisco de Medeiros Moura e de Umbelina Máxima, bapt.ª na paroquial de
S. José de Ponta Delgada, m.res em Santo António.
Test.as: Filipe António de Sá Bettencourt, cas.º e m.or na Vila das Capelas e José
Homem Camelo, cas.º e m.or em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

15 Out.1851

MANUEL DE ARRUDA, filho de José de Arruda, fal.º e de Maria dos
Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA AUGUSTA, filha
de José de Medeiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Francisco Pacheco e João de Viveiros Ferreira, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
9 Jun.1852

JOÃO CARVALHO DE MELO, filho de Francisco Carvalho de Melo e de
Helena Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MADALENA DA
CONCEIÇÃO, filha de Francisco de Melo Botelho e de Ana Tomásia, fal.s,
freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Alberto Pereira Serpa e Bento Soares de Albergaria Júnior, m.res
na cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

11 Out.1852

JOÃO DO COUTO CABRAL, filho de João do Couto Cabral e de Maria
Francisca, fal.s, freg.s que foram da prioral de Nossa Senhora da Apresentação,
da vila das Capelas, c. c. MARIA ISABEL, filha de Joaquim Velho, fal.º e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Oliveira Borges, da vila das Capelas e Francisco Inácio de
Medeiros, da cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

18 Out.1852

JOÃO DE SOUSA, viúvo de Mariana de Jesus, sep.ª em Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. ANTÓNIA DE JESUS, viúva de Francisco Raposo, sep.º nos Fenais da Luz, m.or em Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo e António Cabral, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 1º e 2º grau de afinidade lícita.
A folha 116 verso está riscada.

28 Out.1852

ANTÓNIO ÁLVARES, filho de António Álvares e de Francisca de Jesus,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, filha de António de Medeiros Cabral e de Maria Tomásia, fal.ª, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros e Manuel de Medeiros, casados, m.res na vila das
Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: a folha 117 verso está em branco.

15 Nov.1852

FRANCISCO DE LIMA CARVALHO DE MELO OLIVEIRA, filho de António de Lima e de Joana Maria, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA JOSÉ, filha de José do Couto Cabral e de Maria de Jesus Botelho,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Carvalho de Oliveira e Joaquim Soares Botelho, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

SB
30 Jun.1852

JOSÉ BERNARDO DE FARIA, filho de Francisco Bernardo de Faria e de
Umbelina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL,
filha de João da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: Manuel Tavares Ferreira, cas.º e m.or na Bretanha e José Maurício Raposo, cas.º e m.or em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: ela era menor.
1 Nov.1852

FRANCISCO CABRAL, viúvo de Maria Joaquina, sep.ª em Santo António,
de onde o contraente é freg., c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de José
Cordeiro e de Maria Francisca, fal.s, freg.s que foram da paroquial de S. Sebastião dos Ginetes.
Test.as: José Bernardo de Faria, cas.º e m.or em Santo António e Filipe da Câmara, cas.º e m.or nas Setes Cidades.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: ela era menor.

17 Jan.1853

JOSÉ PACHECO BOTELHO, filho de José Pacheco Botelho e de Quitéria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. UMBELINA AUGUSTA, filha de
Francisco Ledo, fal.º e de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho e Manuel de Melo Oliveira, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

31 Jan.1853

ANTÓNIO NUNES, filho de José Nunes e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL, filha de José da Costa e de Maria
de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Viveiros do Couto e Manuel Camilo Martins, casados, de
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

2 Fev.1853

JOSÉ JOAQUIM CORREIA, filho de Joaquim Correia e de Ana de Jesus,
freg.s da prioral de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c. MARIA
ISABEL, filha de António Pereira Campos e de Claudina Rosa de Medeiros,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Filipe António de Sá Bettencourt e Manuel de Deus, casados, m.res nas Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

3 Fev.1853

JOÃO DE VIVEIROS REGO, filho de Manuel de Viveiros Vasconcelos e de
Francisca de Medeiros do Rego, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo
António, c. c. MARIA DA ESTRELA, filha de José de Medeiros e de Umbelina Rosa, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho de Vasconcelos e Francisco Botelho do Rego, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

28 Abr.1853

JOSÉ LEDO DE VIVEIROS, filho de João Ledo de Viveiros e de Maria da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO CARMO, filha de António Botelho do Couto e de Rosa Cândida, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Vicente de Medeiros Botelho e João Francisco Raposo, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
8 Mai.1853

LUÍS DE SOUSA BARREIRA, filho de João de Sousa Barreira e de Ana Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha
de João Botelho do Couto, fal.º e de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: António Carvalho de Viveiros, da Bretanha e José Carvalho de Oliveira,
de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

5 Jun.1853

JOSÉ DE VIVEIROS, filho de Francisco de Viveiros Vultão e de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA AUGUSTA, filha
de José Nunes e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Sousa Soares, cas.º, m.or na vila das Capelas e José Carvalho de
Oliveira, cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

17 Jul.1853

JOSÉ DE LIMA CARVALHO, filho de António de Lima e de Joana Maria,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA AUGUSTA, filha de João de Sousa Melo e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho e João Francisco Raposo, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

30 Jul.1853

JOÃO BARREIRA, (no cabeçalho: João da Câmara), filho de João Barreira da
Câmara e de Francisca dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DE JESUS, filha de António Carvalho de Melo, fal.º e de Antónia da
Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Joaquim Botelho, cas.º e m.or na vila das Capelas e José Botelho
do Rego, solt.º, m.or em Santo António.
Assento pº Cura Francisco Jacinto Senra.

4 Ago.1853

FRANCISCO DE AGUIAR, filho de António Botelho de Aguiar e de Maria
de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. ANA
EMÍLIA, filha de Joaquim Velho, fal.º e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo e José Jacinto dos Reis, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: a página 123 verso está em branco.

22 Set.1853

JOÃO VELHO DO COUTO, filho de Joaquim Velho, fal.º e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA ISABEL, filha de
João do Couto Cabral e de Maria Francisca, fal.s, freg.s que foram da prioral de
Nossa Senhora da Apresentação das Capelas.
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Test.as. Francisco Inácio de Medeiros, cas.º e João Francisco Raposo, cas.º, de
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau misto de consanguinidade.
20 Nov.1853

SB
20 Jan.1853

FRANCISCO FERREIRA, filho de Francisco Ferreira e de Bárbara de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha de
Manuel de Medeiros do Couto e de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Manuel de Medeiros Tavares, m.or nas Capelas e João de Melo de Oliveira, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

LUÍS FRANCISCO DE TEVES, filho de António Francisco de Teves e de
Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de José Maurício Raposo e de Francisca de Jesus, freg.s da Ermida de Santa Bárbara.
Test.as: Francisco Barbosa Furtado Júnior, cas.º, m.or em Ponta Delgada e José
de Medeiros Tavares, solt.º, m.or na vila das Capelas.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

17 Jul.1853

JOÃO DE SOUSA, filho de pai incógnito e de Ana da Câmara, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de José Ferreira e de
Branca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Inácio de Medeiros, cas.º e m.or na vila das Capelas e José de
Viveiros Camelo, cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: Ela era menor.

30 Out.1853

JOÃO PACHECO BOTELHO, filho de Manuel Pacheco e de Vitória Francisca, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA JOAQUINA,
filha de António da Costa, fal.º e de Ana Joaquina, freg.s da paroquial de Nossa
Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: José de Viveiros Camelo e José de Viveiros Camelo Júnior, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

6 Nov.1853

FRANCISCO MAURÍCIO RAPOSO, viúvo de Maria de Jesus, sep.ª em
Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. FRANCISCA DE JESUS,
filha de Francisco Bernardo e de Umbelina Rosa, freg.s da paroquial de Santo
António.
Test.as: Manuel Tavares Ferreira, cas.º, m.or na Bretanha e José Maurício Raposo, cas.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
1 Dez.1853

JOÃO TAVARES DE ARRUDA, filho de António Tavares e de Francisca de
Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JÚLIA, filha de José de Fraga e de Mariana dos Anjos, freg.s da prioral de Nossa
Senhora da Apresentação, das Capelas.
Test.as: Manuel Camilo Martins e José Machado de Viveiros, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

19 Dez.1853

JOÃO PACHECO, filho de Bonifácio Pacheco e de Florinda de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. HELENA DA ENCARNAÇÃO, filha de Francisco
de Viveiros e de Margarida da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins e Francisco de Sousa Medeiros, casados, freg.s
de Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

8 Jan.1854

ANTÓNIO PEREIRA, filho de Joaquim Pereira e de Maria de Jesus, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA, filha de
Francisco de Freitas e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Carvalho de Oliveira e Manuel da Ponte, casados e m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

9 Jan.1854

JOÃO DE SOUSA BORGES, filho de Manuel de Sousa e de Francisca Borges, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de António da Ponte e de Josefa Leonor, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João da Silva e Manuel Camilo Martins, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Jan.1854

FRANCISCO BERNARDO DE FARIA, filho de Francisco Bernardo de Faria
e de Umbelina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TOMÁSIA, filha de António de Sousa, fal.º e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

5 Fev.1854

MANUEL CARVALHO, filho de António Carvalho e de Rosa Joaquina, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. FELICÍSSIMA DA ASSUNÇÃO, filha de
António Carvalho e de Maria da Assunção, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Cláudio de Almeida e Vitorino José Cordeiro, casados, m.res em
Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

21 Mai.1854

FRANCISCO DE LIMA, filho de José de Lima e de Josefa de Jesus, freg.s da paroquial do Divino Espírito Santo, da Maia, m.or nas Furnas, c. c. MARIA TOMÁSIA, viúva de Caetano de Medeiros Rego, sep.º em Santo António, de onde a
contraente é freg.ª
Test.as: António Carvalho Bento e Nicolau Pereira, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
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SB
11 Jan.1854

FREDERICO RAPOSO, filho de José Maurício Raposo e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. BERNARDINA DE JESUS, filha de José Machado de Viveiros e de Miquelina Ricarda de Jesus, bapt.ª na
Ermida de Santa Bárbara, de Santo António.
Test.as: Francisco Barbosa Furtado, cas.º e o filho Francisco Barbosa Furtado Júnior, solt.º, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

17 Abr.1854

MANUEL DE FARIA, viúvo de Ana de Jesus, sep.ª no cemitério paroquial, de
onde o contraente é freg., c. c. MARIA DE JESUS, filha de António de Medeiros Afonso e de Constança de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira e João Pacheco, casados, de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

27 Set.1854

MANUEL MARTINS CARVALHO, filho de António Martins Carvalho e de
Albina Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA ROSA,
filha de João da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maurício Raposo e Manuel de Medeiros Castelo Branco Moreira,
casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

24 Dez.1854

JOSÉ DE OLIVEIRA, filho de João da Câmara e de Madalena de Jesus, freg.s
da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA DOS ANJOS, filha de Francisco de Viveiros Botelho e de Margarida da Estrela, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Camelo e Manuel de Oliveira Soares, casados e freg.s
de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

17 Jan.1855

JACINTO INÁCIO JOSÉ DE MEDEIROS, filho de pais incógnitos, dado a
criar a Ana Francisca, m.er de José de Amaral, bapt.º na paroquial de S. José de
Ponta Delgada e freg. da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, das Capelas, c. c. MARIA DE JESUS, filha de João de Frias e de Quitéria do Rosário,
fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Tavares, José de Medeiros Tavares (e Manuel de
Medeiros Castelo Branco), casados e m.res nas Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

12 Fev.1855

MANUEL DE SOUSA BARREIRA, filho de João de Sousa Barreira e de Ana
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CÂNDIDA DE JESUS, filha de António da Cunha, fal.º e de Claudina de Jesus, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho e Manuel de Sousa Barreira, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
19 Fev.1855

ANTÓNIO DE ALMEIDA, filho de Manuel de Almeida e de Maria Joaquina,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA ROSA, filha de Francisco
Rebelo e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo e Joaquim Soares Botelho, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

19 Fev.1855

MANUEL DE AMARAL, filho de Francisco de Amaral, fal.º e de Joaquina
Rosa, freg.s da paroquial do Bom Jesus, de Rabo de Peixe e desobrigado nas Capelas, c. c. MARGARIDA DE JESUS, filha de Manuel Raposo e de Antónia
do Espírito Santo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vitorino José Vieira e José de Medeiros, casados e m.res nos Arrifes.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

20 Fev.1855

MANUEL CABRAL, filho de José Cabral, fal.º e de Joaquina de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA, filha de Acúrcio
da Costa e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Cabral de Melo, cas.º e Nicolau Pereira, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

14 Mar.1855

ANTÓNIO DE PIMENTEL, filho de Francisco de Pimentel e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DE JESUS, filha de pais
incógnitos, bapt.ª e m.ra na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: José Carvalho de Oliveira, cas.º e João de Pimentel, solt.º, m.res em Santo António.

10 Ago.1855

FRANCISCO CORDEIRO DOS RAMOS, filho de José Cordeiro dos Ramos
e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de Manuel Caetano e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: João da Silva e Manuel de Medeiros Castelo Branco, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

6 Set.1855

FRANCISCO BOTELHO DE VIVEIROS, filho natural de Maria Antónia,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA EMÍLIA, filha de Francisco
Ledo, fal.º e de Francisca Inácia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Alexandre de Viveiros e Manuel Camilo Martins, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

17 Out.1855

JOAQUIM DA SILVA, filho de Francisco da Silva e de Francisca de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de António
de Benevides e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Medeiros e Francisco Botelho do Rego, casados e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
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25 Out.1855

NICOLAU PEREIRA, viúvo de Maria de Jesus, sep.ª em Santo António, de
onde o contraente é freg., c. c. ANTÓNIA JÚLIA FERNANDES, filha de José
Fernandes de Simas e de Antónia da Conceição, freg.s da paroquial de Nossa
Senhora do Rosário, da vila do Topo, ilha de S. Jorge, m.ra em Santo António.
Test.as: António Botelho Maneta e Manuel Camilo Martins, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

7 Nov.1855

JOSÉ DA PONTE, filho de António da Ponte e de Josefa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de João Pedro e de
Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Fonseca e Manuel Camilo Martins, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

21 Nov.1855

FRANCISCO DE PIMENTEL, filho de Francisco de Pimentel e de Maria Carapuça,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA CAROLINA, filha de pais incógnitos, bapt.ª na paroquial de S. Pedro de Ponta Delgada e m.ra em Santo António.
Test.as: José Homem Camelo e Manuel Camilo Martins, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

26 Nov.1855

FRANCISCO DE AGUIAR, filho de António de Aguiar e de Ana Francisca,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TOMÁSIA DE JESUS, filha de José
Alves da Luz de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Carvalho de Oliveira e Manuel de Medeiros Castelo Branco, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

SB
12 Fev.1855

11 Abr.1855

ALEXANDRE DE VIVEIROS FERREIRA, filho de Sebastião de Viveiros
Ferreira e de Ana de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António,
c. c. FELICÍSSIMA CÂNDIDA, filha de António Raposo e de Maria Rosa,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Oliveira Nunes Bago, solt.º, sui júris e António Inácio de
Medeiros, cas.º, ambos m.res nas Capelas.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: 3º e 4º grau misto de consanguinidade.
JOÃO XAVIER TAVARES, filho de Francisco Xavier Tavares, fal.º e de Dona Mariana Vitória Jácome, freg.s da paroquial de S. Pedro, da Ribeira Seca da vila da Ribeira Grande, c. c. DONA MARIA LIBANA BOTELHO, filha de Ricardo José
Botelho e de Dona Rosa Cândida, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz,
dos Fenais, m.ra na sobredita paroquial de Santa Bárbara, do lugar de Santo António.
Test.as: José Inácio Botelho e António Inácio Botelho, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: ambos os nubentes eram menores.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
17 Mai.1855

JOÃO DE ARRUDA, filho de João de Arruda e de Ana de Jesus, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha
de Sebastião Ferreira e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Câmara Barbosa (assina: Manuel Barbosa da Câmara) e José
Homem Camelo, casados, m.res em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

28 Out.1855

FRANCISCO CABRAL, filho de António Cabral e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA DE JESUS, filha de
Francisco Bernardo de Faria e de Umbelina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Tavares Ferreira, cas.º e m.or na Bretanha e José Bernardo de Faria, cas.º, de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

31 Out.1855

ANTÓNIO PAVÃO, filho de João Pavão e de Leonor de Jesus, «bapt.º na paroquial
de Santo António e desobrigado as três Quaresmas passadas na dita paroquial de
Santa Bárbara, onde é freg.», c. c. MARIA JÚLIA DA CONCEIÇÃO, filha de
Francisco de Medeiros e de Ana de Jesus, fal.s, bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora
da Conceição, dos Mosteiros e freg.ª actual da paroquial de Santa Bárbara.
Test.as: José Inácio Botelho, cas.º e Ricardo José Botelho, viúvo, m.res em Santa
Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

18 Nov.1855

LÚCIO RAPOSO, filho de António Raposo e de Maria Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de Joaquim Pereira e de Maria
dos Anjos, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Pereira e Manuel Ledo de Viveiros, casados, freg.s de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

16 Abr.1856

ANTÓNIO LEDO, filho de Francisco Ledo, fal.º e de Francisca Joaquina,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DO LIVRAMENTO,
filha de João de Melo Oliveira e de Ana Angélica da Corte Celeste, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Alexandre de Viveiros, cas.º e Joaquim Alberto Botelho, solt.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

22 Mai.1856

JOSÉ DOS SANTOS REIS, filho de António dos Reis Fernandes e de Miquelina Rosa, fal.ª, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c.c.
ROSA HELENA DA CONCEIÇÃO, filha de pai incógnito e de Luísa da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco e João de Sousa dos Reis, sacristão
da paroquial de Santo António.

4 Jun.1856

JOSÉ DO COUTO CABRAL, filho de João do Couto Cabral e de Maria Francisca, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação,
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das Capelas, c. c. EMÍLIA CARLOTA, filha de Francisco de Medeiros Moura
e de Umbelina Máxima Narcisa, bapt.ª na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.res em Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego e P.e José Feliciano Tavares do Canto, cura
de Santa Bárbara, desta freguesia.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
3 Set.1856

MANUEL DE VIVEIROS VASCONCELOS, filho de António de Viveiros
Vasconcelos e de Francisca de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. ANA EMÍLIA, filha de José Botelho de Melo e de Ana Joaquina, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Ponte de Araújo, cas.º, das Capelas e José Botelho do Rego,
sui júris, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

4 Set.1856

FRANCISCO DE SOUSA, filho de José de Sousa, fal.º e de Maria Inácia,
freg.s da Ermida de Santana, das Furnas e m.or em Santo António, c. c. MARIA
DE JESUS, filha de António de Medeiros e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Jacinto dos Reis, cas.º e João Botelho dos Reis, sui júris, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

22 Set.1856

ANTÓNIO DO COUTO CABRAL, filho de José do Couto Cabral e de Maria
de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA EMÍLIA, filha de Miguel de Arruda Cabral e de Joana do Espírito Santo, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa Medeiros e Manuel Camilo Martins, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

20 Out.1856

JOÃO DA COSTA CABRAL, filho de Francisco da Costa e de Ana de Jesus,
fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TOMÁSIA DE JESUS, filha de
Francisco de Melo Botelho e de Ana Tomásia de Jesus, fal.s, freg.s que foram da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego e José Botelho do Rego, sui júris, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

28 Dez.1856

JOÃO DE BENEVIDES, filho de António de Benevides e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA, filha de
Manuel de Benevides e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, cas.º e José Botelho do Rego, solt.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 2º grau de consanguinidade.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
29 Dez.1856

SB
1 Mai.1856

JOSÉ DE MELO, filho de João de Melo e de Maria de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, filha de José Botelho e
de Antónia Maria, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Fonseca e Joaquim Soares Botelho, casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

ANTÓNIO DE MEDEIROS BAPTISTA, filho de José de Medeiros Baptista
e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA RICARDA, filha de João Martins da Câmara e de Francisca Ricarda, fal.s, freg.s
que foram da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego e Manuel de Medeiros Castelo Branco Moreira, casados, de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

5 Jun.1856

ALEXANDRE DE MEDEIROS DA CÂMARA, filho de pais incógnitos,
bapt.º na paroquial de S. Pedro, da cidade de Ponta Delgada, m.or em Santa Bárbara, c. c. ANTÓNIA DOS SANTOS, filha de João de Arruda, fal.º e de Maria
Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco Moreira e Manuel de Arruda Júnior, casados, m.res em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

3 Set.1856

LUÍS FRANCISCO DE TEVES, viúvo de Francisca de Jesus, sep.ª em Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. JACINTA DE JESUS, filha de Francisco de
Viveiros Botelho e de Margarida da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Oliveira Soares e Manuel de Medeiros Castelo Branco Moreira, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

22 Dez.1856

TOMÁS DA CÂMARA, filho de pais incógnitos, freg. da paroquial de Santo
António, c. c. ANA DE JESUS, filha de José de Medeiros Baptista e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as. Manuel de Medeiros Castelo Branco e João de Medeiros Castelo Branco
Moreira, m.res em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

11 Fev.1857

JOÃO DE MELO BOTELHO, filho de José de Melo Botelho e de Joaquina
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA AUGUSTA, filha
de Matias Cabral e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, de Santo António e Manuel António de Sá
Bettencourt, das Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

451

452

Miguel Soares da Silva
7 Mar.1857

MANUEL DE MEDEIROS CASTELO BRANCO, (no cabeçalho: João…), filho
de André de Medeiros Castelo Branco e de Dona Francisca Augusta, fal.s, freg.s da
prioral de Nossa Senhora da Apresentação, da vila das Capelas, c. c. MARIA DO
SANTO CRISTO, filha de Agostinho de Viveiros Vasconcelos e de Ana Leonardo,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Melo e Francisco de Medeiros Moura, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

27 Abr.1857

JACINTO DE SOUSA, filho de João de Sousa Melo e de Vitória de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. MARIA AUGUSTA DO CARMO, (no cabeçalho: da Glória), filha de José Ledo e de Francisca do Rosário, freg.s da paroquial de
Santo António.
Test.as: Francisco Inácio de Medeiros, m.or em Ponta Delgada e António de Sousa Melo, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

27 Mai.1857

MANUEL DA ROCHA, filho de Francisco da Rocha e de Antónia de Jesus, freg.s
da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, da Vila das Capelas, c. c. ANA
ANGÉLICA DA CORTE CELESTE, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Alexandre de Viveiros e José de Oliveira Botelho, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

26 Nov.1857

JOÃO DE MEDEIROS, filho de pais incógnitos, bapt.º na paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, m.or em Santo António, c. c. MARIA JOAQUINA, filha de António de Frias e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Camelo e João Botelho Dinis, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

29 Nov.1857

ANTÓNIO DE MEDEIROS MOURA, filho de João de Medeiros Moura, fal.º e
de Rosa Jacinta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA ISABEL, filha de
José de Melo Botelho, fal.º e de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego e Manuel Camilo Martins, casados e m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

7 Dez.1857

JOÃO DE MEDEIROS, filho de António de Medeiros e de Maria dos Anjos, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA ISABEL, filha de António de Viveiros Botelho, fal.º e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Rego e Manuel Camilo Martins, casados, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

19 Dez.1857

JOSÉ ANTÓNIO CORDEIRO DOS SANTOS BRASIL, viúvo de Marcela
de Jesus, sep.ª em Ponta Delgada, c. c. MARIA CAROLINA, filha de pais incógnitos, bapt.ª na paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais, ambos freg.s
da paroquial de S. José de Ponta Delgada.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º e João de Sousa dos Reis, solt.º, ambos de
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: este casamento realizou-se em Santo António por petição dos noivos, despachada favoravelmente p.º Provisor e Vig.º Geral do Bispado de Angra, António José
Ferreira de Sousa, «para maior comodidade de seus arranjos domésticos»…
SB
11 Set.1857

JACINTO RAPOSO, filho de António Raposo e de Rosa Francisca, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. FELICIDADE DE JESUS, filha de José Álvares, fal.º e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maurício Raposo e João de Viveiros Ferreira, casados, freg.s de
Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

23 Set.1857

VICENTE INÁCIO DE MEDEIROS, filho de pais incógnitos, bapt.º na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, filha de Manuel de Viveiros Arruda, fal.º e de Francisca de Jesus, freg.s
da Igreja de Santa Bárbara.
Test.as: José de Viveiros Camelo, cas.º e Francisco Inácio de Medeiros, solt.º, de
Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

14 Fev.1858

MANUEL JOAQUIM VELHO, filho de Joaquim Velho, fal.º e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, filha de
João de Viveiros Fonseca e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo e Joaquim Soares Botelho, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

14 Fev.1858

JOÃO CARVALHO DE ARRUDA, filho de João Carvalho de Arruda e de
Faustina Rosa, freg.s da prioral de Nossa Senhora da Apresentação, da vila das
Capelas, c. c. FRANCISCA DE JESUS, filha de António Carvalho de Melo,
fal.º e de Antónia da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Carvalho de Oliveira e Francisco Carvalho de Melo, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

25 Abr.1858

SALVADOR DA CÂMARA filho de pais incógnitos, bapt.º na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. ANA DE JESUS, filha de
António de Frias e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Medeiros e Francisco de Frias, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

SB
14 Jul. 1858

JOSÉ MAURÍCIO RAPOSO, filho de José Maurício Raposo e de Francisca
de Jesus, freg.s da Igreja de Santa Bárbara, c. c. GERTRUDES DA CONCEIÇÃO, filha de Francisco de Arruda, fal.º e de Josefa da Conceição, bapt.ª, como
consta, na Vila de Almada, em 1842, m.ra em Santa Bárbara.
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Test.as: Francisco Barbosa Furtado, cas.º e Francisco Barbosa Furtado Júnior,
solt.º, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: A ela foi dado o necessário consenso pelo tutor Alexandre de Viveiros. 3º
grau de consanguinidade.
7 Fev.1859

JOÃO NUNES, filho de João Nunes e de Francisca de Jesus, fal.s, freg.s que foram da
paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA AUGUSTA, filha de António de Viveiros do Couto e de Madalena da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Melo Pereira e António Nunes, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

5 Mar.1859

GUILHERME SOARES BOTELHO, filho de José Soares Botelho, fal.º e de
Maria Rosa de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DOS ANJOS, filha de João Francisco Raposo e de Gertrudes Eulália de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho e P.e José Feliciano Tavares do Canto, Cura de
Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

28 Mar.1859

JOSÉ BOTELHO DE VIVEIROS, filho de João Botelho de Viveiros e de Ana
de Jesus, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
FRANCISCA, viúva de José de Viveiros, sep.º no cemitério da paroquial de
Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, de onde a contraente é freg.ª.
Test.as: António Inácio de Melo e o P.e José Feliciano Tavares do Canto, Cura da
Ermida de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Mai.1859

JOÃO CARVALHO DE MEDEIROS, filho de António Carvalho de Melo e
de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA
DA CONCEIÇÃO, viúva de António Carvalho Roque, sep.º em Santo António,
de onde a contraente é freg.ª.
Test.as: Francisco Carvalho de Melo, de Santo António e António Moniz da Ponte, das Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

20 Jul.1859

JOÃO DE SOUSA ALEIXO, filho de José de Sousa Aleixo, fal.º e de Antónia
Maria de Aguiar, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, filha de José Botelho de Amaral e de Ana Tomásia, fal.ª, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: João da Silva, cas.º e António Inácio de Medeiros, solt.º, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

27 Jul.1859

JOSÉ BOTELHO DO REGO, filho de Brás de Viveiros Botelho e de Joana
Inácia do Rego, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António, c. c. MARIA FRANCISCA DO REGO, filha de Francisco de Sousa Medeiros, fal.º e
de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Joaquim Soares Botelho e Francisco Botelho do Rego, casados e m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
11 Set.1859

JOSÉ BOTELHO TAVARES, (no cabeçalho, riscado: José Tavares Botelho,
que consta também do corpo do termo, logo a seguir corrigido), filho de António de Medeiros Tavares, fal.º e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo
António, c. c. MARIA DOS SANTOS, filha de João de Freitas e de Isabel Inácia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Joaquim da Costa, das Capelas e Manuel Rodrigues de Oliveira,
m.or na vila da Lagoa.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

17 Out.1859

JOÃO BOTELHO DE AGUIAR, filho de José Botelho de Aguiar, fal.º e de
Ana Rosa de Aguiar, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA EMÍLIA DE MEDEIROS, filha de António de Medeiros Botelho e de Maria Perpétua da Luz, fal.s, freg.s que foram da paroquial de Santo António,
Test.as: Manuel Camilo Martins e José Botelho Dinis, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau mistos de consanguinidade.

14 Nov.1859

ALEXANDRE DE SOUSA, filho de José de Sousa, fal.º e de Antónia Maria,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FLORINDA CÂNDIDA, filha de
Francisco do Rego, ausente e de Francisca da Conceição, fal.ª freg.s da paroquial de Nossa Senhora dos Anjos, da Fajã de Baixo.
Test.as: José Inácio Botelho e José de Frias Pereira, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

14 Dez.1859

MANUEL DA ROCHA DA SILVA, filho de Manuel da Rocha da Câmara e de Maria da Silva, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, filha de
José do Couto e de Joana de Jesus Barreira, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho de Aguiar, cas.º e João de Sousa dos Reis, solt.º e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

SB
6 Jan.1859

6 Mar.1859

JOSÉ BARREIRA, filho de João Barreira da Câmara e de Francisca de Jesus, fal.ª
freg.s da paroquial de Santo António, c.c. FRANCISCA ISABEL DA CONCEIÇÃO, filha de Manuel Raposo e de Maria Ricarda, freg.s da Ermida de Santa Bárbara.
Test.as: José de Viveiros Camelo e João de Viveiros Ferreira, casados, «daqui
fregueses».
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
JOÃO DE VIVEIROS ARRUDA, filho de António de Viveiros Arruda, fal.º e
de Ana dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ASSUNÇÃO, filha de Luís Ferreira e de Francisca de Jesus, fal.ª, freg.s da paroquial de Santo António.

455

456

Miguel Soares da Silva
Test.as: Manuel de Arruda e António Martins Carvalho, m.res em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
15 Dez.1859

ANTÓNIO JACINTO, filho de António Jacinto, fal.º e de Madalena de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA AUGUSTA, filha de
José Bernardo de Faria e de Ana Francisca, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Alexandre de Viveiros e Manuel de Viveiros, casados, m.res em Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.

16 Fev.1860

JOSÉ CABRAL, filho de José Cabral, fal.º e de Francisca da Encarnação, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. CAROLINA DE JESUS, filha de João Carvalho de Oliveira e de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Sousa Lima, da vila das Capelas e José Jacinto dos Reis, m.or
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

26 Mar.1860

JOÃO DE SOUSA MELO, viúvo de Vitória de Jesus, sep.ª em Santo António,
de onde o contraente é freg., c. c. ANA RAPOSO, viúva de António de Pimentel, sep.º na Bretanha, de onde a contraente é freg.ª.
Test.as: João de Melo, cas.º e João de Sousa dos Reis, sacristão da Igreja paroquial.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

15 Abr.1860

JOSÉ DE MELO DE VIVEIROS, filho de Francisco de Viveiros Botelho, fal.º e de
Bárbara de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA MARIA DE JESUS, viúva de Manuel de Melo, sep.º em Santo António, de onde a contraente é freg.ª.
Test.as: Francisco de Medeiros Moura Júnior e João de Frias, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

6 Mai.1860

MANUEL DOS RAMOS CORDEIRO, filho de José dos Ramos Cordeiro e
de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA GLÓRIA, filha de Vicente Luís e de Mariana Júlia, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação da Vila das Capelas.
Test.as: José Botelho do Rego e António Botelho do Rego, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

20 Mai.1860

JOÃO DE MELO DE OLIVEIRA, viúvo de Francisca da Conceição, sep.ª em Santo António, de onde o contraente é freg., c. c. JOANA AUGUSTA DE JESUS, filha
de João Pereira Campos e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Paulo Tavares, cas.º e João de Sousa dos Reis, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade e afinidade.

27 Mai.1860

ANTÓNIO DA COSTA, filho de Francisco da Costa e de Ana de Jesus, fal.ª,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE JESUS, filha de pais incógnitos, bapt.ª na paroquial de S. Pedro de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, cas.º e José Botelho do Rego, cas.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
21 Jun.1860

FRANCISCO DE MEDEIROS MOURA, viúvo de Umbelina Máxima Narcisa,
sep.ª no cemitério público da cidade de Ponta Delgada, freg. da paroquial de Santo
António, c. c. VITÓRIA DE JESUS, filha de Miguel de Sousa e de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação, da vila das Capelas.
Test.as: Francisco de Viveiros Botelho e Francisco de Medeiros Botelho, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

28 Jun.1860

FRANCISCO CABRAL, viúvo de Ana de Jesus, sep.ª nas Capelas, de onde o
contraente é freg., c. c. MARGARIDA DE JESUS, viúva de António de Pimentel, sep.º em Santo António, de onde a contraente é freg.ª
Test.as: Francisco de Viveiros Botelho e Manuel Martins Carvalho, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

29 Jun.1860

ANTÓNIO DE MELO, filho de António de Melo e de Maria da Assunção, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. FLORINDA DE JESUS, filho de José Matias
de Aguiar, fal.º e de Margarida de Jesus, freg.s da Ermida de Santa Bárbara.
Test.as: João de Aguiar e António Bernardo, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

SB
19 Fev.1860

10 Mai.1860

JOSÉ DA CÂMARA, filho de pais incógnitos, bapt.º na paroquial de S. Pedro de
Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. JOAQUINA DE OLIVEIRA, filha
de pais incógnitos, bapt.ª na paroquial de S. Sebastião de Ponta Delgada, freg.ª de
Santo António.
Test.as: José Maurício Raposo, casado e Manuel da Silveira de Abreu (no texto:
Abreiro).
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
MANUEL SILVEIRA DE ABREU, filho de Manuel Silveira de Abreu e de Maria Clara, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz, da Ilha do Faial, desobrigado pelo Capelão da sua Companhia, c. c. ANA DE JESUS RAPOSO, filha de
José Maurício Raposo e de Francisca de Jesus, freg.s da Igreja de Santa Bárbara.
Test.as: João Teodomiro Alves Pacheco, cas.º e Francisco Barbosa Furtado Júnior,
solt.º, filho de Francisco Barbosa Furtado e de Dona Maria Bernarda, m.res na cidade de Ponta Delgada.
Assento p.º Cura José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: O livro 5º dos Casamentos de Santo António termina no dia supra, a folha
153 vº. Da folha 154 à folha 198 está tudo em branco e, na página do verso vem o
termo de encerramento, com a data de 29 de Set.º de 1823 e assina o P.e Vicevig.º Gabriel António de Sousa.
O livro 1º dos Casamentos de Santa Bárbara termina a folha 47 vº, estando em
branco até à folha 148, vindo a seguir o termo de encerramento, com a data de 2
de Maio de 1833, assinado p.º P.e Manuel Joaquim da Silveira, por comissão que
lhe fora dada p.º Vig.º Capitular Bernardo do Canto Machado de Faria e Maia. A
folhas 7 vº e 8 faltam as testemunhas Manuel de Arruda e José Inácio e, na 8 vº
falta José Inácio Botelho (test.ª).
Começa o livro 6º dos Casamentos.
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17 Set.1860

JOSÉ BERNARDO DE AGUIAR, 46 a., viúvo de Francisca de Jesus, sep.ª em
Santo António (a 22.03.1857), filho de António Bernardo de Faria, pedreiro e de
Ana de Jesus, m.res na Lomba de Santa Bárbara desta freguesia, neto pat.º de
Bernardo de Faria e de Francisca de Jesus e mat.º de João de Viveiros Arruda e
de Maria de Jesus, c. c. MARIA ISABEL, 22 a., solt.ª, filha de Francisco Cabral, camp.º e de Maria de Jesus, m.res no Grotilhão do Patacho, desta freguesia,
neta pat.ª de António Carvalho e de Francisca Joaquina e mat.ª de Manuel de
Medeiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Vasconcelos, lavr., cas.º e m.or no sítio do Quarteiro e
Francisco Inácio de Medeiros, lavr., solt.º e m.or no sítio do Lugar.
Nota: Manuel Camilo Martins, cas.º, mestre de primeiras letras, m.or em Santo
António, assina, a rogo, pela nubente.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Set.1860

FRANCISCO MONIZ DA PONTE, 38 a., solt.º, bapt.º na Vila das Capelas, filho
de António Moniz da Ponte, carp.º e de Doroteia do Rosário, m.res no Cruzeiro das
Capelas, neto pat.º de Manuel Moniz e de Maria da Ponte e mat.º de João Dias e de
Clara de Jesus, c. c. MARIA DOS ANJOS, 42 a., solt.ª bapt.ª em Santo António, filha de Manuel da Ponte, camp.º e de Francisca de Jesus, m.res no Quarteiro, neta
pat.ª de Manuel da Ponte e de Maria de S. Miguel e mat.ª de João de Viveiros Cosme e de Maria da Conceição.
Test.as: José Botelho, lavr., cas.º e João de Sousa dos Reis, sacristão, solt.º, m.res
no sítio do Lugar, de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

7 Nov.1860

ANTÓNIO DE VIVEIROS FONSECA, 25 a., solt.º, bapt.º em Santo António, filho de Francisco de Viveiros Fonseca, camp.º e de Maria de Jesus, m.res no Grotilhão do Patacho, neto pat.º de José de Viveiros Fonseca e de Ana de Jesus e mat.º de
António Botelho do Couto e de Maria de Jesus, c. c. ANTÓNIA DE JESUS, 22 a.,
solt.ª, exposta da Câmara, criada por Maria Francisca, m.er de José Moreira, camp.º,
m.res no lugar da Bretanha, freg.ª actual de Santo António; nat. e bapt.ª na Matriz de
Ponta Delgada.
Test.as: Manuel Botelho do Couto, lavr., cas.º e m.or na Lomba dos Melos e João
de Medeiros do Rego, camp.º, cas.º e m.or no sítio das Terças.
Nota: Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras, assina p.ª nubente;
cas.º e m.or no sítio do Lugar.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

14 Nov.1860

MANUEL DE VIVEIROS HOMEM, 27 a., solt.º, bapt.º em Santo António, filho de João de Viveiros Homem, camp.º e de Francisca de Jesus, m.res na Lomba
de Santa Bárbara, neto pat.º de António de Viveiros Homem e de Teresa de Jesus
e mat.º de Cipriano de Medeiros Afonso e de Maria Luísa, c. c. FRANCISCA
DOS ANJOS, 23 a., solt.ª, filha de António Botelho do Couto, camp.º e de Rosa
Cândida, m.res no sítio da Grota da Pipa; neta pat.ª de avô incógnito e de Joana
Maria e mat.ª de António de Sousa e de Rosa Maria, bapt.ª em Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, cas.º e Francisco Ferreira,
camp.º, cas.º.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Nota: Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras, assina p.ª 2.ª testemunha.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
19 Nov.1860

JOÃO DE VIVEIROS, 42 a., solt.º, filho de António de Viveiros Homem,
camp.º e de Ana de Jesus, fal.ª, m.res na Lomba de Santa Bárbara; neto pat.º de
António de Viveiros Homem e de Teresa de Jesus, c.c. MARIA DE JESUS, 24
a., solt.ª, filha de Francisco da Costa de Medeiros, camp.º e de Ana de Jesus,
fal.ª, m.res no sítio da Mãe de Deus; neta pat.ª de António da Costa Medeiros e
de Maria de Jesus e mat.ª de José Cabral e de Maria da Mota de Jesus.
Test.as: Manuel de Arruda, lavr., cas.º e João Tavares, camp.º, cas.º, m.res no sítio
da Lomba de Santa Bárbara.
A rogo, pela nubente, assina Francisco Botelho do Rego, prop.º, de Santo António.

28 Nov.1860

JOSÉ MARIA DE MEDEIROS, 54 a., solt.º, filho de António de Medeiros,
camp.º e de Maria Perpétua da Luz; neto pat.º de António do Rosário de Medeiros e
de Francisca de Jesus e mat.º de José Pereira Campos e de Maria de Jesus, c. c.
FRANCISCA AUGUSTA, 27 a., solt.ª, filha de António Cabral, camp.º e de Francisca de Jesus; neta pat.ª de José Cabral e de Maria do Carmo e mat.ª de Francisco
Nunes e de Maria Antónia, todos m.res no sítio da Senhora Mãe de Deus.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, prop.º, cas.º, m.or na Mãe de Deus e Francisco de Frias, lavr. e m.or no sítio do Quarteiro.
Nota: pela nubente, assina Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras,
cas.º e m.or no sítio da Mãe de Deus.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

15 Dez.1860

JOÃO DA CÂMARA BARREIRA, 66 a., viúvo de Francisca de Jesus, sep.ª em
Danto António (a 29.11.1857), filho de pais incógnitos, criado por Constância Maria, m.er de José Tavares Barreira, m.or na Cruz dos Moinhos e bapt.º na paroquial
de Santo António, c. c. PETRONILHA DE JESUS, 34 a., viúva de Silvestre Borges, sep.º em Ponta Delgada (a 9.08.1856), por ter falecido no Hospital, filha de
pais incógnitos, criada por Maria Joaquina, m.er de Manuel de Melo, da Bretanha e
bapt.ª na paroquial de S. Pedro de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Sebastião de Viveiros Ferreira, camp.º, cas.º, m.or no sítio da Canada do
Couto da Lomba de Santa Bárbara e João de Sousa dos Reis, sacristão.
Pela nubente assinou João Francisco Raposo, tesoureiro desta Igreja e ambos
m.res nesta lugar.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

30 Jan.1861

MANUEL DE FREITAS, 32 a., solt.º, filho de João de Freitas, cabouqueiro e de
Isabel Inácia, m.res no Quarteiro, neto pat.º de Manuel de Freitas e de Maria da
Assunção e mat.º de António de Sousa Vieira e de Maria Inácia, c. c. FRANCISCA EMÍLIA, 20 a., solt.ª, filha de Manuel de Medeiros do Couto, camp.º e de
Ana Tomásia, m.res no Rosário, neta pat.ª de Francisco de Medeiros e de Francisca de Jesus e mat.ª de António do Couto e de Francisca da Trindade.
Test.as: Manuel do Rego Pedroso, prop.º, cas.º e m.or no Rosário e Francisco José de Freitas, prop.º, cas.º e m.or no Quarteiro.
Pela nubente assinou Francisco Botelho do Rego, prop.º, cas.º e m.or na Mãe de Deus.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
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7 Fev.1861

JOAQUIM DE SOUSA MELO, 22 a., solt.º, filho de João de Sousa Melo, lavr.
E de Vitória de Jesus, fal.ª, m.res na Lomba dos Melos, neto pat.º de Manuel de
Sousa e de Ana de Jesus, c. c. HELENA DE JESUS, 22 a., solt.ª, filha de José de
Oliveira, camp.º e de Ana Joaquina, m.res nas Terças, neta pat.ª de José de Oliveira
e de Maria do Espírito Santo e mat.ª de José de Sousa e de Bárbara de Jesus.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, cas.º e m.or na Grota da Pipa e
Francisco Botelho do Rego, prop.º, cas.º e m.or na Mãe de Deus.
Pela nubente, assinou António de Sousa Melo, prop.º, solt.º e m.or no Rosário.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

29 Abr.1861

FRANCISCO ALVES DE MELO, 38 a., solt.º, camp.º, filho de António Alves
de Melo, camp.º e de Francisca de Jesus, m.res no Rosário, neto pat.º de Manuel
Alves e de Ana de Medeiros e mat.º de António João e Maria de Jesus, c. c.
FRANCISCA CLARA DE JESUS, 28 a., viúva de José de Lima Carvalho, sep.º
em Santo António, filha de João de Sousa Melo, lavr. e de Vitória de Jesus, m.res
na Lomba dos Melos e ela m.ra no Rosário, neta pat.ª de Manuel de Sousa e de
Ana de Jesus e mat.ª de José de Medeiros e de Ana Maria.
Test.as: Joaquim Soares Botelho, lavr, cas.º e m.or na Lomba dos Melos e António de Sousa Melo, lavr., solt.º e m.or no Rosário.
Pela nubente, assinou José Botelho do Rego, lavr., cas.º e m.or na Grota da Pipa.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

1 Mai.1861

FRANCISCO DE SOUSA DE ARRUDA, 31 a., solt.º, camp.º, filho de José de
Sousa Arruda, camp.º e de Antónia Maria, m.res nas Terças, neto pat.º de José de
Sousa e de Bárbara da Conceição e mat.º de Manuel de Viveiros e de Ana de Jesus, c. c. MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO, 27 a., solt.ª, filha de Manuel de
Arruda, camp.º e de Maria Joaquina, m.res «à Carreira», desta freguesia, neta pat.ª
de João de Arruda e de Maria da Conceição e mat.ª de António Ferreira e de Joaquina do Espírito Santo.
Test.as: João Cabral Tavares Pacheco, camp.º, cas.º e m.or na Vila das Capelas e
António Inácio de Medeiros, lavr., solt.º e m.or no Lugar.
Pela nubente, assina José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, cas.º e m.or na
Grota da Pipa.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

2 Mai.1861

JOSÉ FERREIRA, 36 a., viúvo de Rosa do Coração de Jesus, sep.ª na Relva, filho
de Manuel Ferreira, camp.º e de Maria Trindade, neto pat.º de João Ferreira e de
Maria das Neves e mat.º de Manuel da Silva e de Francisca da Conceição, todos
m.res na Relva, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 26 a., solt.ª, filha de António de
Medeiros, camp.º e de Maria de Jesus, fal.ª, neta pat.ª de Manuel de Medeiros e de
Francisca Teresa e mat.º de José Roque e de Maria de Jesus, m.ra nas Terças.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, cas.º e m.or na Grota da Pipa e
Francisco Carvalho Roque, camp.º, cas.º e m.or na Mãe de Deus.
Pela nubente, assina Francisco Botelho do Rego, pro.º, cas.º e m.or na Mãe de Deus.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

3 Jun.1861

ANTÓNIO DE SOUSA MELO, 41 a., solt.º, lavr., bapt.º em Santo António, filho
de João de Sousa Melo, lavr. e de Vitória de Jesus, m.res na Lomba dos Melos, neto
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pat.º de Manuel de Sousa e de Ana de Jesus e mat.º de José de Melo Botelho e de
Ana Maria, c. c. EMÍLIA MÁXIMA DE JESUS, 32 a., viúva de José do Couto
Cabral, sep.º em Santo António, bapt.º em S. Sebastião de Ponta Delgada, filho de
Francisco de Medeiros Moura, prop.º e de Umbelina Máxima, m.res no Lucena, neta
pat.ª de António de Medeiros Moura e de Joana Maria e mat.º de Manuel José de
Resendes e de Joaquina Máxima Narcisa.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, prop.º, cas.º e m.or na Mãe de Deus e P.e José Feliciano Tavares do Canto, cura na Lomba de Santa Bárbara.
Pela nubente, assinou Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras, cas.º
e m.or na Mãe de Deus.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
12 Set.1861

JOÃO DA COSTA, 67 a., viúvo de Claudina Rosa, sep.ª em Rosto de Cão, filho de José de Medeiros da Costa, camp.º e de Francisca de Jesus, neto pat.º de
Manuel de Medeiros da Costa e de Antónia de Jesus e mat.º de João Cabral e de
Ana Cabral da Glória, bapt.º em Santo António e m.or em S. Roque de Rosto de
Cão, c. c. ANA ROSA, 65 a., viúva de José Botelho de Araújo, sep.º em Santo
António, filha de Francisco de Aguiar, sapateiro e de Matilde Rosa, neta pat.ª de
José de Aguiar e de Clara de Viveiros e mat.ª de António Botelho e de Inácia
Rosa, bapt.ª em Santo António, onde é m.ra.
Test.as: João Botelho de Aguiar, camp.º, cas.º e m.or no Rosário e João de Sousa
dos Reis, sacristão, solt.º, m.or no Lugar.
Pela nubente, assinou Manuel Camilo Martins, cas.º, m.or na Mãe de Deus, mestre de primeiras letras.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

19 Set.1861

MANUEL JOSÉ DE SOUSA, 34 a., solt.º, camp.º, filho de José de Sousa de Arruda, camp.º e de Antónia Maria de Aguiar, m.res nas Terças, neto pat.º de José de
Sousa e de Bárbara da Conceição e mat.º de Manuel de Aguiar e de Ana de Viveiros, c. c. ISABEL MARIA DE JESUS, 33 a., solt.ª, filha de Francisco de Viveiros Botelho, sapateiro e de Bárbara de Jesus, m.res no Lugar, neta pat.ª de Manuel
de Viveiros e de Ana Botelho e mat.ª de José de Melo e de Maria de Viveiros.
Test.as:Francisco de Medeiros Moura Júnior, cas.º e m.or no Lugar, camp.º e Daniel Tavares de Medeiros, cas.º, camp.º, m.or no Rosário.
Pela nubente, assinou Manuel Camilio Martins, etc.(cf. acima).
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanginidade.

3 Out.1861

ANTÓNIO FRANCISCO, 34 a., camp.º, m.or na Luisinha da Vila das Capelas, viúvo de Joaquina Isabel, sep.ª nas Capelas, filho de António Francisco, camp.º e de
Maria Joaquina, neto pat.º de Manuel Francisco e de Antónia de Jesus e mat.º de avô
incógnito e de Quitéria de Jesus, bapt.º e freg. da prioral de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c. ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO DO AMOR DIVINO,
33 a., solt.ª, m.ra em Santa Bárbara, filha de José Bernardo de Faria, cabouqueiro e de
Ana Francisca; neta pat.ª de Bernardo de Faria e de Francisca de Jesus e mat.º de Miguel Homem e de Maria de Jesus, bapt.ª e freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maurício Raposo, cas.º, lavr., m.or em Santa Bárbara e Manuel de
Medeiros Tavares, lavr., cas.º e m.or nas Capelas.
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Pela nubente, assinou Vicente da Silva, camp.º, cas.º e m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
14 Nov.1861

MANUEL DE AGUIAR DE VIVEIROS, 22 a., solt.º, camp.º, filho de António de
Aguiar de Viveiros, fal.º e de Ana dos Santos; neto pat.º de Manuel de Viveiros Arruda e de Maria de Aguiar dos Santos e mat.º de Francisco Roque e de de Maria dos Anjos, bapt.º em Santo António, c. c. ANA AUGUSTA DO AMOR DIVINO, 27 a.,
solt.ª, filha de pais incógnitos, criada por Eufrásia de Jesus, m.er de João Jacinto de Arruda, bapt.ª na paroquial de S. José de Ponta Delgada e todos m.res em Santa Bárbara.
Test.as: Manuel Machado de Aguiar, prop.º, viúvo e m.or na Bretanha e Manuel
de Medeiros Castelo Branco, cas.º, prop.º e m.or em Santa Bárbara.
Pela nubente, assinou Manuel Camilo Martins, etc. (cf. acima)
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

15 Jan.1862

ANTÓNIO DA CUNHA MELO, 24 a., camp.º, solt.º, filho de António da Cunha Melo, fal.º e de Claudina Rosa, m.res na Cruz dos Moinhos, neto pat.º de
António da Cunha Melo e de Maria Caetana e mat.º de José Nunes e de Ana de
Jesus, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 38 a., solt.ª, filha de José de Viveiros
Cosme e de Francisca Tomásia, m.res nas Terças, neta pat.ª de João de Viveiros
Cosme e de Maria da Conceição e mat.ª de António Alves e de Genoveva Rosa.
Test.as: Guilherme Soares Botelho, prop.º, cas.º e m.or no Lugar e Francisco Botelho do Rego, prop.º, cas.º e m.or na Mãe de Deus.
Pela nubente, assinou Joaquim Soares Botelho, lavr., cas.º e m.or na Lomba dos Melos.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Jan.1862

JOÃO DE VIVEIROS, 29 a., solt.º, filho natural de Francisca da Conceição,
solt.ª e de pai incógnito, m.or no Lugar, neto mat.º de José de Viveiros e de Vitória Maria, bapt.º em Santo António, c. c. FELICIDADE CÂNDIDA DE JESUS, 16 a., solt.ª, exposta, bapt.ª na Matriz de Ponta Delgada, criada por Maria
de Jesus, m.er de Francisco de Viveiros Fonseca, m.or no Lucena.
Test.as: Joaquim Soares Botelho, lavr., cas.º e m.or na Lomba dos Melos e Francisco Botelho do Rego, prop.º, cas.º e m.or na Mãe de Deus.
Pela nubente, assinou João Botelho dos Reis, prop.º, cas.º e m.or no Lucena.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

3 Fev.1862

MANUEL DA COSTA, 38 a., viúvo de Maria dos Anjos, sep.ª nos Ginetes, bapt.º e
freg. da prioral de S. Sebastião dos Ginetes, filho de Manuel da Costa, lavr. e de Maria
Francisca, m.res nos Ginetes, neto pat.º de Luís do Rego e de Maria Joaquina e mat.º de
Manuel de Medeiros e de Quitéria da Conceição, c. c. MARIA DOS ANJOS, 25 a.,
solt.ª, nat. e m.ra em Santo António, filha de Manuel Pacheco, camp.º e de Maria do Espírito Santo, m.res na Lomba de Santa Bárbara, neta pat. de Manuel Pacheco Botelho e
de Dona Rosa Francisca e mat.º de António Tavares e de Francisca de Jesus.
Test.as: Manuel da Câmara Barbosa, lavr. cas.º e João de Viveiros Arruda, carp.º,
solt.º, ambos m.res na Lomba de Santa Bárbara.
Pela nubente, assinou Manuel de Medeiros Castelo Branco, prop.º, cas.º e m.or
na Lomba de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
19 Fev.1862

MANUEL DE OLIVEIRA, 24 a., solt.º, bapt.º na paroquial da Ajuda, da Bretanha,
filho de João de Oliveira, camp.º e de Maria Cândida, m.res no Caminho do Concelho, da Bretanha, neto pat.º de Francisco de Oliveira e de Francisca de Jesus e mat.º
de Joaquim Correia e de Cândiada de Jesus, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 24 a.,
bapt.ª na Ermida de Santa Bárbara, filha de João da Silva, camp.º e de Maria de Jesus, m.res no Caminho do Concelho da Lomba de Santa Bárbara, neta pat.ª de João da
Silva e de Maria Borges e mat.ª de Sebastião Ferreira e de Antónia da Conceição.
Test.as: José Maurício Raposo, lavr., cas.º e Manuel Barbosa da Câmara, lavr.,
cas.º; ambos m.res na Lomba de Santa Bárbara.
Pela nubenta, assinou Manuel Camilo Martins, (cf. acima).
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

8 Out.1862

MANUEL BOTELHO, 24 a., solt.º, camp.º, nat. e bapt.º na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, filho de José Botelho, nat. da Matriz de Ponta Delgada e de Antónia Maria, nat. de Santo António, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 20
a., solt.ª, nat e bapt.ª em Santo António, filha de António Nunes e de Francisca
Inácia, nat.s e m.res em Santo António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho, lavr. e João de Melo Pereira, camp., m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

19 Jan.1863

FRANCISCO JOSÉ DE MEDEIROS, 22 a.,, solt.º, camp., nat. e m.or em Santo António, filho de Francisco José de Medeiros e de Maria de Jesus, nat.s de
Santo António, c. c. ANA EMÍLIA, 35 a., solt.ª, nat. e bapt.ª na paroquial de S.
Mateus da Ilha de S. Jorge, m.ra em Santo António, filha de Jorge de Sousa Lisboa e de Ana Maria, nat.s da Ilha de S. Jorge.
Test.as: Joaquim Cláudio de Almeida, escrivão tabelião, m.or em Ponta Delgada
e Manuel do Rego Pedroso, prop.º, m.or em Santo António.

3 Mai.1863

MANUEL RAPOSO, 21 a., solt.º, sapateiro, nat. e bapt.º na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, filho de Manuel Raposo, camp.º, nat. da Vila da Povoação e de Francisca Leonor, nat. de S. Pedro de Ponta Delgada, c. c. MARIA
MADALENA, 20 a., solt.ª, nat. e m.ra em Santo António, filha de Manuel Pereira, camp. e de Francisca de Jesus, m.res em Santo António.
Test.as: Francisco Raposo e António Raposo, casados, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Ago.1863

ANTÓNIO DA COSTA, camp., 26 a., solt.º, freg. da paroquial de Nossa Senhora
da Ajuda, da Bretanha, filho de José da Costa e de Maria de Jesus, da Bretanha, c.
c. FRANCISCA ISABEL, 23 a., solt.ª, freg.ª da paroquial de Santo António, filha de António de Benevides, fal.º e de Francisca de Jesus, de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, prop.º e José Botelho do Rego, lavr., casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

9 Set.1863

FRANCISCO INÁCIO DE MEDEIROS, lavr., 33 a., solt.º, filho de António
Inácio de Medeiros e de Ana de Jesus, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 30 a., solt.ª,
filha de José de Viveiros Camelo e Joaquina Rosa, freg.s de Santo António.
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Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º e Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
23 Set.1863

JOSÉ LUÍS DE AMARAL, 29 a., solt.º, camp., filho de Luís de Amaral e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO SACRAMENTO, 25 a., solt.ª, filha de Daniel de Aguiar e de Francisca Luciana,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros Moura, cas.º, camp. e João de Sousa Reis, solt.º,
camp.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

9 Dez.1863

ANTÓNIO DE VIVEIROS VULTÃO, 24 a., solt.º, camp.º, filho de João de
Viveiros Vultão, ausente e de Claudina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA TERESA, 20 a., solt.ª, filha de João Matias de Aguiar e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Alexandre de Viveiros Camelo, cas.º, lavr. e Manuel de Viveiros Vultão,
cas.º, camp.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

27 Jan.1864

JOÃO FERREIRA SOARES, 21 a., solt.º, camp.º, filho de José Ferreira Soares e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA ALVES DA CONCEIÇÃO, 30 a., solt.ª, filha de José Alves de Viveiros e
de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Câmara Barbosa, cas.º, lavr. e Francisco Inácio de Medeiros,
cas.º, lavr., m.res na freguesia de Santo António.

28 Jan.1864

MANUEL PEREIRA, 47 a., viúvo de Francisca de Jesus, sep.ª em Santo António, em 10.07.1855, camp., nat. e m.or em Santo António, filho de João Pereira,
nat. dos Ginetes e de Ana Joaquina, nat. de Santo António, c. c. MARIA DA
CONCEIÇÃO, 28 a., solt.ª, filha de Bento de Paiva, nat. das Capelas e de Joaquina de Jesus, nat. de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras, cas.º e João de Sousa dos Reis, solt.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

15 Ago.1864

JOAQUIM DE MEDEIROS, 29 a., camp., filho de António de Medeiros e de
Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, 28 a., filha de António de Viveiros Botelho, camp. e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º e Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras, casados e m.res em Santo António.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

31 Ago.1864

MANUEL DE MEDEIROS SILVA, 23 a., solt.º, camp., filho de Francisco de
Medeiros Silva, camp. e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. ROSA CÂNDIDA, 29 a., solt.ª, filha de José de Melo Botelho, camp. e de
Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: António de Medeiros Moura, cas.º, camp. e Joaquim de Melo Botelho,
solt.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
5 Set.1864

ROQUE JOSÉ DA SILVA, 33 a.,, solt.º, camp., nat. da cidade de Ponta Delgada (S. José), m.or em Santo António, filho de pais incógnitos, criado por Francisca da Estrela, m.er de José da Silva, c. c. MARIA DA TRINDADE, 33 a., solt.ª,
ocup.ª em serviços domésticos, nat. da Ribeira Seca, da Vila da Ribeira Grande,
onde foi bapt.ª, filha de pais incógnitos, criada por Maria Teresa, m.er de Cláudio José, de Rabo de Peixe, onde é moradora.
Test.as: António Manuel Senra e Manuel Joaquim Senra, solteiros, prop.s e m.res
em Rabo de Peixe.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

12 Set.1864

JOSÉ DE PIMENTEL, 33 a., solt.º, marítimo, nat. de Santo António, filho de
Francisco de Pimentel e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MIQUELINA DOS SANTOS, 34 a., solt.ª, dom.ª, nat. de Santo António, filha de José Cabral, nat. das Feteiras e de Joaquina de Jesus, nat. de Santo
António, de onde são fregueses.
Test.as: Ângelo José Dias, solt.º, prop.º e m.or nos Mosteiros e António Manuel
Senra, solt.º, prop.º e m.or em Rabo de Peixe.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

26 Set.1864

FRANCISCO DE VIVEIROS DO COUTO, 35 a., solt.º, camp., filho de António de Viveiros do Couto, vendeiro e de Madalena da Encarnação, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA EMÍLIA DE JESUS, 25 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de Arruda, nat. da Bretanha, camp. e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, prop.º e Manuel Camilo Martins, professor
de primeiras letras, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

17 Out.1864

MANUEL FERREIRA, 27 a., solt.º, camp., filho de Francisco Ferreira, lavr. e
de Bárbara de Melo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. DELFINA DE
JESUS, 25 a.,solt.ª, dom.ª, filha de Francisco de Viveiros Cabeceiras, camp. e
de Margarida da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José dos Santos Reis, lavr. e Manuel de Oliveira, camp., casados e m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Out.1864

JACINTO BERNARDO DE FARIA, 28 a., solt.º, cabouqueiro, filho de José
Bernardo de Faria, nat.s de Santo António e de Ana Francisca, nat. da Bretanha,
c. c. FRANCISCA DOS ANJOS, solt.ª, 22 a., vivendo na companhia de seus
pais, filha de Manuel Pacheco Botelho e de Maria do Espírito Santo, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: P.e José Feliciano Tavares do Canto, cura da Ermida de Santa Bárbara e
Manuel Barbosa da Câmara, cas.º, lavr., m.or nesta freguesia.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
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18 Jan.1865

ANTÓNIO DA COSTA, 32 a., solt.º, camp. nat. de Santo António, filho de
Francisco da Costa, camp. e nat. da Bretanha e de Ana Tomásia, nat. de Santo
António, c. c. JOAQUINA ROSA, 32 a., solt.ª, dom.ª, filha de pais incógnitos,
criada por Madalena de Jesus, m.er de António Jacinto, m.res em Santa Bárbara,
bapt.ª na Matriz de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: João Botelho dos Reis, prop.º e António de Aguiar, camp., casados e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Jan.1865

MIGUEL DE ARRUDA, 30 a., solt.º, camp, filho de João de Arruda, fal.º, lavr. e
de Maria Joaquina, freg.s da Ermida de Santa Bárbara, c. c. HELENA DE JESUS, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Aguiar, fal.º e de Ana Miquelina,
freg.s da Ermida de Santa Bárbara, onde ambos os contraentes foram baptizados.
Test.as: Alexandre de Viveiros Camelo, cas.º, lavr. e João de Oliveira Botelho,
viúvo, lavr., m.res no sítio de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

17 Fev.1865

ANTÓNIO MANUEL SENRA, 28 a., solt.º, prop.º, filho de Manuel Joaquim
Senra e de Dona Maria Ricarda de Chaves, freg.s da paroquial do Bom Jesus, de
Rabo de Peixe, c. c. DONA MARIA DA GLÓRIA CHAVES, 27 a., solt.ª, filha
de Jacinto Manuel de Chaves e de Dona Maria Isabel Senra, freg.s da paroquial
do Bom Jesus, de Rabo de peixe.
Test.as: P.e Francisco Jacinto Senra, cura da Igreja de Santo António e Manuel
Joaquim Senra, solt.º, prop.º, nat. de Rabo de Peixe.
Celebrante: P.e José Feliciano Tavares do Canto.
Nota: 2º grau de consanguinidade.

26 Abr.1865

MANUEL DE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL, 23 a., solt.º, lavr., nat. e
m.or nas Capelas, filho de José Jacinto de Arruda e de Francisca Cândida de Jesus, ambos das Capelas, c. c. ROSA CÂNDIDA DE JESUS, 21 a., solt.ª.
dom.ª, nat. e m.ra em Santo António, filha de José Maurício Raposo e de Francisca de Jesus, nat.s de Santo António.
Test.as: Francisco Barbosa Furtado e Francisco Barbosa Júnior, «vivendo ambos
de suas rendas e ambos moradores em Ponta Delgada».
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

1 Out.1865

AUGUSTO DE MEDEIROS, 34 a., solt.º, camp., filho de João Inácio de Medeiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA MARIA AUGUSTA, 24 a., solt.ª, filha de Agostinho de Viveiros
Vasconcelos e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Carvalho, camp. e Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras
letras, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

21 Dez.1865

ANDRÉ DE ARAÚJO FERREIRA, 36 a., solt.º. camp., freg. da paroquial de
Nossa Senhora da Apresentação, da Vila das Capelas, filho de José de Araújo e
de Antónia Jacinta, nat.s das Capelas, c. c. VITÓRIA DE JESUS, 54 a., dom.ª,
viúva de Francisco de Medeiros Moura, fal.º em Santo António, nat. e bapt.º na

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Vila das Capelas, filha de Miguel de Sousa e de Maria da Conceição, ambos
também nat.s da Vila das Capelas.
Test.as: Francisco Botelho do Rego, prop.º e Francisco de Medeiros Botelho,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: O Ouvidor Jacinto Botelho de Amaral recomenda ao Cura, pelo 2º ano
consecutivo, que siga o modelo respectivo, pois assim pode prejudicar e muito
os curas sucessivos.
7 Jan.1866

CARLOS AUGUSTO DA CÂMARA, 29 a., solt.º, camp., nat. e bapt.º na freguesia da Bretanha e m.or em Santo António, filho natural, c. c. MARIA DE
JESUS, 29 a., solt.ª. dom.ª, nat., m.ra e bapt.ª em Santo António, filha de João de
Viveiros Vultão e de Claudina Cândida, ambos nat.s de Santo António.
Test.as: Manuel da Câmara Barbosa, lavr. e Francisco Inácio de Medeiros, lavr.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

13 Mai.1866

JOSÉ DE AGUIAR, 26 a., solt.º, camp., nat. e bapt.º em Santo António, m.or na
Vila das Capelas, filho do José de Aguiar e de Ana Jacinta, nat.s de Santo António,
c. c. ANA DE JESUS, 25 a., solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha
de António de Medeiros Afonso e de Constância de Jesus, nat.s de Santo António.
Test.as: Manuel de Oliveira, cas.º, camp. e João Carvalho de Oliveira, cas.º,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

14 Jun.1866

FRANCISCO PAVÃO, 26 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or em Santo António, filho de Joaquim Pavão, nat. de Santo António e de Joaquina Rosa, nat. das Capelas, c.
c. FRANCISCA TOMÁSIA, 25 a., solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António,
filha de Francisco da Costa, nat. da Bretanha e de Ana Tomásia, de Santo António.
Test.as: José Jacinto dos Reis e Melo, cas.º, lavr. e António da Costa, cas.º,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

18 Jun.1866

JOSÉ BOTELHO DINIS, 44 a., solt.º, trabalhador, nat., bapt.º e m.or em Santo
António, filho de António Botelho Dinis e de Francisca Inácia, nat.s de Santo
António, c. c. MARIA ISABEL, 28 a., solt.ª, costureira, nat., bapt.º e m.ra em
Santo António, filha de Manuel Camilo Martins, nat. da cidade de Ponta Delgada e de Claudina Rosa de Viveiros, nat. de Santo António.
Test.as: António Joaquim Ribeira Grande, cas.º, pedreiro, m.or na cidade de Ponta Delgada e Joaquim Camilo, solt.º, camp., m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

8 Jul.1866

MANUEL LEDO DE VIVEIROS, 53 a., viúvo de Francisca de Jesus, sep.ª em
Ponta Delgada (fal.ª no Hospital), nat., bapt.º e m.or em Santo António, filho de
João Ledo de Viveiros e de Maria de Jesus, nat.s de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, 33 a., dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António,
filha de António de Aguiar e de Ana de Jesus, nat.s de Santo António.
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Test.as: António Carvalho, camp. e João de Sousa dos Reis, camp., casados e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º grau de consanguinidade.
3 Out.1866

JOÃO DE VIVEIROS SOARES, 45 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or em
Santo António, filho de António de Viveiros do Couto e de Madalena Rosa,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA DA ESTRELA, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Pereira Campos e de Ana de Jesus, nat.,
bapt.ª e m.ra em Santo António.
Test.as: João de Melo Pereira, trab. e Francisco Botelho do Rego, prop.º, casados
e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

17 Out.1866

ANTÓNIO DE MEDEIROS, 29 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or em Santo
António, filho de Francisco de Medeiros e de Ana de Jesus, nat.s de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 25 a., solt.ª, dom.ª, nat. e bapt.ª na Igreja de
Santana, das Furnas, m.ra em Santo António, filha de José Furtado Quieto e de
Jacinta de Jesus, nat.s da Furnas.
Test.as: João de Viveiros Vasconcelos, lavr. e José de Medeiros, trab., m.res em
Santo António.
Asseno p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

4 Nov.1866

JOÃO DE VIVEIROS BOTELHO, 26 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or em Santo António, filho de António de Viveiros Botelho e de Maria de Jesus, nat.s de Santo
António, c. c. ANA DE JESUS, 29 a., solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha de António de Medeiros e de Maria dos Anjos, nat.s de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Vasconcelos, lavr., e António Botelho de Vasconcelos,
lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

2 Dez.1866

MANUEL DA COSTA, 28 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or em Santo António, filho natural de Maria Joaquina, de Santo António e de pai incógnito, c. c.
EMÍLIA AUGUSTA, 24 a., solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António,
filha de José Ferreira e de Branca de Jesus, nat.s de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Camelo, lavr. e António Martins, camp., m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

9 Jan.1867

VITORINO DE VIVEIROS VULTÃO, 26 a., solt.º, camp., filho de João de Viveiros Vultão e de Claudina Rosa, nat., bapt.º e m.or em Santo António, c. c. MARIA DE JESUS AUGUSTA DA ENCARNAÇÃO, 17 a., solt.ª, dom.ª, filha de
Manuel Bernardo de Faria e de Maria de Jesus, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António.
Test.as: José de Oliveira, trab. e António de Viveiros Vultão, trab., casados e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
24 Jan.1867

MANUEL DA CÂMARA, 23 a., solt.º, camp. filho de pais incógnitos, criado
por Joana Francisca, m.er de João de Medeiros Arruda, de Santo António, bapt.º
na paroquial de S. José de Ponta Delgada, c. c. HELENA ROSA, 24 a., solt.ª,
dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha de José Bernardo de Faria e de
Francisca de Jesus, nat.s de Santo António.
Test.as: José Bernardo, camp. e Francisco de Viveiros, camp., casados e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

4 Mar.1867

FRANCISCO DE SOUSA DE VIVEIROS, 33 a., solt.º, trab., filho de António
de Sousa e de Maria Tomásia, nat., bapt.º e m.or em Santo António, c. c. TOMÁSIA DA CONCEIÇÃO, 38 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Viveiros
Neto e de Ana Joaquina, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho, lavr. e António de Viveiros Neto, trab., casados
e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

30 Mar.1867

JOÃO DA COSTA, 31 a., solt.º, camp., filho de Manuel da Costa e de Rosa de
Jesus, nat., bapt.ª e m.or em Santo António, c. c. MARIA FRANCISCA, 45 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de António Botelho Dinis e de Francisca Inácia, nat., bapt.ª e
m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras e José Botelho Dinis,
trab., casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

22 Mai.1867

JOSÉ CARVALHO, 31 a., solt.º, camp., filho natural de Joaquina de Jesus,
nat., bapt.º e m.or em Santo António, c. c. JACINTA DA ESTRELA, 26 a.,
solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha de António de Viveiros
Fonseca e de Maria de Jesus.
Test.as: Manuel da Costa, cas.º, vendeiro e António Botelho do Rego, solt.º,
trab., m.res em Santo António.
Asseno p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

26 Mai.1867

JOAQUIM DE SOUSA BORGES, 25 a., solt.º, camp., nat. bapt.º e m.or em
Santo António, filho de José de Sousa Borges e de Senhorinha Augusta, c. c.
MARIA JÚLIA, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha
de pai incógnito e de Francisca Ricarda, solt.ª, de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras e João de Sousa dos
Reis, solt.º, trab., ambos m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

28 Ago.1867

MANUEL JOAQUIM, 24 a., solt.º, camp., nat. e bapt.º na paroquial de S. Sebastião dos Ginetes, m.or em Santo António, filho de Francisco José da Câmara,
nat. de S. José de Ponta Delgada e de Maria Isabel, nat. da Ilha de Santa Maria,
c. c. MARIA DOS ANJOS, 27 a., solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha de João de Frias, nat. da Vila do Nordeste e de Maria do Espírito
Santo, nat. de Santo António.
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Test.as: Nicolau Pereira, cas.º, trab. e João de Sousa dos Reis, solt.º, trab., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
22 Set.1867

JACINTO CARVALHO DE OLIVEIRA, 40 a., vivendo de seus bens e agência, solt.º, nat., bapt.º e m.or em Santo António, filho de José Carvalho de Oliveira e de Francisca Inácia, nat.s de Santo António, c. c. MARIA JOSÉ DO
CORAÇÃO DE JESUS, 30 a., solt.ª. dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha de João Francisco Raposo, nat. de Santo António e de Gertrudes Eulália de Jesus, nat. de Rabo de Peixe.
Test.as: Guilherme Soares Botelho, cas.º, prop.º e Joaquim Soares Botelho, cas.º,
lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

25 Set.1867

MANUEL RAPOSO, 26 a., solt.º, trab., nat., bapt.º e m.or em Santo António, filho
de Manuel Raposo e de Maria Ricarda, nat.s de Santo António, c. c. MARIA AUGUSTA, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha de Francisco
Pacheco Botelho, de Santo António e de Vitória de Jesus, nat. da Bretanha.
Test.as: Manuel Camilo Martins, empregado público e Manuel de Medeiros Castelo
Branco Moreira, «vive do seu trabalho e agência», casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

27 Jan.1868

JOAQUIM ALBERTO BOTELHO (dos Reis), 50 a., viúvo de Dona Mariana
Augusta, sep.ª em Santo António, prop.º, nat., bapt.º e m.or em Santo António,
filho de Manuel Botelho de Vasconcelos, nat. de Santo António e de Ana Ricarda do Amor Divino, nat. de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ELVIRA CARLOTA (Arruda), 22 a., solt.ª, dom.ª, nat. e bapt.ª em S. José de Ponta
Delgada, m.ra em Santo António, filha de José Correira de Melo, nat. de S. José
de Ponta Delgada e de Vitória Emília, nat. da Matriz de Ponta Delgada.
Test.as: João Botelho dos Reis, cas.º, prop.º e António Botelho de Vasconcleos,
lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

20 Fev.1868

FRANCISCO DE MEDEIROS, 30 a., solt.º, camp. filho natural de Rosa de Jesus,
viúva e de pai incógnito, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. UMBELINA
DA CONCEIÇÃO, 36 a., dom.ª, filha de Bonifácio Pacheco, nat. da Matriz de S.
Jorge, da Vila do Nordeste e de Florinda de Jesus, nat.s e m.res em Santo António.
Test.as: João Bonifácio Pacheco e António da Costa, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

3 Abr.1868

ANTÓNIO DE VIVEIROS DO REGO, 30 a., solt.º, camp., filho natural de
Rosa de Jesus, viúva e de pai incógnito, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. MARIA ISABEL, 36 a., solt.ª, dom.ª, filha de Bonifácio Pacheco, nat. da
Matriz de S. Jorge do Nordeste e de Florinda de Jesus, nat.s de Santo António,
bapt.ª e m.res em Santo António.
Test.as: Joaquim de Aguiar, cas.º, camp., de Santo António e João Nunes, cas.º,
serrador, m.or em S. Vicente.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
16 Mai.1868

ANTÓNIO DE VIVEIROS NETO, 34 a., solt.º, lavr., nat., bapt.º e m.or em Santo
António, filho de António de Viveiros Neto e de Ana Joaquina, de Santo António, c.
c. MARIA DO CARMO, 29 a., solt.ª, dom.ª , nat., bapt.ª e m.ra na Vila das Capelas, filha de José Jacinto de Arruda e de Francisca Carolina, nat.s das Capelas.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º e prop.º e João de Sousa dos
Reis, solt.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

27 Mai.1868

ANTÓNIO ALVES DA SILVA, 21 a., solt.º, camp., filho de António Alves Canejo e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, 26 a.,solt.ª, dom.ª, filha de José de Viveiros do Rego e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Melo de Oliveira, cas.º, «ocupado em serviço do campo» e António
de Viveiros do Rego, solt.º, «vive em casa de seus pais», m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

19 Jun.1868

JOÃO DE MELO, 28 a., solt.º, camp., filho de José de Melo e de Ana Joaquina, freg.s da paroquial dos Fenais da Luz, c. c. MARIA DE JESUS, 24 a., solt.ª,
dom.ª, filha de José Ferreira Barbosa e de Jacinta Rosa, freg.s da paroquial de
Nossa Senhora da Luz, dos Fenais.
Test.as: Francisco Cabral, solt.º, cabouqueiro, m.or nos Fenais da Luz e João de
Sousa dos Reis, solt.º, sacristão e m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

19 Jul.1868

JOÃO DA CUNHA, 49 a., solt.º, camp., filho de António da Cunha e Maria Caetana,
nat., bapt.º e m.or em Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 47 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de Melo e de Francisca de Jesus, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho, cas.º, lavr. e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

10 Ago.1868

JOÃO DANIEL DE AGUIAR, 33 a., solt.º, trab. nat., bapt.º e m.or em Santo
António, filho de Daniel de Aguiar e de Francisca de Jesus, de Santo António, c.
c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 31 a., viúva de João Jacinto que faleceu nos Estados do Brasil, nat. da Bretanha, m.ra em Santo António, dom.ª, filha de José
Branco e de Maria de Jesus, nat.s da Bretanha.
Test.as: P.e José Feliciano Tavares do Canto, cura da Ermida de Santa Bárbara e
João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

10 Ago.1868

ANTÓNIO DE VIVEIROS DO REGO, 24 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or em
Santo António, filho de José de Viveiros do Rego e de Maria de Jesus, nat.s de Santo António, c. c. MARIA ISABEL, 39 a., solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo
António, filha de José Nunes de Arruda e Ana de Jesus, nat.s de Santo António.
Test.as: Joaquim de Aguiar, trab., cas.º, de Santo António e João Nunes, cas.º,
serrador, m.or em S. Vicente.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
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12 Ago.1868

MANUEL DA SILVA, 51 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or em Santo António,
filho de João da Silva e de Maria de Jesus, nat.s de Santo António, c. c. MARIA
DOS ANJOS, 23 anos, solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra na paroquial de Nossa
Senhora da Ajuda, da Bretanha, filha de João Gonçalo e de Clara de Jesus, nat.s
de S. Pedro de Ponta Delgada.
Test.as: Alexandre de Viveiros Ferreira e João de Viveiros Ferreira, casados,
trab.s, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

2 Set.1868

ANTÓNIO MACHADO, 24 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or em Santo António, filho de Francisco Machado, nat. de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e
de Francisca Tomásia, nat. de Santo António, c. c. MARIA JÚLIA, 24 a., solt.ª,
dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha de José Caetano, nat. da Ajuda
da Bretanha e de Júlia Cândida, nat. de Santo António.
Test.as: Francisco José de Freitas, cas.º, empregado público, m.or em Ponta Delgada e António José de Freitas, solt.º, militar reformado, m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

10 Set.1868

FRANCISCO DE VIVEIROS, 37 a., solt.º, trab., filho de Francisco de Viveiros Neto e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Viveiros Ferreira e de
madalena de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º e Alexandre de Viveiros
Ferreira, cas.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

5 Nov.1868

MANUEL CAETANO, 26 a., solt.º, trab., filho de Manuel Caetano, nat. da Ilha
do Faial e de Francisca de Jesus, de Santo António, de onde são freg.s, c. c. MARIA ISABEL, 26 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco Machado, nat. da Bretanha
e de Francisca de Jesus, de Santo António, de onde são freg.s.
Test.as: Sebastião José do Rego, prop.º e Manuel Camilo Martins, empregado
público, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

13 Jan.1869

JOSÉ DE MEDEIROS, 25 a., solt.º, camp., filho de António de Medeiros e de
Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Sousa e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Medeiros, viúvo, trab. e João de Medeiros, cas.º, alfaiate, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

4 Fev.1869

JOÃO FURTADO, 26 a., solt.º, trab., filho de José Furtado e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. HENRIQUETA DA CONCEIÇÃO, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Carvalho e de Maria de Santo André,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as. João de Sousa dos Reis, solt.º, trab. e João Carvalho, cas.º, trab., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
7 Fev.1869

MANUEL DE ANDRADE, 21 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or na paroquial
de Nossa Senhora do Rosário, da Vila da Lagoa, filho de José de Andrade, nat.
de Santa Cruz, da Lagoa e de Margarida Tomásia, nat. do Rosário da Lagoa, c.
c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 26 a., solt.ª, dom.ª, bapt.ª e m.or em Santo António, filha de José de Viveiros do Rego e de Rosa Jacinta, nat.s de Santo António.
Test.as: José de Pimentel, cas.º, pescador e Manuel Camilo Martins, cas.º, professor, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

11 Mar.1869

ANTÓNIO DE ALMEIDA BORGES, 21 a., solt.º, camp., nat., bapt.º e m.or na
paroquial do Bom Jesus, de Rabo de Peixe, filho natural de Maria Isabel, solt.ª,
nat. do Porto Formoso e de pai incógnito, c. c. MARIA DOS ANJOS, 23 a.,
solt.ª, dom.ª, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António, filha de Francisco de Medeiros Silva e de Ana de Jesus, nat.s de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Silva, cas.º, camp. e António de Medeiros Silva,
cas.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

12 Abr.1869

MANUEL DE FARIA, 22 a., camp., nat., bapt.º e m.or em Santo António, filho de
Francisco de Faria e de Maria da Estrela, nat.s de Santo António, c. c. , MARIA DE
JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, nat. e bapt.ª na paroquial de S. Gonçalo, do Império do
Brasil, filha de Francisco de Viveiros, de Santo António e de Vitória de Oliveira,
nat. da freguesia de S. Gonçalo do Império do Brasil, m.res em Santo António.
Test.as: João Maurício Raposo, camp. e Francisco de Arruda, camp., m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

20 Abr.1869

FRANCISCO FERREIRA, 22 a., solt.º, camp., nat. e bapt.º na Matriz de S.
Sebastião da cidade de Ponta Delgada, m.or em Santo António, exposto, dado a
criar a Bárbara Ferreira, m.er de Francisco Ferreira, desta freguesia, c. c. MARGARIDA DE JESUS, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat., m.ra e bapt.ª em Santo António,
fiha de José de Melo Botelho e de Joaquina Rosa, nat.s de Santo António.
Test.as: João de Melo Botelho, trab., e António de Medeiros Moura, trab., casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

24 Jun.1869

MANUEL PACHECO BOTELHO, 29 a., solt.º, camp., filho de Manuel Pacheco Botelho e de Maria do Espírito Santo, nat.s e freg.s da paroquial de Santo
António, c. c. ÚRSULA DA ENCARNAÇÃO, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de
Agostinho de Viveiros de Vasconcelos e de Ana Leonarda, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Arruda, trab. e Jacinto Bernardo, cabouqueiro, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

11 Ago.1869

FRANCISCO CORREIA, 23 a., solt.º, lavr., filho de Francisco José Correia e
de Francisca Ricarda de Amaral, nat.s e freg.s da paroquial de Nossa Senhora da
Luz, dos Fenais, c. c. JOAQUINA DE JESUS DE VIVEIROS, 27 a., solt.ª,
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dom.ª, filha de José de Viveiros Camelo e de Joaquina Rosa, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel José de Viveiros, cas.º, lavr. e Manuel Camilo Martins, cas.º,
empregado público, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
8 Set.1869

ANTÓNIO DE SOUSA DE ARRUDA, 25 a., solt., camp., filho de António de
Sousa de Arruda e de Ana da Conceição, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Aguiar
e de Maria de Jesus, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Alexandre de Sousa de Arruda, cas.º, trab. e de Manuel de Medeiros do
Couto, cas.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

19 Set.1869

ANTÓNIO BOTELHO, 21 a., solt.º, camp., filho de Francisco Botelho Coelho e de
Antónia de Jesus, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FORTUNATA
DE JESUS, 28 a., solt.ª, dom.ª, (……), nat. e freg.ª da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º, empregado públicco e João de Sousa dos
Reis, solt.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

18 Out. 1869

FRANCISCO MAURÍCIO, 26 a., solt.º, camp., nat. e m.or em Santo António,
filho de pais incógnitos, dado a criar a Ana de Jesus, m.er de João de Sousa Barreira, nat.s de Santo António, c. c. MARIA JOSÉ, 19 anos, solt.ª, dom.ª, nat.,
m.ra e bapt.ª em Santo António, filha de Manuel de Oliveira e de Antónia de Jesus, nat.s e m.res em Santo António.
Test.as: João de Sousa Barreira e José Pimentel, casados, marítimos e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

31 Out.1869

ANTÓNIO RODRIGUES, 23 a., solt.º, camp., filho de António Rodrigues,
nat. dos Ginetes e de Maria de Jesus, de Santo António, c. c. MARIANA DE
JESUS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Carvalho de Melo, nat. de Santo
António e de Antónia da Conceição, nat. da freguesia das Capelas, ambos os nubentes, nat.s, bapt.ºs e m.res em Santo António.
Test.as: José Pimentel, marítimo e Manuel Camilo Martins, empregado público,
casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

15 Nov.1869

JOSÉ MARIA DE SEQUEIRA, 31 a., solt.º, náutico, m.or e bapt.º na Matriz de
S. Sebastião de Ponta Delgada, filho de Sebastião José de Sequeira, nat. da paroquial de Santa Bárbara, da Ilha de S. Jorge e de Ana Emília, nat. de S. Sebastião
de Ponta Delgada, c. c. DONA ANA RICARDA, 18 a., solt.ª, nat. e bapt.ª na paroquial de S. José de Ponta Delgada, m.ra em Santo António, «vivendo em companhia de seu pai», filha de António Botelho de Vasconcelos, de Santo António e de
Vitória Emília, nat. da Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada.
Test.as: João Botelho dos Reis e Joaquim Alberto Botelho, casados, proprietários
e m.res em Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 2º grau de consanguinidade lícita.
9 Fev. 1870

FRANCISCO FERREIRA, 31 a., solt.º, camp., filho de Luís Ferreira e de Francisca
de Jesus, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MATILDE DA CONCEIÇÃO, 26 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Oliveira, nat. da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e de Maria Rosa, de Santo António, onde são freg.s.
Test.as: Joaquim Soares Botelho, cas.º, lavr. e Agostinho de Viveiros Vasconcelos, cas.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Fev. 1870

ANTÓNIO DE MEDEIROS AFONSO, 35 a., solt.º, camp., filho de António de
Medeiros Afonso e de Constância de Jesus, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MADALENA DE JESUS, 45 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Alves de
Melo e de Francisca de Jesus, bapt.os e freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Joaquim Cabral, cas.º, lavr. e João de Sousa Reis, solt.º, trab., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

24 Fev. 1870

GAUDÊNCIO DA CÂMARA, 28 a., solt.º, camp., nat. da Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, onde foi bapt.º, dado a criar a Maria Rosa, m.er de António Raposo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO, 30 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Martins Carvalho e de Albina da Costa, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Martins Carvalho, pedreiro e António da Costa, trab., casados e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

24 Fev. 1870

ANTÓNIO MATIAS DE AGUIAR, 27 a., solt.ª, camp., filho de António Matias de Aguiar e de Francisca da Encarnação, nat.s e freg.s da paroquial de Santo
António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de Bonifácio
Pacheco e de Florinda Rosa, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Soares, trab. e Manuel Camilo Martins, professor, casados e m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

28 Fev. 1870

FRANCISCO DE ARRUDA, 30 a., solt.º, trab., nat., bapt.º e m.or em Santo
António, filho de João de Arruda, de Santo António e de Maria Joaquina, nat.
das Sete Cidades, c. c. QUITÉRIA DE JESUS, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seus
pais de Santo António…
Test.as: Manuel Ferreira e João de Arruda, casados, trab.s e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

13 Mar. 1870

JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 41 a., viúvo de Maria dos Anjos, sep.ª em
Santo António, nat. e sua mãe da freguesia da Bretanha, filho de João da Câmara, nat. de S. José de Ponta Delgada e de Madalena Francisca, c. c. MARIA DA
ESTRELA, 31 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seus pais da freguesia de Santo António…
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Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco, prop. e João Bonifácio Pacheco,
trab., casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
3 Abr. 1870

JOSÉ DA COSTA, 25 a., solt.º, trab., filho de Manuel da Costa e de Rosa de
Jesus, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS SANTOS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de Sebastião Ferreira e de Rosa de Jesus, nat.s e
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º, professor e João de Sousa Reis, solt.,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

9 Mai.1870

JOSÉ BOTELHO DE VIVEIROS, 58 a., viúvo de Maria Francisca, sep.ª em Santo António, lavr., filho natural de João Botelho de Viveiros e de Ana de Jesus, nat.s e
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JACINTA, 48 a., solt.ª, dom.ª,
filha de António Jacinto, nat. de S. José de Ponta Delgada e de Francisca de Jesus,
nat. da Matriz de Santa Cruz, da Vila da Lagoa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa de Arruda, trab., cas.º e José de Sousa Pacheco, viúvo, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

13 Jul. 1870

ANTÓNIO DA SILVA, 34 a., solt.º, trab., filho de Francisco da Silva e de Teresa de Jesus, nat.s e freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO
SANTO CRISTO, 30 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Oliveira, nat. da Bretanha e de Maria Rosa, nat.s e m.res em Santo António.
Test.as: Guilherme Soares Botelho, prop.º e Joaquim Soares Botelho, lavr., casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

28 Jul. 1870

FRANCISCO PEREIRA, 24 a., solt.º, trab., filho de Manuel Pereira e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS,
22 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Borges Botelho, nat.s e m.res em Santo António e
de Vitória de Jesus, nat. da paroquial de S. Sebastião da Ilha da Madeira.
Test.as: João Soares e Manuel Pereira, casados, trabalhadores e m.res em Santo António.
Assento p.º cura Francisco Jacinto Senra.

21 Ago. 1870

ANTÓNIO MARTINS CARVALHO, 22 a., solt.º, trab., filho de António Martins Carvalho e de Albina Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DE JESUS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Arruda, ambos nat.s de
Santo António e de Maria Joaquina, das Sete Cidades.
Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco, prop.º e Manuel Barbosa da Câmara, lavr., casados e m.res em Santo António.
Assento p.º cura Francisco Jacinto Senra.

9 Set. 1970

JOÃO MARTINS CARVALHO, 23 a., solt.º, trab., filho de João Martins Carvalho e de Maria Carlota, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DOS SANTOS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Machado Botelho e de Maria
Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: João de Viveiros Fonseca, cas.º, vendeiro e José Botelho do Amaral,
solt.º, camp., m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
14 Set. 1870

ANTÓNIO PEREIRA, 25 a., solt.º, camp., filho de José Pereira e de Maria
Madalena, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, 28 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de José Pacheco Botelho e de Quitéria da Estrela, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: José de Melo Botelho, trab. e Manuel Camilo Martins, professor, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

22 Set. 1870

ANTÓNIO DA CÂMARA, 21 a., solt.º, camp., exposto dado a criar a Ana Joaquina, m.er de João de Medeiros, de Santo António, bapt.º na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de
João de Frias, nat. do Nordeste e de Maria do Espírito Santo, de Santo António.
Test.as: José de Pimentel, cas.º, marítimo e João de Sousa Reis, solt.º, trab., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

29 Set. 1870

JOSÉ DE SOUSA BORGES, 23 a., solt.º, camp., filho de José de Sousa Borges e de Senhorinha Augusta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Botelho de Melo, nat.s de
Santo António e de Emília Carlota, nat. de S. Vicente.
Test.as: Mariano José de Amaral, cas.º, trab., m.or em S. Vicente e João de Almeida Tomás, marceneiro, m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

6 Out. 1870

MANUEL DA CUNHA, 30 a., solt.º, trab., filho de António da Cunha e de
Claudina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS,
25 a., solt.ª, dom.ª, nat. e m.ra em Santo António, filha de José Furtado, das Capelas e de Maria de Jesus, de Santo António.
Test.as: João de Sousa de Medeiros do Rego e Francisco Botelho do Rego, solteiros, proprietários e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Out. 1870

FRANCISCO MAURÍCIO RAPOSO, 22 a., solt.º, trab., filho de José Maurício Raposo e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA CONCEIÇÃO, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Pavão e de Raquel de Jesus, nat. da Bretanha.
Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco, prop.º e Manuel Camilo Martins,
professor, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 2º e 3º grau misto de consanguinidade lícita.

19 Out. 1870

ANTÓNIO DE MEDEIROS DO REGO, 27 a., solt.º, trab., m.or e os pais em Santo
António, filho de João de Medeiros do Rego e de Francisca da Conceição, nat. das
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Capelas e freg.s de Santo António, c. c. JACINTA CÂNDIDA, 28 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim Pereira e de Ana Jacinta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Costa, vendeiro e Francisco de Sousa de Almeida, trab., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
10 Nov. 1870

FRANCISCO DA COSTA, 27 a., solt.º, trab., nat. e a mãe da freguesia de Santo António, filho de Francisco da Costa, nat. da Ajuda, da Bretanha e de Ana Tomásia, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. JOANA DE JESUS, 30 a., solt.ª, dom.ª, filha de
José de Melo Botelho e de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João do Couto Cabral, lavr. e João de Melo Botelho, serrador, casados e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

14 Nov. 1870

JOSÉ DA COSTA, 29 a., solt.º, trab., filho de Acúrcio da Costa e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA TOMÁSIA, 33 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de António de Medeiros Cabral e de Maria de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: António Nunes, viúvo, trab. e Francisco de Medeiros Botelho, cas.º,
trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Jan. 1871

JOÃO DE SOUSA BORGES, 27 a., solt.º, trab., nat. e seu pai de Santo António,
filho de José de Sousa Borges e de Senhorinha de Jesus, nat. de S. Pedro de Ponta
Delgada, c. c. MARIA DOS ANJOS, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Benevides, nat. de Santo António e de Maria de Jesus, nat. de S. José de Ponta Delgada.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho e Jacinto Carvalho de Oliveira, casados, proprietários e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

1 Fev. 1871

FRANCISCO DE SOUSA, 37 a., viúvo de Tomásia de Jesus, sep.ª em Santo António, trab., m.or, bapt.º e nat. e seus pais da paroquial de Santo António, filho de António de Sousa e de Maria Tomásia, c. c. ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO, 31 a.,
solt.ª, dom.ª, nat., m.ra e bapt.ª na paroquial da Fajã de Cima, filha de Francisco do
Rego, nat. da Fajã de Baixo e de Francisca da Conceição, nat. de Santo António.
Test.as: Jacinto Carvalho de Oliveira e José Inácio de Medeiros Botelho, casados, proprietários e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

8 Fev. 1871

ANTÓNIO JOSÉ DO REGO, 33 a., trab., filho de Sebastião José do Rego e
de Vitória da Conceição, solt.º, bapt.º e m.or em Santo António, c. c. TERESA
DE JESUS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco de Sousa Medeiros e de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Botelho do Rego, cas.º e Francisco Botelho do Rego, solt.º, proprietários e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
16 Fev. 1871

MANUEL MATIAS DE AGUIAR, 24 a., solt.º, camp., filho de João Matias de
Aguiar e de Maria Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo Anto António, c.
c. MARIA DE JESUS, 21 a., dom.ª, filha de Joaquim de Aguiar e de Francisca
Cândida, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Jacinto dos Reis e Melo, lavr. e Manuel de Medeiros Castelo Branco Moreira, prop.º, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

23 Fev. 1871

JOSÉ BOTELHO, 28 a., solt.º, pedreiro, nat. e seu pai da Matriz de S. Sebastião de
Ponta Delgada, onde foi bapt.º, filho de José Botelho e de Antónia Maria, nat. de Santo
António, c. c. MARIA DE JESUS, 24 a., dom.ª, filha de João da Silva, nat. da Fajã de
Cima e de Maria José, de Santo António, m.res os dois nubentes em Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa de Arruda e José de Melo, trabalhadores, casados e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

24 Abr. 1871

JOSÉ DE VIVEIROS, 28 a., solt.º, trab., nat. e seu pai da freguesia de Santo
António, filho de Francisco de Viveiros Cabeceiras e de Margarida da Estrela,
nat. da Matriz de Nossa Senhora da Estrela, da Vila da Ribaira Grande, c. c.
MARGARIDA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Matias de Aguiar
e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º e Manuel Camilo Martins, professor, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

1 Mai. 1871

MANUEL JOSÉ JACINTO DOS REIS, 25 a., solt.º, prop.º, nat. bapt.º e m.or
em S. Vicente Ferreira, filho de Pedro José dos Reis e de Rosa Jacinta, m.res em
S. Vicente, c. c. MARIA CLEMENTINA DOS REIS, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat.,
bapt.ª e m.ra em Santo António, filha de José Jacinto dos Reis e Melo, nat. de S.
Vicente e de Joana Ricarda dos Reis, de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, professor e João Botelho dos Reis, prop.º, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 2º e 3º grau de consanguinidade.

24 Jun. 1871

JOSÉ DE MEDEIROS DO REGO, 23 a., solt.º, trab., nat. e seus pais da freguesia de Santo António, filho de Caetano de Medeiros Rego e de Maria Tomásia, c.
c. FRANCISCA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seus pais da freguesia de
Santo António, filha de António Alves da Silva e de Maria de Jesus.
Test.as: João Daniel, cas.º, trab. e João de Sousa dos Reis, solt.º, trab., m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

31 Jul. 1871

AGOSTINHO JACINTO PAVÃO, 27 a., solt.º, alfaiate, nat. e sua mãe da freguesia
de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, filho de Luís Jacinto Pavão, nat. dos Mosteiros e de Francisca de Jesus, c. c. QUITÉRIA DOS SANTOS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha
de João de Frias e de Maria Filomena de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: Francisco Botelho do Rego, prop.º e Manuel de Medeiros Castelo Branco Moreira, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
27 Ago. 1871

ANTÓNIO TAVARES FERREIRA, 22 a., solt.º, camp., filho de Francisco Tavares da Câmara, nat. de S. Pedro de Ponta Delgada e de Maria de Jesus, nat. da
paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. GERTRUDES DE
JESUS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de pai incógnito e de Ana de Jesus, bapt.ª na
Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.res em Santo António.
Test.as: António José de Viveiros, cas.º, lavr. e António Raposo dos Reis, solt.º,
lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

6 Set. 1871

ANTÓNIO CARVALHO DE MELO, 25 a., solt.º, trab., filho de António Carvalho de Melo, ambos nat.s de Santo António e de Antónia da Conceição, nat. da Vila
das Capelas, c. c. JUSTA DOS ANJOS, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de pais incógnitos,
bapt.ª na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.res em Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, empregado público e Francisco da Costa, pastor, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Ot. 1871

ANTÓNIO DE MEDEIROS, 21 a, solt.º, trab., filho de António de Medeiros e
de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DO CORAÇÃO DE JESUS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Sousa, ambos nat.s
das Furnas, m.ra em Santo António e de Francisca de Jesus, nat. da freguesia da
Mãe de Deus, da Vila da Povoação.
Test.as: João de Medeiros e Joaquim de Medeiros, trabalhadores e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

28 Dez. 1871

ANTÓNIO DE OLIVEIRA, 35 a., solt.º, trab., filho de João de Oliveira e de Jacinta
Rosa, freg.s da paroquiald e Santo António, c. c. ANA DE JESUS, 33 a., solt.ª, dom.ª,
filha de António de Sousa e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Sousa, trab. e Manuel de Oliveira, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

31 Dez. 1871

JOSÉ VICENTE DO COUTO, 33 a., solt.º, nat., bapt.º e m.or na freguesia de Nossa
Senhora da Saúde, dos Arrifes, filho de João do Couto e de Jacinta de Jesus, ambos
nat.s da freguesia de S. José de Ponta Delgada, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 27 a.,
solt.ª, dom.ª, nat. e bapt.ª na Vila das Capelas e m.ra em Santo António, filha de……
Test.as: João Bonifácio Pacheco e José de Viveiros Cabeceiras, trabalhadores e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

7 Fev. 1872

JACINTO TAVARES, 30 a., solt.º, trab., filho de António Tavares e de Maria
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA ISABEL, 24 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de João de Medeiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: João Botelho dos Reis, prop.º e João de Viveiros Vasconcelos, lavr., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
11 Fev. 1872

JOÃO MARTINS CARVALHO, 20 a. incompletos, solt.º, trab., filho de António Martins Carvalho e de Albina Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. FRANCISCA DE JESUS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Sebastião Ferreira e de Madalena de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Martins Carvalho, pedreiro e Manuel Camilo Martins, professor,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

11 Fev. 1872

JOAQUIM CARVALHO DE OLIVEIRA, 26 a., solt.º, camp., filho de António Carvalho e de Maria de Santo André, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. JACINTA DE JESUS, 21 a., solt.ª, solt.ª, dom.ª, filha de João de Sousa,
nat. das Capelas e de Gertrudes Carolina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, professor e João de Sousa dos Reis, sacristão,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

12 Fev. 1872

MANUEL PAULO BOTELHO, 26 a., solt.º, camp., filho de José Paulo Botelho e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA EMÍLIA, 36 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de Medeiros do Couto e de Ana
Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Alberto Botelho, prop.º e António de Medeiros do Couto, trab.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

26 Mar. 1872

JOÃO DA SILVA, 46 a., viúvo de Maria José, sep.ª em Santo António, lavr.,
nat. da Fajã de Baixo e m.or em Santo António, filho de Diógenes da Silva, nat.
da Ribeira Seca da Ribeira Grande e de Rosa Jacinta, nat. da Bretanha, c. c. JACINTA DO CORAÇÃO DE JESUS, 32 a., solt.ª, dom.ª, nat. e m.ra em Santo
António, filha de Manuel Camilo Martins, nat. de S. José de Ponta Delgada e de
Claudina Rosa, de Santo António.
Test.as: Joaquim Camilo Martins, trab. e António Camilo Martins, lavr., m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

8 Jul. 1872

JOAQUIM PEREIRA, 28 a.,, solt.º, trab., filho de Joaquim Pereira e de Ana
Jacinta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 23
a., solt.ª, dom., filha de Teodoro José Tavares, nat. de S. José de Ponta Delgada
e de Ana da Apresentação, nat., m.ra e bapt.ª, com a filha na paroquial de Nossa
Senhora da Apresentação, da Vila das Capelas.
Test.as: José Botelho de Viveiros, trab. e Manuel da Costa, vendeiro, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
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10 Jul. 1872

ANTÓNIO DE SOUSA DE VIVEIROS, 33 a., solt.º, trab., filho de António
de Sousa e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA
DA CONCEIÇÃO, 26 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai da freguesia de Santo António, filha de João de Arruda e de Maria Joaquina, nat. das Sete Cidades.
Test.as:João de Sousa dos Reis, sacristão, solt.º e Manuel de Medeiros Castelo
Branco, prop.º, cas.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Set. 1872

GIL MANUEL SENRA, 32 a., solt.º, prop.º, bapt., m.or e nat. e seus pais da freguesia
de Rabo de Peixe, filho de Manuel Joaquim Senra e de Dona Maria Ricarda Chaves,
c. c. DONA JOANA RICARDA BOTELHO, 21 a., solt.ª, «ocupada em governar a
casa», filha de Francisco Botelho do Rego, ambos nat.s de Santo António e de Dona
Ana Ricarda de Medeiros, nat. da Vila das Capelas, m.res em Santo António.
Test.as: António Manuel Senra, prop.º, m.or em Rabo de Peixe e José Botelho do
Rego, lavr., m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: a contraente assina: Joana Cândida Botelho.

20 Nov. 1872

FRANCISCO RAPOSO DE MELO, 23 a., solt.º, trab., filho de João Raposo
de Melo, nat. da Ajuda, da Bretanha e de Maria de Jesus, nat. de Santo António,
c. c. MARIA DE JESUS, 30 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Aguiar e de
Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras e Jacinto Carvalho
de Oliveira, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Jan. 1873

MANUEL DE ARRUDA, 25 a., solt.º, trab., filho de António de Arruda e de
Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIANA DE JESUS, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Valério e de Inés de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, mestre de primeiras letras e Manuel Carvalho,
carpinteiro, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

22 Jan. 1873

ANTÓNIO PAVÃO, 30 a., solt.º, lavr., filho de Raulino Pavão e de Francisca
Ricarda, nat.s de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 23 a., solt.ª, dom.ª,
nat. e sua mãe de Santo António, filha de António José Cordeiro, nat. dos Ginetes e de Ana Joaquina.
Test.as: Alexandre de Viveiros, cas.º, trab. e João de Sousa dos Reis, solt.º, trab.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Jan. 1873

FRANCISCO PAVÃO, 45 a., solt.º, trab., filho de João Pavão e de Leonor de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS SANTOS, 35 a.,
dom.ª, viúva de Manuel da Costa, sep.º em Santo António, filho de Manuel Pacheco Botelho e de Maria do Espírito Santo,
Test.as: Jacinto Bernardo de Faria, trab. e Manuel Pacheco Botelho, trab., casados, m.res em Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 4º grau de consanguinidade.
30 Jan. 1873

FRANCISCO DE OLIVEIRA SOARES, 24 a., solt.º, tarb., nat. e seu pai da freguesia de Santo António, filho de Francisco de Oliveira Soares e de Jacinta Cândida, nat. da paroquial de S. Sebastião de Ponta Delgada, c. c. MARIA DOS ANJOS,
19 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seus pais da paroquial de S. Sebastião dos Ginetes, com o
consentimento do tutor Jacinto Carvalho de Oliveira, m.res em Santo António.
Test.as: João de Sousa dos Reis, trab. e Manuel de Oliveira Soares, trab., solteiros, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

22 Fev. 1873

ANTÓNIO DE SOUSA, 18 a., (o avô António da Ponte deu o consentimento),
solt.º, tarb., nat. e seus pais da freguesia de Santo António, filho de João de Sousa e
de Ana de Jesus, c. c. MARIA DE JESUS, 29 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seus pais da
freguesia de Santo António, filha de Manuel de Sousa Barreira e de Ana de Jesus.
Test.as: Manuel Caetano, trab. e Manuel de Sousa Barreira, trab., casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

23 Fev. 1873

JOÃO BORGES, 25 a., solt.º, nat. e seus pais da freguesia de Santo António,
trab., filho de Silvestre Borges e de Petronilha de Jesus, c. c. MARIA DA
TRINDADE, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da paroquial de Nossa Senhora
da Ajuda, do lugar da Bretanha, filha de Francisco da Costa, de Santo António e
de Doroteia de Jesus, m.res em Santo António.
Test.as: João da Costa, cass.º, trab. e João de Sousa dos Reis, solt.º, trabalhador.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

24 Fev. 1873

ANTÓNIO NUNES DE AGUIAR, 42 a., solt.º, trab., filho de Maurício Nunes
e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 33 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Melo Anastásio e de Maria da Assunção, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho de Araújo, trab. e João de Sousa dos Reis, trab., m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

24 Jul. 1873

JOÃO DE VIVEIROS VASCONCELOS, 23 a., solt.º, trab., filho de António de
Viveiros de Vasconcelos e de Isabel de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. FRANCISCA DIAS, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de pai incógnito e de Florinda
Dias, ambas nat.s e freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: João Botelho dos Reis, prop.º e Manuel Camilo Martins, professor, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

13 Ago. 1873

ANTÓNIO RAPOSO DOS REIS, 30 a., solt.º, camp., filho de José dos Santos
Reis, nat. da Ajuda da Bretanha e de Rosa da Conceição, nat.s da paroquial de San-
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to António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 18 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de
Arruda de Viveiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel José de Viveiros, cas.º, prop.º e Agostinho Fernandes dos Reis,
solt.º, lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura.Coadjutor José Augusto Costa Feio.
Nota: 2º grau de consanguinidade. O casamento celebrou-se na Ermida de Santa
Bárbara.
17 Ago. 1873

ANTÓNIO REBELO, 27 a., solt.º, trab., filho de António Rebelo e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA HENRIQUETA, 30 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Paulo Botelho e de Maria Isabel, nat.s e
m.res em Santo António.
Test.as: Aristides Brandão de Castro, tenente do Batalhão de Caçadores nº 11 e
Manuel Camilo Martins, professor de primeiras letras.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

10 Set. 1873

MANUEL DE VIVEIROS VASCONCELOS, 39 a., trab., viúvo de Ana Emília, sep.ª em Santo António, filha de António de Viveiros Vasconcleos e de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA
DE JESUS, 49 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Botelho de Melo e de Ana Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Vasconcelos, trab. e José Gonçalves Sardina (?), «paredeiro», casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 1º grau de afinidade lícita.

31 Out. 1873

JOSÉ DE MEDEIROS DA COSTA, 54 a., solt.º, sapateiro, filho de António
de Medeiros da Costa e de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. FRANCISCA DE JESUS, 53 a., solt.ª, dom.ª, filha de José de Medeiros
Baptista e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º e professor e João de Sousa dos Reis, solt.º, trab.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

13 Nov. 1873

FRANCISCO JOSÉ DO REGO, 26 a., solt.º. prop.º, filho de Sebastião José
do Rego e de Vitória da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA JOSÉ, 17 a., solt.ª, dom.ª, filha de João do Couto Cabral e de Maria
Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Manuel Senra e João Botelho dos Reis, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
Nota: 2º e 3º grau misto e 4º simples de consanguinidade.

17 Nov. 1873

JOÃO DE SOUSA DE MEDEIROS DO REGO, 28 a., solt.º, prop.º, filho de
Francisco de Sousa de Medeiros e de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de
Santo António, c. c. MARIA GUILHERMINA BARBOSA, 28 a., solt.ª,
dom.ª, filha de Manuel Barbosa da Câmara e de Rita de Jesus Arruda, freg.s da
paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Francisco Botelho do Rego e Manuel de Medeiros Castelo Branco, casados, m.res em Santo António
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.
Nota: O casamento foi na Ermida de Santa Bárbara. Os contraentes assinam e
muito bem!
20 Nov. 1873

ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA, 31 a., solt.º, sapateiro, filho de Vitorino José Moreira e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. EMÍLIA DO CORAÇÃO DE JESUS, 25 a., solt.ª, dom.ª. filha de João
de Viveiros Fonseca e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Alberto Botelho dos Reis, prop.º e m.or em Santo António e
Francisco Borges de Medeiros, prop.º e m.or nas Capelas.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

3 Dez. 1873

MANUEL DE MEDEIROS PAVÃO, 25 a., solt.º, militar da 2ª Companhia de
Caçadores, com licença do seu tenente-coronel, filho de Raulino Pavão e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA
CÂNDIDA, 28 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Sebastião Ferreira e de Madalena
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira Romualdo de Medeiros, camp., m.or nos Mosteiros e
Manuel Ferreira Romualdo, prop.º, dos Mosteiros.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.
Nota: O casamento foi na Ermida de Santa Bárbara.

8 Jan. 1874

JOSÉ DE MELO RAPOSO, 25 a., solt.º, trab., filho de João Raposo de Melo, nat.
da Ajuda, da Bretanha e de Maria de Jesus, de Santo António, c. c. MARIA DOS
ANJOS, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. e o pai da paroquial de Santo António, filha de José
de Sousa Borges, trab. e de Senhorinha Augusta, nat. de S. Pedro de Ponta Delgada.
Test.as: Manuel Ledo de Viveiros, cas.º, trab. e João de Sousa dos Reis, solt.,
trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

8 Jan. 1874

JOSÉ BOTELHO, 43 a., solt.º, vendeiro, filho de António Botelho e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA DO ESPÍRITO SANTO, 34 a., solt.ª, dom.ª, nat. e a mãe das Capelas, filha de José de Fraga, nat. de Nossa Senhora dos Milagres, da Ilha do Corvo e de Mariana de Jesus, m.res nas Capelas.
Test.as: João de Medeiros, carpinteiro e José de Medeiros, trab., casados e m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

22 Jan. 1874

ANTÓNIO AUGUSTO BOTELHO DOS REIS, 20 a., solt.º, prop.º, nat.,
bapt.º e m.or em Santo António, filho de José Jacinto dos Reis e Melo, nat. da
paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais e de Joana Ricarda do Amor Divino, nat. de Santo António, c. c. MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA PEDROSO, 16 a., solt.ª, prop.ª, nat. e a mãe da Matriz de S. Sebastião de Ponta
Delgada, filha de Manuel do Rego Pedroso, nat. de Santo António e de Dona
Maria Amália de Almeida Pedroso, nat. da Matriz de Ponta Delgada, m.res em
Santo António.
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Test.as: Guilherme Soares Botelho, prop.º e José Jacinto dos Reis e Melo, prop.º,
casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.
5 Fev. 1874

ANTÓNIO TAVARES DE MEDEIROS, 25 a., solt.º, camp., filho de António
Tavares de Medeiros e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. MARIA DE JESUS, 27 a., solt.ª, tecedeira, filha de Francisco Paulo Tavares e de Inês de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto de Sousa Melo, cas.º, lavr. e João de Viveiros Soares, cas.º, cap.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

12 Fev. 1874

MANUEL DE MELO, 36 a., solt.º, lavr. nat. de Santo António, filho de José de
Melo, nat. da freguesia de S. Vicente e de Jacinta Rosa, de Santo António, c. c.
ANA DE JESUS, 33 a., solt.ª, dom.ª, filha de José de Amaral Botelho e de Apolónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa dos Reis, solt.º, trab. e António Tavares, trab., cas.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

12 Fev. 1874

ANTÓNIO DANIEL, 32 a., solt.º, trab., nat. de Santo António, filho de Daniel
de Aguiar e de Francisca Luciana, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ANA DA CONCEIÇÃO, 26 a., soltª, dom.ª, filha de António Tavares de Medeiros e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Daniel e António Tavares de Medeiros, casados, trabalhadores e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

12 Fev. 1874

JOÃO PEREIRA, 25 a., solt.º, trab., filho de Joaquim Pereira e de Ana Jacinta, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de
João Martins Carvalho e de Maria Carlota, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa dos Reis, solt.º e António Tavares de Medeiros, cas.º, trabalhadores e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Fev. 1874

JOÃO DA CÂMARA, 24 a., solt.º, trab., nat. e bapt.º na Matriz de S. Sebastião de
Ponta Delgada, m.or em Santo António, exposto, dado a criar a Ana de Jesus, c. c.
LIBÂNIA DE JESUS (Libana), 30 a., solt.ª, dom.ª, nat. da Matriz de S. Sebastião
de Ponta Delgada, m.ra em Santo António, exposta, dada a criar a Francisca de Jesus.
Test.as: João de Sousa Medeiros, cas.º, prop.º e João de Sousa dos Reis, solt.º,
trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

21 Mai. 1874

JACINTO PEREIRA CAMPOS, 45 a., solt.º, camp., filho de João Pereira
Campos e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA HELENA DE JESUS, 44 a., solt.ª, costureira, filha de Francisco de

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Freitas, nat. da Matriz da cidade de Ponta Delgada e de Maria Branca, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Pereira Campos e Francisco de Freitas, casados, campónios e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.
10 Jun. 1874

ANTÓNIO DE MEDEIROS DO COUTO, 44 a., solt.º, trab., filho de Manuel
de Medeiros e de…, nat.s e m.res em Santo António, c. c. MARIA DE JESUS
DOS ANJOS, 26 a., solt.ª, dom.ª, bapt.ª na Igreja de Santana do Rio de Janeiro,
filha natural de António de Sousa Melo, nat. de Santo António, cas.º, lavr. e de
Maria de Jesus, viúva, nat. da freguesia de S. Vicente.
Test.as: André de Araújo, vinhateiro e Francisco de Medeiros Botelho, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

16 Jul. 1874

MANUEL FERREIRA, 22 a., solt.º, trab., filho de Sebastião de Viveiros Ferreira e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
MADALENA, 18 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Pereira, trab. e de Maria
Madalena, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Freitas, cabouqueiro, m.or na Bretanha e José da Costa, pastor,
de Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

7 Set. 1874

MANUEL DE OLIVEIRA SOARES, 29 a., solt.º, camp., filho de Francisco
de Oliveira Soares e de Jacinta Cândida, nat.s e m.res em Santo António, c. c.
MÓNICA DA CONCEIÇÃO, 26 a., solt.ª, costureira, filha de pais incógnitos,
bapt.ª na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, criada por Luísa Eufrásia,
m.er de Manuel de Medeiros Rego, m.res em Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo, prop.º e João de Sousa dos Reis, sacristão, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

10 Set. 1874

ANTÓNIO CAMILO MARTINS, 25 a., solt.º, serrador, filho de Manuel Camilo Martins, nat. de S. José de Ponta Delgada e de Claudina Rosa de Viveiros,
nat. de Santo António, c. c. MARIA DO CARMO, 18 a., solt.ª, dom.ª, nat. e
seus pais de Santo António, filha de ….
Test.as: Francisco Pereira Campos, solt.º, vendeiro e Joaquim Camilo Martins,
cas.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

25 Nov. 1874

FRANCISCO DE VIVEIROS VULTÃO, 23 a., solt.º, camp., filho de Manuel
de Viveiros Vultão e de Maria Cândida, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. EMÍLIA DE JESUS, 22 a., solt.ª, costureira, filha de Martinho Botelho e de
Ana Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Raposo dos Reis, cas.º, prop.º e José Raposo dos Reis, solt.º,
lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.
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4 Dez. 1874

JOÃO PAVÃO, 26 a., solt.º, trab., filho de Joaquim Pavão e de Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CAROLINA AUGUSTA, 16 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de Francisco de Viveiros Rego e de Francisca de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º, mestre de primeiras letras e Francisco de
Viveiros do Rego, cas.º, carpinteiro, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

3 Fev. 1875

JOSÉ DE OLIVEIRA BOTELHO, 29 a., solt.º, camp., filho de Francisco de
Oliveira Botelho e de Helena da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. DELFINA DO AMOR DIVINO, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco Pacheco Botelho e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as. Manuel Raposo, cas.º, camp. e João de Oliveira Botelho, viúvo, lavr.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio

7 Fev. 1875

JOSÉ DE OLIVEIRA, 22 a., solt.º camp., filho de Manuel de Oliveira e de
Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA AUGUSTA, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel da Costa e de Rosa de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: António Manuel Senra, cas.º, prop.º e Manuel Camilo Martins, cas.º, escrivão do Regedor, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

8 Fev. 1875

JOÃO HOMEM, 26 a., solt.º, camp., filho de Manuel Homem e de Maria Teresa,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA DE JESUS, 28 a., solt.ª, dom.ª,
filha de Manuel Barreira e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco, cas.º, prop.º e João de Sousa dos
Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

27 Fev. 1875

ANTÓNIO DA COSTA, 26 a., solt.º, camp., filho de António da Costa e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA ISABEL,
22 a., solt.ª. dom.ª, filha de António Raposo de Melo e de Rosa Jacinta do Espírito Santo, nat.s e m.res na ex-vila das Capelas.
Test.as: André de Araújo, cas.º e prop.º e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

17 Jun. 1875

JOSÉ PACHECO BOTELHO, 25 a., solt.º, trab., filho de Manuel Pacheco
Botelho e de Maria do Espírito Santo, freg.s de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, 21 a., solt.ª, costureira, filha de Martinho Botelho e de Ana Rosa, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Carvalho, cas.º, carpinteiro e João de Sousa dos Reis, solt.º,
trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
26 Jul. 1875

ALBERTO DA CÂMARA, 22 a., solt.º, camp., exposto, bapt.º em S. Sebastião
de Ponta Delgada e criado por Madalena de Jesus, m.er de João de Viveiros Ferreira, de Santo António, c. c. MARIA DA ASSUNÇÃO, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha
de Manuel de Arruda e de Rosa Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Botelho, cas.º, camp. e António de Medeiros Baptista, cas.º, camp.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

26 Ago. 1875

MANUEL GONÇALVES, 28 a., solt.º, trab., filho de João Gonçalves e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c.
MARIA DO CORPO DE DEUS, 26 a., solt.ª, costureira, filha de Manuel de
Faria(s) Soares e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Bonifácio Pacheco, trab., m.or na Lomba de Santa Bárbara e João
de Sousa dos Reis, trab., m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Francisco Jacinto Senra.

28 Out. 1875

ANTÓNIO CARVALHO, 34 a., solt.º, camp., filho de Francisco Carvalho e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, 28 a., solt.ª. dom.ª, filha de Manuel de Oliveira e de Francisca Joaquina,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João do Couto Cabral, cas.º, lavr. e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

21 Nov. 1875

JOSÉ PACHECO VIEIRA, 24 a., solt.º, camp., filho de António Pacheco, nat.s de
S. Vicente e de dona Miquelina Rosa, nat. dos Fenais da Luz, m.res na Ajuda da Bretanha, c. c. FILOMENA AUGUSTA DE VIVEIROS, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de
Alexandre de Viveiros e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Barbosa da Câmara, cas.º, prop.º e João de Sousa dos Reis,
solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

25 Nov. 1875

AGOSTINHO DA CÂMARA, 23 a., solt.º, camp., exposto, bapt.º na Matriz de
Ponta Delgada, criado por Umbelina de Jesus, m.er de António Carvalho, de
Santo António, c. c. JOAQUINA DOS ANJOS, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha de
Francisco da Silva e de Francisca Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maria de Sequeira, cas.º, prop.º e António Martins, cas.º, camp.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

26 Jan. 1876

CESÁRIO DA CÂMARA, 21 a., solt.º, camp., exposto, bapt.º na Matriz de Ponta
Delgada, criado por Ana de Jesus, m.er de João de Sousa Borges, de Santo António,
c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 17 a., solt.ª, costureira, filha de António de
Sousa Arruda e de Ana da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Jacinto dos Reis e Melo, cas.º, prop.º e António de Sousa, cas.º,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.
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24 Fev. 1876

JOÃO DE VIVEIROS BOTELHO, 28 a., solt.º, camp., filho de António de
Viveiros Botelho e de Jacinta Emília, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DE JESUS, 23 a., solt.ª, costureira, filha de António Joaquim e de Maria de Jesus, freg.s de Santo António.
Test.as: José Tavares de Medeiros, solt.º, sapateiro e João de Sousa dos Reis,
solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

27 Fev. 1876

FRANCISCO DE SOUSA FERNANDES, 57 a., viúvo de Rosa Maria, sep.ª
em S. Vicente, camp., filho de Francisco de Sousa Fernandes e de Claudina Rosa, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz, c. c. ROSA DE JESUS, 32 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de Luís da Cunha e de Antónia Luísa, nat.s da paroquial de S.
Pedro da cidade de Ponta Delgada, nat., bapt.ª e m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel Luís da Cunha, cas.º, serrador e João Luís, solt.º, sui júris, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura José Augusto Costa Feio.

28 Fev. 1876

JOSÉ DE SOUSA MEDEIROS REGO, 25 a., solt.º, prop.º, filho de Francisco de
Sousa Medeiros e de Francisca Joaquina do Rego, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA GLÓRIA BOTELHO, 14 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco
Botelho do Rego e de dona Ana Ricarda de Medeiros, nat.s e m.res em Santo António.
Test.as: António Manuel Senra e Manuel de Medeiros Castelo Branco, casados,
proprietários e m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Joaquim de Medeiros Moura.
Curas Francisco Jacinto Senra e José Augusto Costa Feio.
Nota: 2º grau de consanguinidade.

30 Nov. 1876

ANTÓNIO DE VIVEIROS VULTÃO, 22 A., SOLT.º, CAMP., FILHO DE José de Viveiros Vultão e de Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA AUGUSTA, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de José de Melo
Botelho e de Joana Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Pereira Campos, solt.º, camp. e João de Viveiros Soares, cas.º,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura-coadjutor Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

30 Nov. 1876

DINIS DE MEDEIROS, 23 a., solt.º, camp., filho de António Furtado e de
Margarida Fernandes, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Graça do Faial
(da Terra), c. c. ENGRÁCIA DA GLÓRIA, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Botelho e de Antónia da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros do Rego, cas.º, prop.º e Jacinto Veríssimo Tavares,
cas.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura-coadjutor Joaquim de Medeiros Moura.

24 Jan. 1877

FRANCISCO DA COSTA, 29 a., viúvo de Joana de Jesus, sep.ª em Santo António, camp., filho de Francisco da Costa, nat. da Bretanha e de Ana Tomásia, de
Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 30 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim Pereira e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Manuel de Medeiros Vasconcelos, cas.º, jardineiro, nat. da Fajã e Joaquim Pereira, cas.º, bolieiro, nat. de Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
5 Fev. 1877

JOSÉ PEDRO DA PONTE, 24 a., solt.º, camp., filho de Pedro da Ponte e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial do Santíssimo Salvador, do lugar da Ribeirinha, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 31 a., solt.ª, dom.ª, filha de Elias de Sousa e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António,
Test.as. Francisco de Medeiros, cas.º, camp. e José Luís, cas.º, camp., nat.s e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

7 Fev. 1877

JOÃO CAETANO, 22 a., solt.º, camp., filho de José Caetano e de Júlia Cândida, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 32 a.,
dom.ª, solt.ª, filha de Francisco da Silva e de Francisca Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António.
Manuel dos Reis, cas.º, prop.º, nat. e m.or nas Capelas e João de Viveiros Arruda, solt.º, carpinteiro, nat. e m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

8 Fev. 1877

JOSÉ DE MEDEIROS CHAVES, 28 a., solt.º, arrieiro, filho de José de Medeiros Chaves e de Maria Cândida da Conceição, freg.s da paroquial das Capelas, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, 15 a., solt.ª, dom.ª, nat. e bapt.ª em
Santo António, filha de José de Melo Botelho, fal.º, de Santo António e de Jacinta de Jesus, nat. das Capelas.
Test.as: Manuel José de Freitas e José Inácio de Medeiros Botelho, casados, proprietários e m.res nas Capelas.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

12 Fev. 1877

JOSÉ DE ANDRADE, 26 a., solt.º, soldado do Batalhão de Caçadores Onze
estacionado em Ponta Delgada, filho de José Manuel de Andrade, nat.s e bapt.os
em Rabo de Peixe e de Jacinta Rosa, nat. da Matriz da vila da Ribeira Grande, c.
c. MARGARIDA DOS SANTOS, filha de Jacinto da Câmara, nat. de Ponta
Delgada e de Albina Rosa, nat. de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco, cas.º, prop.º e João de Oliveira Botelho, viúvo, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

6 Mar. 1877

MANUEL DE OLIVEIRA SOARES, lavr., viúvo de Vicência de Jesus, sep.ª
em Santo António, 61 a.,, filho de Manuel de Oliveira Soares e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, dom.ª, viúva
de Lúcio Raposo, sep.º em Santo António, 39 a.,, filha de Joaquim Pereira e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Ledo, cas.º, camp., m.or em Santo António e Vitorino Inácio,
cas.º, camp., m.or nos Fenais da Luz.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
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18 Abr. 1877

MANUEL DA SILVA, 27 a., solt.º, camp., filho de Francisco da Silva e de Francisca
Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, 23 a., solt.ª,
dom.ª, filha de José Pereira e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel dos Reis, cas.º, prop.º, nat. e m.or nas Capelas e João do Couto
Cabral, cas.º, prop.º, de Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

26 Abr. 1877

LUÍS DE SOUSA E ARRUDA, 27 a., solt.º, camp., filho de António de Sousa
e Arruda e de Ana da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA JÚLIA, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Sousa Barreira e de Ana
Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Camilo Martins, cas.º, escrivão do Regedor e Marcelo da Câmara, solt.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

11 Jun. 1877

JOSÉ LUÍS, 31 a., solt.º, camp., filho de Luís da Cunha e de Antónia Luísa,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOSÉ, 25 a., solt.ª, dom.ª,
filha de Joaquim Pereira e de Ana Jacinta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Botelho dos Reis, cas.º, prop.º e José Pereira, solt.º, camp., m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

21 Jun. 1877

JOÃO DE VIVEIROS ARRUDA, 45 a., solt.º, carpinteiro, filho de Francisco de Viveiros de Arruda e de Rosa Maria, nat., bapt.º e m.or no sítio do Meio Moio, de Santa
Bárbara, c. c. MARIA DOS ANJOS, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de Alexandre de Viveiros e de Maria Madalena, nat., bapt.ª e m.res no sítio do Meio Moio, de Santa Bárbara.
Test.as: António de Viveiros, cas.º, m.or em Santo António e António José de Viveiros, solt.º, cabo de Artelharia, m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

5 Set. 1877

ANTÓNIO DA CÂMARA, 23 a., solt.º, camp., exposto, criado por Petronilha
de Jesus, m.er de Silvestre Borges, bapt.º em S. Sebastião de Ponta Delgada e
m.or em Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 20 a., solt.ª, filha natural de
Joana dos Santos, nat. de Santo António.
Test.as: António Maurício, cas.º, camp. e João de Sousa Reis, solt.º, sacristão,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

14 Out. 1877

JOSÉ DE VIVEIROS ARRUDA, 29 a., solt.º, trab., filho de José de Viveiros
Arruda e de Joana Francisca, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 28 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Medeiros Botelho e de Ana Joaquina, freg.s da paroquial de santo António.
Test.as: António Borges de Medeiros, m.or nas Capelas, cas.º, prop.º e Manuel
Camilo Martins, cas.º, professor de instrução primária, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

3 Nov. 1877

JOÃO DE OLIVEIRA BOTELHO, viúvo de Margarida Amália, sep.ª em
Santo António, 53 a., prop.º, filho de António de Oliveira Botelho, fal.º e de Ma-
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ria Delfina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DE JESUS, solt.ª, 39 a.,, dom.ª, filha de José Bernardo de Faria e de Ana Francisca,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto Bernardo de Faria, cas.º, cabouqueiro e António Bernardo de Faria, solt.º, pedreiro, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Joaquim Ferreira.
14 Nov. 1877

MANUEL DE MEDEIROS CASTELO BRANCO, 27 a., solt.º, «vive de seus
bens», filho de Manuel de Mederios Castelo Branco, de Santo António e de Dona Mariana Júlia Jácome Correia, nat. da Ribeira Grande, c. c. DONA ANA DE
JESUS, 16 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim Alberto Botelho dos Reis e de Dona Mariana Augusta Cabral, nat. da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, m.res em Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros, cas.º, prop.º e Francisco Botelho do Rego,
cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Joaquim Ferreira.

19 Nov. 1877

MANUEL NUNES, 35 a., solt.º, camp., filho de Maurício Nunes e de Maria
Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Farias Soares e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as. Manuel de Medeiros Castelo Branco, cas.º, prop.º e Francisco Inácio de
Medeiros, cas.º, camp., nat.s e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

25 Nov. 1877

MANUEL CORREIA, solt.º, cabo de Caçadores Onze, 23 a.,, nat. da paroquial
de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, m.or em S. Pedro de Ponta Delgada,
filho de Manuel Correia da Câmara, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada e de
Maria da Conceiição, nat. da Ajuda da Bretanha, c. c. ANTÓNIA DA ENCARNAÇÃO, solt.ª, 23 a., filha de José de Viveiros Arruda e de Joana Francisca,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Bernardo, solt.º, cabouqueiro e Manuel Martins de Aguiar, cas.º,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

7 Jan. 1878

FRANCISCO DE MELO ANASTÁSIO, 30 a., solt.º, camp., filho de António
de Melo Anastásio e de Maria da Ascensão, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ASSUNÇÃO, 29 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de Benevides e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Soares Botelho, viúvo, prop.º e João de Benevides, cas.º,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

28 Jan. 1878

LUÍS RAPOSO TAVARES, 26 a., solt.º, camp., filho de João Raposo Tavares e
de Margarida Rosa, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. TERESA DE JESUS, 29 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Caetano,
nat. da freguesia de S. Mateus, da Ilha do Pico e de Francisca de Jesus, nat. e
m.res em Santo António.
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Test.as: José Jacinto dos Reis, cas.º, prop.º e João de Sousa dos Reis, solt.º,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
7 Fev. 1878

ANTÓNIO JOAQUIM VELHO, solt.º, camp., 59 a., filho de Joaquim Velho,
fal.º e de Maria de Jesus, m.or no Lucena, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. MARIA DA ASSUNÇÃO, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Melo, fal.º, nat.
e sua filha da paroquial de Santo António e de Emília Carlota, nat. de S. Vicente.
Test.as: José Jacinto dos Reis, cas.º, prop.º e António Manuel Senra, cas.º, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

11 Fev. 1878

JOÃO DE MELO, camp., 31 a., nat. e a mãe da freguesia de Nossa Senhora da
Apresentação das Capelas, filho de Manuel de Melo, nat. de S. Vicente e de Maria Úrsula, todos m.res em Santo António, c. c. MARIANA DE JESUS, solt.ª, 18 a., filha de
Agostinho de Viveiros e de Ana Leonarda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira, cas.º, camp. e Francisco de Medeiros Moura, cas.º,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

19 Fev. 1878

FRANCISCO PAULO BOTELHO, 26 a., solt.º, camp., filho de José Paulo Botelho e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA
CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 49 a., nat. e o pai da freguesia de Santo António, filha de João Carvalho de Oliveira e de Joaquina Rosa, nat. de S. Vicente, fal.s.
Test.as: João Furtado, cas.º, pastor e Manuel Paulo, cas.º, camp., m.res em Santo
António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

19 Fev. 1878

ANTÓNIO DE MEDEIROS CHAVES, solt.º, camp., 27 a., filho de José de
Medeiros Chaves e de Maria Cândida da Conceição, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c. HELENA DE JESUS, solt.ª,
dom.ª, 30 a., filha de Cipriano Ferreira, fal.º e de Margarida da Conceição, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: João Ferreira, solt.º, camp., m.or em Santo António e Manuel Ferreira,
solt.º, camp., m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

26 Ago. 1878

JOÃO DA CUNHA DOS REIS, solt.º, 22 a., camp., nat. e a mãe da vila das
Capelas, filho de José da Cunha e de Antónia Jacinta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. EMÍLIA DE JESUS, solt.ª, 22 a., dom.ª, filha de José Botelho
de Amaral e de Apolónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maria Sequeira, cas.º, prop.º e João de Amaral, solt.º, prop.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

4 Set. 1878

FRANCISCO BOTELHO DO COUTO, 30 a., camp., filho de José Botelho
do Couto e de Maria Isabel, m.res da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
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DA CONCEIÇÃO, 24 a., dom.ª, filha de João de Medeiros do Rego e de Ana
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Medeiros do Rego, cas.º, vendeiro e João de Sousa dos Reis,
solt.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade.
25 Set. 1878

JOAQUIM DE OLIVEIRA SOARES, solt.º, soldado, nat. e o pai da freguesia de
Santo António, m.or em S. José de Ponta Delgada, filho de Francisco de Oliveira Soares e de Jacinta Cândida, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada, c. c. MARIA AMÁLIA, solt.ª, 18 a., nat. e o pai da freguesia de Santo António, onde mora, filha de João
de Oliveira Botelho e de dona Margarida Amália, nat. da vila da Ribeira Grande.
Test.as: António de Oliveira Soares, cas.º, prop.º, m.or na cidade de Ponta Delgada e Manuel de Oliveira Soares, cas.º, camp. m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

27 Nov. 1878

ANTÓNIO DA CÂMARA, solt.º, marítimo, 25 a., nat. e a mãe da vila das Capelas, onde mora, filho de João da Câmara, nat. de S. José de Ponta Delgada e
de Maria da Encarnação, c. c. CLARA DA ASSUNÇÃO, dom.ª, 25 a., filha de
António de Aguiar e de Francisca Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António.
Manuel da Câmara, cas.º, vendeiro, m.or na vila das Capelas e António Dias de
Almeida, cas.º, m.or nos Mosteiros.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

15 Jan. 1879

JOÃO DE OLIVEIRA, solt.º, camp., 26 a.,, filho de Manuel de Oliveira e de Francisca Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 33 a., nat. e a mãe da freguesia de Santo António, filha de
António de Oliveira, de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e de Maria Rosa.
Test.as: António de Viveiros Neto e Agostinho de Viveiros Vasconcelos, casados,
proprietários e m.res em Santo António.

16 Jan. 1879

ANTÓNIO DE MEDEIROS, solt.º, camp., 25 a., filho de João de Medeiros e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DE
JESUS, solt.ª, criada de servir, 25 a., nat. e os pais de S. Sebastião de Ponta Delgada,
m.ra em Santo António, filha de Manuel Carvalho de Medeiros e de Francisca Maria.
Test.as: José Maria Sequeira, cas.º, prop.º e João de Medeiros, cas.º, alfaiate,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

20 Jan. 1879

AGOSTINHO DOS SANTOS REIS, solt.º, lavr., 24 a.,, nat. e a mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filho de José dos Santos Reis, nat. da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e de Rosa Helena da Conceição,
c. c. MARIANA AMÁLIA, solt.ª, dom.ª, 23 a., nat. e o pai da freguesia de Santo António, filha de João de Oliveira Botelho e de dona Margarida Amália, nat.
da Ribeira Seca, da Ribeira Grande.
Test.as: António Raposo dos Reis e António Ferreira, casados, proprietários e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
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23 Jan. 1879

ANTÓNIO DE AGUIAR, solt.º, camp., 30 a.,, filho de António de Aguiar e de
Francisca Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA
DA ESTRELA, solt.ª, dom.ª, 22 a.,, nat. e o pai da freguesia de Santo António,
filha de João Pavão e Raquel de Jesus, nat. da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Alexandre de Viveiros, cas.º, prop.º e José de Medeiros Baptista, cas.º,
serrador, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

14 Fev. 1879

ANTÓNIO GONÇALO, 23 a., solt.º, camp., nat. e a mãe da Ajuda da Bretanha, filho de João José Vitorino, nat. de S. Pedro de Ponta Delgada e de Clara de Jesus,
m.res na Bretanha, c. c. MARIA BERNARDINA, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de Frederico Maurício Raposo e de Bernardina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Tavares e José Machdo, casados, camponeses e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

26 Mai. 1879

JOÃO DE OLIVEIRA, solt.º, lavr., 26 a., filho de Francisco de Oliveira e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de João de Viveiros do Rego e de Maria da Estrela, freg.s da paroqial de Santo António.
Test.as: Pedro Jácome Bicudo Correia, cas.º, prop.º, m.or em Santo António e Simão Amorim da Cunha, solt.º, prop.º, m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

21 Set. 1879

MANUEL DE OLIVEIRA, solt.º, camp., 23 a.,, filho de Francisco de Oliveira
e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha,
c. c. JOSEFA AMÉLIA, solt.ª, dom.ª, 22 a., bapt.ª na Matriz de Ponta Delgada,
criada por Francisca de Jesus, m.er de António Rebelo, de Santo António.
Test.as: Aristides Brandão de Castro, capitão de Caçadores onze, cas.º, m.or em
Ponta Delgada e António Rebelo, cas.º, camp., m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

25 Set. 1879

MARIANO DA CÂMARA, solt.º, camp., 25 a., bapt.º em S. Sebastião de Ponta Delgada, exposto, criado por Ana de Jesus, m.er de António de Aguiar, de
Santo António, c. c. JACINTA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 19 a., filha de Luís de
Sousa Barreira e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto de Sousa Melo, cas.º, lavr. e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

10 Nov. 1879

JOSÉ DOS REIS, 33 a., solt.º, camp., nat. e a mãe de Santo António, onde mora,
filho de José dos Reis, nat. de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e de Rosa Helena, c. c. JOANA GUILHERMINA, 18 a., solt.ª, nat. e seu pai da freguesia de
Santo António, filha de Manuel de Medeiros Castelo Branco e de Dona Mariana Júlia, nat. da Ribeira Seca, Ribeira Grande e m.ra em Santa Bárbara de Santo António.
Test.as: António Augusto da Costa Feio, cas.º, prop.º, m.or na Ribeira Seca da Ribeira Grande e Manuel de Medeiros Castelo Branco Júnior, cas.º, prop.º, m.or
em Santo António.
Assento p.º Cura Inocêncio de Almeida Cabral.
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12 Jan. 1880

ANTÓNIO DE VIVEIROS VASCONCELOS, solt.º, camp., 54 a., filho de
António de Viveiros Vasconcelos e de Francisca Tomásia de Jesus, freg.s de
Santo António, c. c. TERESA DE JESUS, viúva de José Soares Botelho, sep.º
nas Capelas, nat. e sua mãe da mesma freguesia, filha de José de Fraga, nat. da
freguesia de Nossa Senhora dos Milagres, da ilha do Corvo e de Maria de Jesus.
Test.as: Manuel de Viveiros Vasconcelos, cas.º, camp. e João de Sousa dos Reis,
solt.º, sacristão.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

18 Jan. 1880

JOÃO SILVESTRE BORGES, 32 a., viúvo de Maria de Jesus, sep.ª em Santo
António, camp., filho de Silvestre Borges e de Petronilha de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. LEONILDE DA CONCEIÇÃO, 27 a., solt.ª,
dom.ª, bapt.ª como exposta em S. José de Ponta Delgada e m.ra em Santo António.
Test.as: José Pimentel, cas.º, marítimo e António Rodrigues Júnior, cas.º, camp.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

25 Jan. 1880

ANTÓNIO BOTELHO DO COUTO, solt.º, camp., 26 a., nat. e seu pai da freguesia
de Santo António, filho de António Botelho do Couto e de Maria Isabel, nat. da freguesia de S. Vicente Ferreira, m.res em Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, 29 a.,
solt.ª, dom.ª, bapt.ª como exposta na Matriz de Ponta Delgada e m.ra em Santo António.
Test.as: Jacinto de Sousa Melo, cas.º, lavr. e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

5 Fev. 1880

JOSÉ DE MEDEIROS DO REGO, solt.º, camp., 27 a., filho de João de Medeiros do Rego e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de Manuel da Costa e de Maria
Júlia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Oliveira, cas.º, camp., m.or na Bretanha e António de Medeiros do Rego, cas.º, vendeiro, de Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

5 Fev. 1880

JOSÉ DE VIVEIROS FONSECA, solt.º, camp., 27 a., filho de António de Viveiros Fonseca e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 28 a., filha de João Borges Botelho, nat. de Santo António e de Vitória de Jesus, nat. da Ilha da Madeira.
Test.as: P.e Jacinto Pimentel, cura da Ermida de Santa Bárbara e João de Sousa
dos Reis, solt.º, sacristão de Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

5 Fev. 1880

ANTÓNIO PEREIRA, solt.º, camp., 28 a., filho de João Pereira Campos e de
Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL,
solt.ª, dom.ª, 27 a., filha de Daniel Tavares de Medeiros e de Francisca de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto de Sousa Melo, cas.º, lavr. e José Nunes, solt.º, moleiro, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura-capelão Jacinto Pimentel.
Nota: 4º grau de consanguinidade.
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8 Fev. 1880

ANTÓNIO DE AMARAL, solt.º, camp., 23 a., filho de Manuel de Amaral, nat.
de Rabo de Peixe e de Margarida de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de João de Melo
Botelho e de Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Luís e António Camilo Martins, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

9 Fev. 1880

AMÂNCIO DA CÂMARA, solt.º, camp., 25 a., bapt.º como exposto em S. Sebastião de Ponta Delgada e m.or em Santo António, c.c. MARIA DE JESUS,
solt.ª. dom.ª, 23 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, filha natural de
Francisca Borges.
Test.as: António de Aguiar e Francisco Raposo, casados, camponeses e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

9 Abr. 1880

JOÃO BARBOSA, solt.º, lavr., 37 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António,
onde é m.or, filho de Manuel Barbosa da Câmara, nat. da freguesia de S. Sebastião de
Ponta Delgada e de Rita de Jesus, c. c. ANA DA ESTRELA, solt.ª, dom.ª, 37 a., filha de Luís Ferreira e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Luís Ferreira, solt.º, prop.º e Francisco de Arruda, cas.º, camp.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

12 Abr. 1880

JOSÉ DA PONTE, solt.º, camp., bapt.º como exposto na Matriz de Ponta Delgada e m.or em Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 29 a.,
nat. e seu pai da freguesia de Santo António, filha de José Botelho do Couto e
de Maria Isabel, nat. da freguesia das Capelas, m.res em Santo António.
Test.as: António Botelho do Couto, cas.º, camp. e José Botelho do Couto, cas.º,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

12 Abr. 1880

JOÃO DE SOUSA BORGES, viúvo de Maria dos Anjos, sep.ª em Santo António, camp., 35 a., nat. e seu pai da freguesia de Santo António, onde é m.or, filho
de José de Sousa Borges e de Senhorinha Augusta, nat. de S. Pedro de Ponta
Delgada, c. c. MATILDE DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de Manuel Cabral e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António
Test.as: João de Melo, cas.º, camp. e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão de
Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

26 Abr. 1880

MANUEL BOTELHO, solt.º, camp., 25 a., filho de Martinho Botelho e de Ana
Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, solt.ª,
dom.ª, 21 a., filha de Francisco Bernardo e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Carvalho Roque, cas.º, carpinteiro e João de Sousa, solt.º,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
2 Mai. 1880

JOSÉ DA CÂMARA, solt.º, camp., 22 a., bapt.º como exposto em S. Sebastião
de Ponta Delgada e m.or em Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO,
solt.ª, dom.ª, 22 a., bapt.ª como exposta em S. Sebastião de Ponta Delgada, m.res
em Santo António.
Test.as: Francisco de Lima, cas.º, camp. e Manuel de Medeiros Castelo Branco,
cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

6 Mai. 1880

JOÃO BARREIRA, solt.º, camp., 22 a., bapt.º como exposto em S. Sebastião de
Ponta Delgada, criado por Ana Emília, m.er de Francisco Botelho, de Santo António, onde o nubente é m.or, c. c. MARIA JOSÉ, solt.ª, dom., 29 a., filha de Daniel
Tavares de Medeiros e de Francisca Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto de Sousa Melo, cas.º, lavr. e José Tavares de Medeiros, solt.º, sapateiro, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

20 Mai. 1880

DIOGO DA CÂMARA, solt.º, camp., 27 a., bapt.º como exposto na Matriz de
Ponta Delgada, criado por Maria Tomásia, de Santo António, onde o contraente
é m.or, c. c. FRANCISCA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 25 a., filha de Manuel Homem e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Botelho Dinis, cas.º, vendeiro e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, de Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

23 Mai. 1880

ANTÓNIO DE AGUIAR, viúvo de Maria de Jesus, sep.ª em Santo António,
camp., 59 a., nat. e seu pai da freguesia de Santo António, onde é m.or, filho de
Miguel de Aguiar e de Maria de Jesus, nat. da freguesia do Divino Espírito Santo, da Maia, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 42 a., filha de
António de Melo e de Joana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho do Couto, cas.º, camp. e João de Sousa dos Reis, solt.º,
sacristão, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura-capelão desta freguesia Jacinto Pimentel.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

7 Jun. 1880

ANTÓNIO BENTO DE SOUSA, solt.º, prop.º, 38 a., filho de Manuel de Sousa e de Maria de Jesus, freg. da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação
das Capelas, c. c. ANA EMÍLIA, solt.ª, dom.ª, 31 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, filho de Manuel de Arruda, nat. de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e de Maria Joaquina.
Test.as: António de Viveiros Neto e Francisco de Sousa Arruda, casados, proprietários e m.res em Santo António.
Celebrante: Cura-capelão desta freguesia Jacinto Pimentel.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

16 Jun. 1880

JOÃO MATIAS DE AGUIAR, solt.º, camp., 31 a., filho de António de Aguiar
e de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
ROSA, solt.ª, tecedeira, 30 a., filha de Manuel da Costa e de Rosa de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: João Furtado, cas.º, pastor e António de Aguiar, cas.º, camp., m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
19 Ago. 1880

ANTÓNIO PEDRO, solt.º, pastor, 23 a., nat. e sua mãe da paroquial de Nossa
Senhora da Apresentação das Capelas, filho ilegítimo de Francisca Cândida de
Jesus, então soltª, m.res em Santo António, c. c. ANA DE JESUS, 22 a., solt.ª,
dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filha de Francisco de Sousa, nat. das Furnas e de Maria de Jesus.
Test.as: João de Medeiros, cas.º, carpinteiro e José Furtado, solt.º, pastor, m.res
em Santo António.
Celebrante: Inocêncio de Almeida Cabral, cura desta freguesia.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

14 Out. 1880

ANTÓNIO DE OLIVEIRA, solt.º, camp., 23 a., nat. e o pai da freguesia de Nossa
Senhora da Ajuda, da Bretanha, filho de José de Oliveira e de Margarida de Jesus, nat.s
de Ponta Delgada (Matriz), c. c. ELISA GUILHERMINA, solt.ª, 16 a.,, nat. de Santa
Bárbara de Santo António, onde mora, filha de Claudino da Costa Carreiro, nat. da
Lomba de Santa Bárbara, lugar da Ribeira Seca, da vila da Ribeira Grandee de Eva
Máxima do Canto, nat. da freguesia de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas.
Test.as: Augusto Pavão, cas.º, alfaiate, m.or na Bretanha e António Tavares da
Silva, cas.º, camp., m.or em S. Vicente.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

5 Fev. 1881

APRÍSIO DA CÂMARA (Aprígio), solt.º, camp., 22 a., bapt.º na paroquial de S.
Sebastião de Ponta Delgada, como exposto, m.or em Santo António, c. c. MARIA
MADALENA, viúva de Manuel Ferreira, sep.º em Santo António, de 24 a., filha de
António Pereira e de Maria Madalena, todos freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Pereira e José Ledo de Viveiros, casados, camponeses e m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

9 Fev. 1881

FRANCISCO BOTELHO DO COUTO, viúvo de Maria da Conceição, sep.ª em
Santo António, sapateiro, de 33 a., freg. da paroquial de Santo António, filho de José Botelho do Couto, nat. de S. José de Ponta Delgada e de Maria Isabel, nat. da freguesia de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c. JOAQUINA DO
ROSÁRIO, 24 a., bapt.ª como exposta na paroquial de S. Sebastião de Ponta Delgada, criada por Maria de Jesus, m.er de Manuel Jacinto, m.ra em Santo António.
Test.as: António Botelho do Couto e José da Câmara, casados, camponeses e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

28 Fev. 1881

JOSÉ DE AGUIAR, solt.º, camp., 28 a., filho de João de Aguiar e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS,
solt.ª, 18 a., filha de Joaquim de Aguiar, fal.º e de Francisca Cândida, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Aguiar, cas.º, camp. e João de Aguiar, cas.º, camp., m.res em
Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 3º grau de consanguinidade em linha colateral.
1 Mar. 1881

MANUEL SOARES, solt.º, camp., 22 a., filho natural de Rosa Cândida, freg.s
da Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 27 a., filha de
Jacinto Machado e de Maria da Glória, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Cabral, solt.º, camp. e Manuel Tavares de Brum, cas.º, prop.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

4 Mai. 1881

JOSÉ BRAGA, 60 a., marítimo, viúvo de Quitéria de Jesus, sep.ª nas Capelas, filho
de Manuel de Braga e de Maria de Viveiros, c. c. ANA DE JESUS, solt.ª. dom.ª, 46
a., filha de Maurício Nunes e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Maurício Nunes, cas.º, camp. e João da Silva, cas.º, lavr., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

4 Mai. 1881

JOSÉ BOTELHO DO COUTO, solt.º, camp., 32 a., filho de José Botelho do
Couto, nat. de S. José de Ponta Delgada e de Maria de Jesus, nat.s da freguesia
de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c. GERTRUDES IRMINDA, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco Paulo Tavares e de Inês da Luz, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira, cas.º, prop.º e José Botelho do Couto, cas.º, camp., ambos m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

18 Mai. 1881

JOÃO BOTELHO DE AMARAL, solt.º, prop.º, 37 a., filho de José de Amaral
e de Apolónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS MELO, solt.ª, dom.ª, 36 a., filha de Manuel de Melo e de Ana Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maria Sequeira, cas.º, prop.º, m.or em Santo António e o R.º José do
Nascimento Estrela, cura das Capelas.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

5 Jun. 1881

JOAQUIM DE SOUSA, solt.º, camp., 26 a., filho de Luís de Sousa e de Maria
Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 27 a., solt.ª, nat. e o pai da paroquial de Santo António, filha de João do
Couto e de Isabel Carlota, nat. de S. José de Ponta Delgada.
Test.as: Francisco do Couto, cas.º, oficial de diligências, nat. de Santo António e
m.or na Rua da Alegria de Ponta Delgada e Hemiténio Inácio Raposo, cas.º, prop.º
no Rio de Janeiro, mas actualmente m.or em Santo António, de onde é natural.
Assento p.º Cura Inocêncio de Almeida Cabral.

15 Jun. 1881

JOAQUIM DE OLIVEIRA BOTELHO, solt.º, prop.º (l), 32 a.,, filho de Joaquim de Oliveira Botelho e de Maria Delfina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de Manuel
de Arruda de Viveiros, fal.º e de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: António de Oliveira, cas.º, prop.º e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
«não pagou selo, por ser pobre».
21 Jul. 1881

JOSÉ FERREIRA, solt.º, camp., 32 a., filho de António Ferreira e de Maria da
Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSALINA DO AMOR
DIVINO, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de Manuel de Benevides e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de santo António.
Test.as: António Maurício Nunes, cas.º, camp. e Francisco de Melo Anastásio,
cas.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: Impedimento de consanguinidade em linha colateral.
Os contraentes reconheceram, a seguir, por verdadeira e legítima filha sua uma
criança de nome Maria que nasceu a 16.03.1881 e foi baptizada a 7 de Abril.

25 Jul. 1881

JOÃO DE MEDEIROS DO REGO, solt.º, marítimo, 23 a., filho de João de
Medeiros do Rego e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DOS SANTOS, solt.ª, dom.ª, 22 a., nat. e a mãe da freguesia de Santo
António, filha natural de Maria de Jesus, solt.ª
Test.as: João de Sousa Aguiar, cas.º, prop.º e António Fonseca, cas.º, camp., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura capelão (de Santa Bárbara) Jacinto Pimentel.

27 Jul. 1881

JOSÉ DE TEVES MANCEBO, solt.º, camp., 21 a., filho de José de Teves Mancebo
e de Maria do Espírito Santo, freg.s da paroquial de S. Sebastião dos Ginetes e o nubente m.or em Santo António, c.c . MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de
Manuel Martins Carvalho e de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Barbosa da Câmara, viúvo, prop.º e António Barbosa de Arruda,
cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

28 Set. 1881

JOAQUIM MAURÍCIO, solt.º, camp., 25 a., filho de Manuel Maurício e de
Rosa Emília, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Graça, do Porto Formoso,
sendo o nubente m.or em Santo António, c. c. FRANCISCA JÚLIA, solt.ª,
dom.ª, 39 a., nat. e o pai da freguesia de Santo António, filha de João de Sousa
Barreira e de Ana Joaquina, nat. da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da
Bretanha, m.res em Santo António.
Test.as: Manuel Luís, cas.º, serrador e Luís de Sousa Arruda, cas.º, camp., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

5 Out. 1881

JOÃO DE SOUSA DE AGUIAR, solt.º, camp., 28 a., nat. e a mãe da freguesia
de Santo António, filho de João de Sousa de Aguiar, nat. das Capelas e de Gertrudes Carolina, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 26 a., filha de Inácio de Medeiros e de Francisca Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Inácio de Medeiros, cas.º, 1º sargento de Caçadores onze e
Francisco Ferreira Garcia, cas.º, negociante, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
25 Out. 1881

JOSÉ VICENTE DE LIMA, solt.º, pedreiro, 28 a., nat. e a mãe da paroquial do Senhor Bom Jesus, de Rabo de Peixe, filho de Vicente José de Lima, nat. de S. Pedro da
Ribeira Seca, m.res em Rabo de Peixe, c. c. MARIA JOSÉ, solt.ª, dom.ª, 28 a., filha
de Francisco de Lima Carvalho e de Maria José, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo, cas.º, prop.º, m.or em Santo António e José Maria Álvares Cabral, cas.º, prop.º, m.or na vila das Capelas.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

16 Nov. 1881

FRANCISCO BERNARDO FARIA, solt.º, trab., 26 a., filho de Francisco
Bernardo Farias e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIANA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 19 a., filha de Martinho Botelho e de Ana
Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Agostinho dos Santos Reis, trab. e Manuel Carvalho, oficial de carpinteiro, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

17 Nov. 1881

JOÃO PACHECO, solt.º, trab., 27 a., filho de Francisco Pacheco e de Maria Doroteia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOSÉ, solt.ª, dom.ª, 26 a., filha de Manuel Benevides e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Melo e António Pacheco, casados, trabalhadores, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

24 Nov. 1881

ANTÓNIO DE VIVEIROS DO REGO, solt.º, camp., 29 a., filho de Francisco
de Viveiros do Rego e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIANA DOS ANJOS, solt.ª dom.ª, 26 a., filha de João Martins
Carvalho e de Maria Carlota, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Melo e João Pereira, casados, trabalhadores e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

25 Nov. 1881

JOAQUIM PAULO BOTELHO, solt.º, trab., 27 a., filho de José Paulo Botelho e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE
JESUS, solt.ª, dom.ª, 26 a., bapt.ª como exposta na Matriz de S. Sebastião de
Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão e António Botelho, cas.º, trab.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

26 Nov. 1881

JOSÉ DE VIVEIROS, solt.º, camp., 32 a., filho de António de Viveiros Botelho e de Jacinta Emília, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA
DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 26 a., filha de Francisco Ferreira e de Maria Tomásia.
Test.as: António de Medeiros do Couto e Manuel Paulo Botelho, casdos, trabalhadores e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

18 Jan. 1882

MANUEL BONIFÁCIO PACHECO, solt.º, trab., 27 a., filho de João Bonifácio Pacheco e de Helena da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. MARIA DA GLÓRIA, solt.ª, dom.ª, 26 a., filha de Luís Pimentel Carvalho e
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de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, m.ra a nubente na freguesia de Santo António.
Test.as: António Ferreira, cas.º, prop.º e José de Viveiros Cabeceiras, cas.º, trab.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
19 Jan. 1882

ANTÓNIO DE FARIAS, solt.º, trab., 27 a., filho de Francisco de Farias e de
Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de António Pavão e de Maria da Conceição, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Miguel de Arruda, cas.º, trab. e Joaquim de Oliveira Botelho, cas.º,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

26 Jan. 1882

MANUEL MARTINS CARVALHO, solt.º, trab., 28 a., filho de João Martins
Carvalho e de Maria Carlota, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ROSA
DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 21 a., filha de Francisco Pacheco e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Pacheco e António Maurício Nunes, casados, trabalhadores e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

30 Jan. 1882

HONÓRIO DA CÂMARA, solt.º, trab., 22 a., bapt.º em S. Sebastião de Ponta
Delgada, como exposto, criado por Maria Constância, m.er de Manuel Farias Soares
e m.or em Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha
de Francisco de Farias e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Miguel de Arruda, lavr. e José de Medeiros, trab., casados e m.res em
Sanrto António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

17 Fev. 1882

FRANCISCO DA COSTA, solt.º, trab., 22 a., filho de Francisco da Costa e de
Doroteia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de Francisco Pimentel e de Antónia Carolina,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Melo Anastásio, cas.º, trab. e João de Sousa dos Reis,
solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

26 Abr. 1882

MANUEL DE OLIVEIRA CABRAL, solt.º, trab., 28 a., filho de José de Oliveira e de Ana de Jesus, freg.s e m.res na Prioral de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas, c. c. MARIA DA ASSUNÇÃO, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de
José Pereira e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Pereira, cas.º, trab., m.or em Santo António e João de Sousa dos
Reis, solt., sacritstão, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

15 Mai. 1882

MANUEL BARBOSA DA CÂMARA, viúvo de Rita de Jesus, sep.ª em Santo António, onde é m.or, de 67 a., lavr., bapt.º como exposto na freguesia de Nossa Senho-

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
ra da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANTÓNIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 36 a., filha de
Francisco da Silva e de Francisca Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco Sénior, cas.º, prop.º e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Celebrante: Cura Jacinto Pimentel, cura-capelão de Santa Bárbara.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.
5 Jun. 1882

JOÃO BARREIRA, solt.º, marítimo, 32 a., filho de Manuel de Sousa Barreira
e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA DE JESUS, solt.ª, 26 a., dom.ª, bapt.ª como exposta na Matriz de S. Sebastião de Ponta
Delgada e m.ra em Santo António.
Test.as: João Pedro da Câmara, cas.º, sapateiro e António Pedro da Câmara,
solt.º, sapateiro, nat.s e m.res em S. Vicente Ferreira.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

17 Jul. 1882

MATIAS DA CÂMARA, solt.º, prop.º, 30 a., bap.º como exposto na Matriz de
S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. MARIA BERNARDA, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de António Jacinto de Arruda e de Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Medeiros Meireles, cas.º, prop.º, m.or na Vila das Capelas e Manuel Correia, cas.º, zelador da Câmara Municipal, m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: a 2ª testemunha não compareceu, comparecendo em seu lugarJoão de Oliveira Botelho, cas.º, prop.º, desta freguesia.

3 Ago. 1882

PAULO DA CÂMARA, solt.º, trab., 30 a., bapt.º como exposto na Matriz de S.
Sebastião de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de João de Viveiros Arruda e de Maria da
Ascensão, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Ferreira, cas.º, prop.º, m.or em Ponta Delgada e João
Luís Ferreira, solt.º, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Joauqim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade colateral igual.

21 Set. 1882

JOAQUIM BOTELHO DO REGO, solt.º, lavr., 54 a., filho de Brás de Viveiros Botelho e de Joana Inácia do Rego, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. JACINTA DE JESUS CORREIA, 49 a., viúva de António de Viveiros, sep.º
em Santo António, onde mora, filha de Francisco José Correia e de Francisca
Vicência, nat.s e freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais.
Test.as: João de Sousa Medeiros do Rego, cas.º, lavr. e João de Sousa dos Reis,
solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

1 Out. 1882

MANUEL NARTINS, solt.º, carpinteiro, 28 a., filho de João Martins e de Maria José, nat.s e m.res em S. José de Ponta Delgada, c. c. MARIA DE JESUS,
solt.ª, dom.ª, 18 a., nat. e a mãe da freguesia de Santo António, filha de João de
Medeiros Moura, nat. da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e de
Maria Joaquina.
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Test.as: Emílio Adão, escrevente e Manuel Joaquim de Lima, marítimo, casados
e m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.
30 Nov. 1882

MANUEL DE ARRUDA, 25 a., solt.º, camp., filho de João de Arruda e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL, solt.ª, dom.ª, 19 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, filha de
João de Medeiros Castelo Branco, nat. da freguesia de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas e de Maria do Espírito Santo.
Test.as: António Barbosa de Arruda e Miguel de Arruda, casados, lavradores e
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

14 Dez. 1882

JOÃO DE OLIVEIRA, solt.º, trab., 25 a., filho de Manuel de Oliveira e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS,
solt.ª, dom.ª, filha de José de Viveiros do Rego e de Rosa Jacinta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Caetano, trab. e Manuel Tavares de Teves, pedreiro, casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo do rego.
Nota: Dispensados do impedimento «tempus».

11 Jan. 1883

FRANCISCO DE FRIAS, 25 a., solt.º, alfaiate, filho de João de Frias Pereira e
de Maria Antónia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE
JESUS, solt.ª, dom.ª, 27 a., filha de António Nunes e de Francisca Inácia, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto Pacheco Canudo, cas.º prop.º, m.or na Vila das Capelas e Augusto
Jacinto Pavão, cas.º, alfaiate, m.or na Brertanha.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.
Nora: 4º e 3º grau misto de consanguinidade.

24 Jan. 1883

ANTÓNIO PAVÃO, 27 a., solt.º, trab., filho de Joaquim Pavão e de Joaquina
Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FORTUNATA DA CONCEIÇÃO, 28 a., solt.ª, dom.ª, bapt.ª como exposta na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Joaquim Carvalho de Oliveira, cas.º, trab. e José Barreira, solt.º, trab.,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

3 Fev. 1883

JOSÉ DE SOUSA BORGES, 35 a., viúvo de Maria dos Anjos, sep.ª em Santo António, trab., nat. e seu pai da mesma paroquial, filho de José de Sousa Borges e de
Senhorinha Augusta, nat. de S. Pedro de Ponta Delgada, c. c. MARIA JOSÉ, 30 a.,
solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai da paroquial de Santo António, filha de João de Melo
Botelho e de Emília de Jesus, nat. de S. Vicente Ferreira, m.res em Santo António.
Test.as: António Joaquim Velho, cas.º, prop.º e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.
Nota: 1º grau de afinidade lícita.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
5 Fev. 1883

FRANCISCO DA CÂMARA, 27 A., solt.º, trab., bapt.º como exposoto na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. HELENA
DE JESUS, 37 a., solt.ª, dom.ª, filha de José da Câmara e de Ana Tomásia,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João da Silva, cas.º e António da Ponte, solt.º, trabalhadores, m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

5 Fev. 1883

JOSÉ FURTADO, 29 a., solt.º, pastor, nat. e sua mãe da paroquial de Santo
António, onde moram, filho de José Furtado, nat. das Capelas e de Maria da Cunha, c. c. JACINTA ROSA, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Pereira Campos e
de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Daniel, cas., trab.e Francisco Pereira, solt.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

5 Fev. 1883

PEDRO BORGES, 25 a., solt.º, trab., filho de António de Sousa Borges e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai da paroquial de S. Roque, do lugar de
Rasto de Cão, m.ra em Santo António, filha de Francisco da Silva, ausente, e de
Inocência Isabel, nat. de S. Pedro de Ponta Delgada.
Test.as: Francisco de Viveiros Neto e António de Aguiar Maurício, casados, trabalhadores e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura José Bernardo Mendes.

2 Ago. 1883

MANUEL BERNARDO, solt.º, trab., 26 a., filho de Manuel Bernardo e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA INÊS, solt.ª,
dom.ª, 19 a., filha de Alexandre de Medeiros e de Antónia dos Santos, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Barbosa da Câmara e João de Sousa de Medeiros do Rego, casados, proprietários e m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

27 Ago. 1883

JOSÉ NUNES, 21 a., solt.º, trab., filho de António Nunes e de Maria Isabel, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. ROSA DE JESUS, 23 a., solt.ª, criada de servir, nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filha de João de Frias, nat. da freguesia de S. Jorge da vila do Nordeste e de Maria do Espírito Santo.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º e Cristiano Moniz da Ponte, cas.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

4 Out. 1883

MANUEL DA CÂMARA, solt.º, trab., 34 a., nat. e sua mãe da freguesia de
Santo António, onde mora, filho de José da Câmara, nat. de S. Pedro de Ponta
Delgada e de Ana Tomásia, c. c. MARIA TERESA, solt.ª, dom.ª, 33 a., filha de
Manuel Homem e de Maria Teresa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Fraga, cas.º, vinhateiro, m.or nas Capelas e Diogo da Câmara,
cas.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade.
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4 Out. 1883

AGOSTINHO TAVARES DE MEDEIROS, solt.º, 32 a., trab., filho de António Tavares de Medeiros e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de Manuel de Arruda
de Viveiros e de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim de Oliveira Botelho, cas.º, prop.º e António Daniel de Aguiar,
cas.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

11 Out. 1883

FRANCISCO TOMÉ DO COUTO, solt.º, trab., 26 a., filho de António Tomé e
de Ana Rosa, freg.s e m.res na freguesia de Nossa Senhora da Apresentação da vila
das Capelas, c. c. JACINTA DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 28 a., filha de João de
Viveiros Fonseca e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Amaral, cas.º, prop.º e António José Moreira, cas.º, sapateiro,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

22 Out. 1883

JOSÉ DE MEDEIROS, solt.º, trab., 22 a., filho de João de Medeiros e de
Francisca de Viveiros, freg.s da paroquial de Santo António, c.c. MARIA DOS
ANJOS, solt.ª, dom.ª, 26 a.,, nat. e a mãe da fregeusia de Santo António, onde
mora, filha de João de Sousa, nat. das Capelas e de Gertrudes Cândida.
Test.as: Pedro Bicudo Jácome Correia, cas.º, prop.º, m.or em Ponta Delgada e Simão Amorim da Cunha, solt.º, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

12 Jan. 1884

ANTÓNIO DO REGO, 64 a., viúvo de Mariana de Jesus, pescador, nat. e sua
mãe da freguesia de Nossa Senhora da Apresentação da vila das Capelas, onde
mora, filho de Domingos do Rego, nat. dos Mosteiros e de Maria da Conceição,
c. c. FRANCISCA EMÍLIA, solt.ª, 49 a., dom.ª, filha de Manuel de Medeiros
do Rego, nat. e a filha de Santo António, onde moram e de Luísa Eufrásia, nat.
da freguesia de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais.
Test.as: António Pavão, cas.º, trab. e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

14 Jan. 1884

JOÃO JACINTO DE ARRUDA, solt.º, trab., 23 a., filho de José Jacinto de
Arruda e de Madalena de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 21 a., filha de José de Melo Botelho e de
Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Amaral, cas.º, prop.º, m.or em Santo António e João de Sousa
dos Reis, solt.º, sacristão.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

21 Jan. 1884

JOÃO DE FRIAS, 31 a., solt.º, trab., filho de Agostinho de Frias e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DO CARMO,
solt.ª, dom.ª, 42 a., filha de João de Viveiros Fonseca e de Vitória de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Roque, cas.º, trab.e António José Moreira, cas.º, sapateiro,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
11 Fev. 1884

ABRAÃO DA CÂMARA, solt.º, trab., 31 a., bapt.º como exposoto em S. Sebastião de Ponta Delgada, criado em Santo António, onde é m.or, c. c. MARIA
DA CONCEIÇÃO, solt., criada de servir, 20 a., bapt.ª com exposta em S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Francisco de Frias, solt.º, lavr. e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão,
m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

23 Fev. 1884

MANUEL RODRIGUES, solt.º, trab., 42 a., nat. e sua mãe da freguesia de
Santo António, onde é m.or, filho de António Rodrigues, nat. da freguesia de
Nossa Senhora das Candeias, da Candelária e de Maria de Jesus, c. c. MARIA
DO CARMO, 22 a., solt.ª. dom.ª, filha de Francisco de Sousa Arruda e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Assento p. pároco Joaquim de Medeiros Moura.

9 Jun. 1884

JOÃO DE OLIVEIRA SOARES, solt.º, trab., 32 a., filho de Francisco de Oliveira Soares e de Jacinta Cândida, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA GLÓRIA, solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai da freguesia de Santo António, filha de António da Costa e de Rosa de Jesus, exposta,
Test.as: António Camilo Martins, cas.º, serrador e João de Sousa de Medeiros do
Rego, cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

19 Jun. 1884

JOSÉ DA CÂMARA, solt.º, trab. 30 a., bapt.º como exposto na igreja do Santíssimo Salvador em Ponta Delgada (sic!), m.or em Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 36 a., filha de Manuel Homem e de Joaquina
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Nunes, cas.º, oficial de diligências, m.or na vila das Capelas e
João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

9 Out. 1884

MANUEL BOTELHO PASCOAL, 46 a., viúvo de Maria da Glória, sep.ª em
Santo António, trab., nat. e seu pai da Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada,
m.or em Santo António, filho de José Botelho e de Antónia Maria, c. c. HELENA DA CONCEIÇÃO, 45 a., solt.ª, dom., filha de João de Viveiros Fonseca e
de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Frias, cuas.º, trab. e João Botelho de Aguiar, cas.º, trab., m.res em
Santo António.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

23 Out. 1884

JOSÉ DE SOUSA, solt.º, trab., 22 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, filho de Francisco de Sousa, nat. das Furnas e de Maria de Jesus, m.res em
Santo António, c. c. MARIA DAS MERCÊS, solt.ª, dom.ª, 19 a., filha de João
da Costa e de Tomásia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Tavares de Brum, cas.º, prop.º e José de Medeiros, cas.º, trab.,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
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17 Nov. 1884

ANTÓNIO BORGES DE MEDEIROS, solt.º, prop.º, 19 a., nat. das Capelas,
onde é m.or e foi bapt.º, filho de António Borges de Medeiros, nat. da paroquial de
Nossa Senhora do Rosário da vila da Lagoa e de Dona Casimira Ana da Câmara
e Silva, nat. da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais, c. c. IDALINA
AMÉLIA SOARES BOTELHO, solt.ª, 22 a., filha de Guilherme Soares Botelho
e de Dona Maria dos Anjos Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco Raposo, cas.º, prop.º, m.or em Santo António e António
Borges de Medeiros, cas.º, prop.º, m.or na freguesia de Nossa Senhora da Apresentação da vila das Capelas.
Celebrante: João Jacinto de Sousa, pároco de Rabo de Peixe.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

19 Nov. 1884

JOAQUIM DE MELO, solt.º, serrador, 21 a., filho de João de Melo Botelho e
de Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, solt.ª, dom.ª, 21 a., filha de Manuel de Amaral e de Margarida de Jesus, freg.s da paroquial de santo António.
Test.as: António de Medeiros Correia, cas.º, prop.º e António Camilo Martins,
cas.º, serrador, m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

24 Nov. 1884

JOÃO DE AGUIAR, solt.º, trab., 21 a., filho de João de Viveiros Arruda e de
Maria da Assunção, freg.s da paroquial de santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 21 a., filha de João de Benevides e de Maria Madalena, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira, cas.º, prop.º e João de Benevides, cas.º, trab., m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

27 Nov. 1884

JOÃO INÁCIO DE MEDEIROS, solt.º trab., 24 a., filho de Inácio José de Medeiros e de Francisca Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CAROLINA EMÍLIA SOARES RODOVALHO, solt., dom.ª, nat. da freguesia do
Corpo Santo, província de Pernambuco, bispado de Olinda, no império do Brasil,
bapt.ª na paroquial de S. Pedro Gonçalves daquela freguesia, m.ra em Santo António, filha de João José Vicente de Lima e de Luísa Cândida Soares Rodovalho,
nat.s da paroquial de S. José de Ponta Delgada.
Test.as: Manuel Soares Rodovalho, prop.º e esposa Dona Jacinta Cândida Soares
Rodovalho, m.res nesta freguesia.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

22 Jan. 1885

CRISTIANO DA CÂMARA, solt.º, trab., 30 a., bapt.º como exposto em S. Sebastião de Ponta Delgada, criado por Francisca Emília, m.er de Francisco Pacheco, de
Santo António, onde é m.or, c. c. FRANCISCA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 40 a., filha
de João de Arruda Ferreira e de Teresa Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Miguel de Arruda, cas.º, lavr. e João Barbosa de Arruda, cas.º, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
31 Jan. 1885

URBANO JOSÉ, viúvo de Francisca Augusta, fal.ª na freguesia de S. José (Hospital), da cidade de Ponta Delgada, ferreiro, cuja idade se ignora, nat. da freguesia
de S. Marcos de Atabueira, diocese de Beja, m.or em Santo António, filho de José
Catarino e de Maria Modesta, c. c. MARIA DELFINA, solt.ª, dom.ª, 45 a., filha
de Francisco Medeiros e de Maria Delfina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Cabral, solt.º, trab. e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Jacinto Pimentel.

16 Fev. 1885

GONÇALO DA CÂMARA, viúvo de Petronilha dos Anjos, prop.º, 38 a.,
bapt.º como exposto na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or em Santo
António, c. c. ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de Francisco de Melo de Vasconcelos e de Maria da Glória, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das Capelas.
Test.as: André de Araújo, cas.º, prop.º e José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

6 Mai. 1885

JACINTO DE OLIVEIRA, solt.º, trab., 23 a., filho de António de Oliveira e de Rosa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, solt.ª,
19 a., nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha natural de Maria de Jesus.
Test.as: António dos Santos Reis, lavr. e sua m.er Francisca de Jesus, nat.s e m.res
em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

21 Mai. 1885

JOSÉ DE VIVEIROS VULTÃO, trab., solt.º, 21 a., filho de Manuel de Viveiros Vultão e de Maria Cândida, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARGARIDA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 16 a., filha de João de Medeiros do Rego e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Gonçalo da Câmara, cas.º, trab. e António de Medeiros do Rego, cas.º,
trab., m.res em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

25 Jun. 1885

MANUEL PACHECO BOTELHO, viúvo de Úrsula da Conceição, trab., 45 a.,
filho de Manuel Pacheco Botelho e de Maria do Espírito Santo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, costureira, 41 a., filha de
João de Medeiros Cabral e de Ana da Silva, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Agostinho de Viveiros Vasconcelos, viúvo, prop.º e Manuel de Melo,
cas.º, lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

16 Jun. 1885

FRANCISCO JACINTO DE ARRUDA, solt.º, trab., 20 a., filho de José Jacinto de
Arruda e de Madalena de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. AUTA
DA CONCEIÇÃO, solt.ª, criada de servir, 26 a., cuja naturalidade se ignora, bapt.ª
como exposta na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel de Arruda e Miguel de Arruda, casados, trabalhadores, m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
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28 Set. 1885

MANUEL TAVARES CORDEIRO, solt.º, sapateiro, 22 a., filho de Francisco
Tavares Cordeiro e de Luzia de Oliveira Bettencourt, nat.s da paroquial de Nossa Senhora dos Prazeres, lugar do Pico da Pedra, m.or em Santo António, c. c.
MARIA DO CARMO, solt.ª, tecedeira, 26 a., filha de António Ledo e de Francisca do Livramento, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Viveiros, cas.º, guarda a cavalo e Joé Jacinto dos Reis e Melo, cas.º, prop.º, de Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

23 Nov. 1885

ANTÓNIO DO COUTO CABRAL, solt.º, prop.º, 31 a., filho de João do Couto Cabral e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 38 a., filha de António Nunes e de Francisca
Inácia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto Pacheco Canudo, cas.º, prop.º, res. na vila das Capelas e José
Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º e 3º grau de consanguinidade em linha colateral desigual.

23 Nov. 1885

ANTÓNIO DE VIVEIROS DO REGO, solt.º, lavr., 27 a., filho de João de Viveiros do Rego e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
HELENA AUGUSTA, solt.ª, dom.ª, 25 a., filha de António de Faria Cabral e de
Helena de Jesus, nat.s de S. Sebastião de Ponta Delgada, freg.s da paroquial de
Nossa senhora da Apresentação da vila das Capelas.
Test.as. Pedro Borges Bicudo Jácome Correia, cas.º, prop.º, res. em Ponta Delgada e José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º, m.or em Santo António.
Celebrante: João Tavares Correia, pároco «desta freguesia».
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

25 Nov. 1885

VITORINO TAVARES, solt.º, trab., 27 a., nat. e a mãe da paroquial de Nossa
Senhora da Ajuda, da Bretanha, onde mora, filho de Francisco José da Câmara,
nat. de Ponta Delgada e de Maria de Jesus, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª,
dom.ª, 24 a., nat. e a mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filha de
António Carvalho, nat. da Ajuda, da Bretanha e de Umbelina Augusta.
Test.as: António de Medeiros Correia, cas.º, prop.º, res. em Santo António e António Miguel, cas.º, lavr., res. na Bretanha.
Assento p.º pároco Joaquim de Mederios Moura.

26 Nov. 1885

MANUEL SEBASTIÃO FERREIRA, solt.º, trab., 23 a., filho de Sebastião de
Viveiros Ferreira e de Rosa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
EVA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 18 a., filha de Jacinto Bernardo de Farias e de
Francisca dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Oliveira Botelho, cas.º, prop.º e José Maurício Raposo, solt.º,
vendeiro, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade igual.

28 Nov. 1885

MANUEL XAVIER TAVARES BOTELHO, solt.º, prop.º, 24 a., filho de João
Xavier Tavares, nat. de S. Pedro da Ribeira Seca e de Dona Maria Libana Botelho,

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
nat. dos Fenais da Luz, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA
CÂNDIDA, solt.ª, dom.ª, 17 a., filha de João de Medeiros Castelo Branco, nat. das
Capelas e de Maria do Santo Cristo, nat. e a filha da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º prop.º e Gil Manuel Senra, viúvo,
prop.º, m.or em Santo António.
Celebrante: João Tavares Correia, pároco em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 3º grau de consanguinidade igual.
13 Jan. 1886

JOSÉ FERREIRA PINA, solt.º, pedreiro, 23 a., filho de João Ferreira Pina e
de Maria Ricarda Cabral, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Luz, dos Fenais, c. c. JACINTA AUGUSTA, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de António Botelho e
de Antónia da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º e Manuel Tavares de Teves, cas.º, pedreiro, m.or em Santo António.
Celebrante: Cura João Tavares Correia.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

14 Jan. 1886

CASIMIRO DA CÂMARA, solt.º, trab., soldado licenciado para a 1ª reserva,
25 a., bapt.º como exposto na Matriz de S. Sebastião de Ponta delgada, m.or em
Santo António, c. c. ÂNGELA JÚLIA, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de José Pimentel e de Miquelina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Mateus, cas.º, trab., m.or nos Mosteiros e António Moreira da
Câmara, solt.º, 1º sargento do regimento de caçadores onze.
Celebrante: Cura João Tavares Correia.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

4 Fev. 1886

ANTÓNIO AUGUSTO DE SÁ BETTENCOURT, solt., trab., 24 a., cuja nat.
se ignora, bapt.º como exposto na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or
em Santo António, c. c. ANA EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, solt.ª, dom.ª,
24 a., nat. e seu pai da freguesia de Santo António, filha de Francisco Pereira de
Arruda e de Francisca da Estrela, nat. da freguesia de S. Vicente Ferreira.
Test.as: Manuel Cabral de Medeiros, cas.º, prop.º, m.or na vila das Capelas e
Francisco José de Arruda, solt.º, prop.º, m.or na Bretanha.
Celebrante: Cura João Tavares Correia.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

17 Fev. 1886

CIPRIANO DA CÂMARA, solt.º, trab., 31 a., cuja nat. se ignora, bapt.º como
exposto na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada e m.or em Santo António, c.
c. MARIA DA ASCENSÃO, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de Manuel José de Sousa
e de Isabel Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros Moura e André de Araújo, casados, proprietários
e m.res em Santo António.
Celebrante: Cura João Tavares Correia.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

4 Mar. 1886

JOÃO DA PONTE, solt.º, trab., 22 a., filho de José da Ponte e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª,
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dom.ª, 21 a., nat. e o pai da freguesia de Santo António, onde mora, filha de Manuel Cordeiro dos Ramos e de Maria Carlota, nat.s de Nossa Senhora da Apresentação, da vila das Capelas.
Test.as: José Inácio de Sousa, cas.º, professor de instrução primária na vila das
Capelas e José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º, de Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
24 Jun. 1886

FRANCISCO DE SOUSA, solt.º, trab., 22 a., nat. e sua mãe da freguesia de
Santo António, onde mora, filho de Francisco de Sousa, nat. da freguesia de
Santana e de Maria de Jesus, c. c. MARIA DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 22 a.,
nat. e seu pai da freguesia de Santo António, onde mora, filha de Vicente de Medeiros e de Jacinta de Jesus, nat. das Capelas.
Test.as: João de Medeiros, cas.º, carpinteiro e João de Medeiros Júnior, solt.º,
carpinteiro, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

30 Jun. 1886

JOSÉ DA CÂMARA, solt.º, trab., 21 a., cuja naturalidade de ignora, bapt.º como exposto na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada e m.or em Santo António, c. c. FRANCISCA AUGUSTA, solt.ª, dom.ª, 20 a., nat. e sua mãe da
freguesia de Santo António, onde mora, filha de João de Medeiros Castelo Branco, nat. das Capelas e de Maria do Santo Cristo.
Test.as: Manuel Xavier Botelho, cas.º, prop.º e Gil Manuel Senra, viúvo, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

5 Jul. 1886

ANTÓNIO BERNARDO, solt.º, trab., 23 a., filho de Francisco Bernardo de
Faria e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DA GLÓRIA, solt.ª, dom.ª, 21 a., cuja naturalidade se ignora, bapt.ª como exposta em S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel António Botelho, Cura das Capelas e José de Medeiros Castelo
Branco, solt.º, prop.º, de Santo António.
Celebrante: António Bento Borges, cura da igreja de Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

14 Jul. 1886

AGOSTINHO CORDEIRO, solt.º, lavr., 21 a., filho de José Cordeiro de Miranda e de Mariana da Conceição, freg.ª da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA JÚLIA, solt.ª, dom.ª, 18 a., nat. e seu pai da
freguesia de Santo António, filha de Manuel José de Viveiros, fal.º e de Maria
Isabel, nat. das Capelas.
Test.as: Francisco Ferreira Garcia, negociante e sua m.er Maria dos Anjos Tavares Garcia, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

21 Jul. 1886

MANUEL PEREIRA, solt.º, trab., 24 a., filho de Joaquim Pereira e de Ana Jacinta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. EMÍLIA DOS ANJOS, solt.ª.,
dom.ª, 24 a., filha de Francisco de Aguiar e de Tomásia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: José Botelho do Couto, cas.º, prop.º e Manuel de Medeiros Castelo
Branco, cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
25 Jul. 1886

JOSÉ DA COSTA, solt.º, soldado de artilharia, nat. e sua mãe de S. Pedrro de Ponta Delgada, m.or em S. José, de 24 a., filho de Manuel da Costa, nat. de S. Sebastião
de Ponta Delgada e de Maria Madalena, c. c. MARIA DO PATROCÍNIO, solt.ª,
dom.ª, 22 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, filha de João de Medeiros Moura, nat. da freguesia da Ajuda, da Bretanha e de Maria Joaquina.
Test.as: Richard Seeman, cas.º, negociante e Adolph Herman Eiffe, cas.º, negociante, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

3 Ago. 1886

ANTÓNIO BOTELHO, solt.º, trab., 22 a., filho de Martinho Botelho e de Ana
Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS,
solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de António de Almeida e de Jacinta Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Borges de Medeiros, cas.º, prop.º e José Inácio de Frias, solt.º,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

9 Ago. 1886

MANUEL DE MEDEIROS ARRUDA, solt.º, trab., 29 a., nat. e sua mãe da
freguesia de Santo António, filho de Alexandre de Medeiros, nat. de S. Pedro de
Ponta Delgada e de Antónia dos Santos, m.or em Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 41 a., filha de Luís Ferreira e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira de Viveiros, prop.º e sua m.er Ana Constantina de Medeiros, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

9 Ago. 1886

ANTÓNIO BOTELHO, solt.º, prop.º, 31 a., nat. e sua mãe desta freguesia, filho de José Botelho, nat. de Ponta Delgada e de Antónia Maria, m.res em Santo
António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 20 a., nat. de S. José do Rio
Preto, no império do Brasil, m.ra em Santo António, filha de Jacinto Raposo, nat.
de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e de Felicidade de Jesus.
Test.as: António de Oliveira Soares, cas.º, prop.º e Manuel de Medeiros Castelo
Branco, cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: o pai da nubente está no Império do Brasil.

9 Ago. 1886

JOSÉ MATIAS DE AGUIAR, solt.º, trab., 30 a., filho de António de Aguiar e
de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA
DA ASSUNÇÃO, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de Alexandre de Sousa e de Florinda
da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Matias de Aguiar, cas.º, trab. e João de Medeiros Fragoso,
solt.º, prop.º, m.res no Cabouco.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 2º grau de afinidade ilícita em linha colateral.
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18 Ago. 1886

JOSÉ DO COUTO, solt.º, trab., 31 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filho de Vitorino de Resende, nat. da Ilha de Santa Maria e de
Maria de Jesus, c. c. ANTÓNIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de João
do Rego Sousa e de Francisca de Lima, nat.s da freguesia dos Fenais da Luz, e a
nubente nat. de S. Vicente Ferreira, onde mora.
Test.as: João Daniel de Aguiar, cas.º, trab., m.or em Santo António e Francisco do
Rego, solt.º, prop.º, m.or em S. Vicente.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

18 Ago. 1886

JOSÉ MARTINS CARVALHO, solt.º, trab., 24 a., filho de Manuel Martins e
de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.,ª, dom.ª, 21 a., filha de António de Viveiros Vultão e de Ana Tomásia,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Agostinho dos Santos Reis, cas.º, lavr. e Manuel Matias de Aguiar, cas.º,
trab., m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

6 Set. 1886

FRANCISCO PEREIRA CAMPOS, solt.º, prop.º, 39 a., filho de João Pereira
Campos e de Ana Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA
DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 32 a., filha de António de Viveiros Chaves e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial das Capelas.
Test.as: João de Frias, cas.º, lavr. e Joaquim Carvalho de Oliveira, cas., lavr, m.res
em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

4 Out. 1886

JOSÉ DE FRIAS, solt.º, trab., 25 a., filho de Francisco de Frias e de Maria da
Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de António Pavão e de Maria da Conceição,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim de Oliveira Botelho, cas.º, lavr. e António Barbosa de Arruda,
cas.º, lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

8 Nov. 1886

JOÃO PAVÃO, solt.º, trab., 27 a., nat. e sua mãe das Capelas, onde mora, filho
de Manuel Pavão, dos Mosteiros e de Jacinta de Jesus, c. c. MARIA DE MEDEIROS BOTELHO, solt.ª, dom.ª, 25 a., filha de João de Medeiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º, m.or em Santo António e
João de Oliveira, cas.º, prop.º, da vila das Capelas.
Assento pelo pároco António Bento Borges.

23 Nov. 1886

MANUEL DE OLIVEIRA, solt.º, trab., 23 a., filho de Manuel de Oliveira e de
Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE
JESUS, solt.ª, dom.ª, 35 a., nat. e sua mãe desta freguesia, filha de José da Câmara, nat. de S. Pedro de Ponta Delgada e de Ana Tomásia, m.res em Santo António.
Test.as: João da Silva Diógenes, cas.º, lavr. e José Jacinto dos Reis, cas.º, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral igual.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
10 Jan. 1887

MANUEL CABRAL, 23 a., solt.º, camp., filho de António Cabral e de Rosa
Miquelina, freg.s da paroquial das Capelas, c. c. BIBIANA ISABEL, 23 a.,
solt.ª, dom.ª, bapt.ª como exposta na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada e
paroquiana da freguesia de Santo António.
Test.as: João Cabral Tavares Pacheco Júnior, cas.º, trab., m.or nas Capelas e José
Ferreira Pinho (?), cas.º, pedreiro, de Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

17 Jan. 1887

JOÃO DE MEDEIROS BAPTISTA, solt.º, camp., 29 a., filho de António de
Medeiros Baptista e de Maria Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. AMÉLIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, nat. da freguesia de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António, filha de ( …).
Test.as: João de Melo, cas.º, camp. e Manuel Carvalho, cas.º carpinteiro, m.res
em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

17 Jan. 1887

JOÃO DO REGO, solt.º, camp., 23 a., filho de Manuel do Rego Alves e de Maria
Francisca, nat.s da freguesia de Nossa Senhora da Luz e o nubente nat. de S. Vicente
Ferreira, onde mora, c. c. MARIA AUGUSTA, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de António
Botelho e de Antónia da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Ferreira Pina, cas.º, pedreiro, m.or em Santo António e Manuel Ferreira Pina, cas.º, pedreiro, m.or nos Fenais da Luz.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

16 Fev. 1887

FRANCISCO BENJAMIM DA CÂMARA, solt.º, trab., 20 a., nat. e sua mãe
da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, onde mora, filho de Benjamim da Câmara, nat. da freguesia de S. Sebastião de Ponta Delgada e de Antónia de Jesus, c. c. ROSA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de Manuel
Bernardo de Farias e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Oliveira Soares, cas.º, lavr, de Santo António e Agostinho Pacheco, solt.º, lavr., da Bretanha.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

17 Fev. 1887

JOSÉ BOTELHO, 26 a., solt.º, trab., filho de Francisco de Botelho e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA GLÓRIA,
23 a., solt.ª, dom.ª, filha de António da Cunha Melo e de Francisca de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Gil Manuel Senra, viúvo, prop.º e João de Sousa Pacheco, cas.º, camp.,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

8 Mai. 1887

JOÃO BARREIRA, solt.º, trab., 22 a., filho de José Barreira e de Francisca da
Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ESTRELA,
solt.ª, dom.ª, 24 a., nat. e a mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filha
de Manuel da Costa, nat. dos Ginetes e de Maria dos Anjos.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
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23 Mai. 1887

JOAQUIM DE SOUSA AGUIAR, solt.º, trab., 22 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, filho de João de Sousa Aguiar, nat. da vila das Capelas e
de Gertrudes Carolina, c. c. EMÍLIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 21 a., filha de
José Pacheco e de Umbelina Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Carvalho de Oliveira, lavr. e sua m.er Jacinta de Jesus, m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

27 Jun. 1887

JOÃO CABRAL, solt.º, trab., 40 a., filho de António Cabral e de Francisca de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. Maria Alexandrina, viúva de
António Cabral, dom.ª, 32 a., filha de Manuel da Silva e de Emília Rosa, freg.s
da paroquial das Capelas.
Test.as: Francisco de Medeiros Moura, cas.º, prop.º e Francisco de Farias, cas.º,
alfaiate, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 1º grau de afinidade lícita colateral.

27 Jun. 1887

JOÃO MARTINS CARVALHO, solt.º, trab., 23 a., filho de Manuel Martins
Carvalho e de Joaquina da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ISABEL DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 21 a., filha de António Alves de Viveiros e de Luciana da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Inácio de Medeiros, cas.º, prop.º e José de Teves, trab., cas.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

7 Set. 1887

ANTÓNIO TAVARES, solt.º, trab., 32 a., filho de João Tavares e de Maria Júlia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO CORAÇÃO DE
JESUS, solt.ª, dom.ª, 19 a., filha de Manuel Farias Soares e de Maria Constância de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Botelho do Rego, cas.º, prop.º e Manuel de Medeiros castelo
Branco, cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

26 Set. 1887

ANTÓNIO VIVEIROS DO REGO, solt.º, trab., 25 a., filho de José de Viveiros
do Rego e de Rosa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DA ESTRELA, solt.ª, dom.ª, 25 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António,
onde é m.ra, filha de José Correia, nat. da vila das Capelas e de Maria Isabel.
Test.as: Francisco de Medeiros Moura, prop.º e sua m.er Maria Augusta do Sacramento, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

28 Set. 1887

JOÃO DE VIVEIROS DO REGO, solt.º, 33 a., filho de João de Viveiros do
Rego e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 30 a., filha de Inácio José de Medeiros e
de Francisca Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Inácio de Medeiros, cas.º, 1º sargento do reg.º de caç. Onze, em
Ponta Delgada e João de Sousa Aguiar, cas.º, trab., m.or em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
5 Out. 1887

ANTÓNIO DE VIVEIROS FONSECA, solt.º, trab., 22 a., nat. e seu pai da freguesia de Santo António, onde mora, filho de António de Viveiros Fonseca e de Antónia
de Jesus, nat. de Ponta Delgada, c. c. MARIA JOSÉ, solt.ª, dom.ª, 19 a., filha de
Francisco Bernardo Farias e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António da Costa, cas.º, trab., m.or na Fajã de Cima e António de Sousa,
solt.º, prop.º e m.or em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

19 Out. 1887

ANTÓNIO MARTINS CARVALHO, 27 a., solt.º, trab., filho de João Martins
Carvalho e de Maria Carlota, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CAROLINA DA ASSUNÇÃO, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim Pereira e de Ana
Jacinta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Maurício Nunes de Aguiar e Francisco Pereira, casados, trabalhadores, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

24 Nov. 1887

FRANCISCO DA CÂMARA PACHECO, solt.º, trab., 29 a.,, nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filho de Jacinto da Câmara, nat. de Ponta Delgada e de Jacinta Emília, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 25 a.,
filha de Francisco de Aguiar e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Frias, cas.º, lavr. e João de Sousa Medeiros do Rego, cas.º,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

24 Nov. 1887

MANUEL RAPOSO DE MELO, solt.º trab., «vinte e… anos», filho de João
Raposo e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DO AMOR DIVINO, solt.ª, dom.ª, «de vinte e … anos», nat. e sua mãe da
freguesia de Santo António, onde mora, filha de Manuel da Rocha, nat. da vila
das Capelas e de Ana Angélica.
Test.as: Alexandre de Viveiros, cas.º, prop.º e João Ledo, solt.º, lavr., m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

6 Fev. 1888

ANTÓNIO JOAQUIM, solt.º, trab., 19 a., filho de Manuel Joaquim, nat. da freguesia
de S. Sebastião dos Ginetes, fal.º e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo
António, c. c. ROSA DE JESUS, solt.ª, criada de servir, 28 a., nat. de freguesia ignorada, bapt.ª como exposta em S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: João Diógenes da Silva, cas.º, lavr. e José Botelho Dinis, cas.º, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

9 Fev. 1888

PEDRO ALVES, solt.º, trab., 23 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filho natural de Maria de Jesus, c. c. MARIA ISABEL, solt.ª,
dom.ª, 21 a., cuja naturalidade se ignora, bapt.ª como exposta em S. Sebastião
de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel Alexandre de Arruda, cas.º, trab., m.or em Santo António e Pedro
da Silva, cas.º, trab., m.or na Lagoa.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
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12 Fev. 1888

JOSÉ DE SOUSA BARREIRA, solt.º, trab., 34 a., exposto, dado a criar a Ana
de Jesus, m.er de Manuel de Sousa Barreira, bapt.º na Matriz de S. Sebastião de
Ponta Delgada e m.or em Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, solt.ª,
dom.ª, 24 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filha de
João de Viveiros Vasconcelos, nat. da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, da
Bretanha e de Felicidade Cândida.
Assento p.º pároco Joaquim de medeiros Moura.

14 Fev. 1888

JOAQUIM DE VIVEIROS VASCONCELOS, solt.º, trab., 20 a.,, nat. e sua
mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filho de João de Viveiros Vasconcelos, nat. da Bretanha e de Felicidade Cândida, c. c. MARIA DE JESUS,
solt.ª, costureira, 20 a., filha de Francisco Pimentel, fal.º e de Antónia Carolina,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: André de Araújo, cas.º, prop.º e António Nunes de Aguiar, cas.º, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

9 Abr. 1888

ANTÓNIO CORREIA, solt.º, camp., 22 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filho de José Joaquim Correia, nat. da vila das Capelas e
de Maria Isabe, c. c. MARIA JOSÉ, solt.ª, tecedeira, 21 a.,, filha de José Luís
de Amaral e de Maria do Sacramento, freg.s da paroquial de Santo António
Test.as: João Daniel de Aguiar e Luía Correia, casados, trabalhadores e m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

16 Abr. 1888

FRANCISCO DE ARRUDA, solt.º, trab., 23 a., filho de João de Arruda e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo Antrónio, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de Manuel Ferreira e de Delfina de Jesus, freg.s
da paroquial de santo António.
Test.as: José de Viveiros, cas.º, trab e Manuel de Arruda, cas.º, camp., m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
Nota: 4º e 3º grau de consanguinidade colateral.

23 Abr. 1888

JACINTO INÁCIO DE FRIAS, viúvo de Maria de Frias, trab., 69 a., cuja naturalidade se ignora, bapt.º em S. Sebastião de Ponta delgada, m.or em Santo António, filho de pais incógnitos, c. c. JACINTA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 57 a.,
nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filha de José Rebelo,
nat. da freguesia da Achada, do Nordeste e de Leonor Rosa.
Test.as: António Nunes de Aguiar, cas.º, prop.º e Jacinto de Sousa Melo, cas.º,
lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

14 Mai. 1888

JOAQUIM CAPETO, solt.º, camp., 21 a., filho de António Francisco e de Maria
Joaquina, nat.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha e ele nat. e
m.or na freguesia das Capelas, c. c. MARIA DO CARMO, solt.ª, dom.ª, 18 a., nat.
e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filha de Francisco Ferreira,
fal.º, nat. da freguesia de S. Sebastião de Ponta Delgada e de Margarida de Jesus.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Francisco Paulo Botelho, cas.º, m.or em Santo António e Francisco Capeto, cas.º, m.or nas Capelas.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
6 Jun. 1888

FRANCISCO INÁCIO DE MEDEIROS, solt.º, trab., 38 a., filho de Inácio
José de Medeiros e de Francisca Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. MADALENA DO ESPÍRITO SANTO, solt.ª, dom.ª, 42 a., filha de Daniel de Aguiar e de Francisca Luciana, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros Moura, prop.º e sua m.er Maria Augusta do Sacramento, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

4 Jul. 1888

ANTÓNIO BERNARDO DE FARIA, solt.º, camp., 21 a., filho de José Bernardo de Faria e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DE JESUS, solt.ª, criada de servir, 35 a., filha de José Bernardo de Faria e de Maria Isabel, (?).
Test.as: João Pacheco Miranda, cas.º sapateiro, m.or nas Capelas e João Fernandes dos Reis, solt.º, prop.º, m.or no Pilar da Bretanha.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura:
Nota: 3º grau de consanguinidade em linha colateral.
Parece haver aqui um erro evidente nos nomes dos pais dos nubentes, que são
os mesmos. Recorrendo ao livro de Baptismos, de 1891, folha 5, n.º 11, o registo do nascimento do filho do casal, António, averba os mesmos nomes para os
avós paternos e maternos!

11 Jul. 1888

JOÃO DE MEDEIROS, solt.º, carpinteiro, 29 a., filho de João de Medeiros e
de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA GUILHERMINA FRIAS, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Frias e de Ana
Emília, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros, cas.º, prop.º, m.or em Santo António e António
de Frias, cas.º, chefe de secção da guarda fiscal, m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

27 Ago. 1888

JOSÉ DE OLIVEIRA, solt.º, trab., 29 a., filho de José de Oliveira e de Maria
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª,
dom.ª, 23 a., filha de João Ferreira e de Francisca Alves da Conceição, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: João Bonifácio Pacheco, cas.º, trab. e José Alves de Viveiros, cas.º,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

29 Ago. 1888

PEDRO DE OLIVEIRA, solt.º, marítimo, 22 a., filho de António de Oliveira e de
Rosa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 29 a., nat. e seu pai da freguesia de Santo António, onde é m.ra,
filha de José Cabral e de Inês do Coração de Jesus, nat. da vila da Ribeira Grande.
Test.as: João Diógenes da Silva, cas.º, lavr., m.or em Santo António e João Duarte, cas.º, oficial de pedreiro, da vila das Capelas.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 3º grau de consanguinidade colateral igual.
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30 Ago. 1888

JOÃO DE SOUSA, solt.º, trab., 22 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde é m.or, filho de Francisco de Sousa, nat. das Furnas e de Maria de
Jesus, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de António de Medeiros Moura e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Furtado, cas.º, trab. e João de Medeiros de Sousa, cas.º, carpinteiro,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

29 Out. 1888

JOÃO SALVADOR, solt.ª, trab., 29 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo
António, onde é m.or, filho de Salvador da Câmara, nat. de Ponta Delgada e de
Ana de Jesus, c. c. ANA DO CORAÇÃO DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 33 a., filha
de Francisco de Lima e de Maria José, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maria Álvares Cabral, cas.º, prop.º, de Ponta Delgada e José Vicente de Lima, cas.º, pedreiro, de Rabo de Peixe.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

29 Nov. 1888

JOSÉ BARREIRA, solt.º, trab., 26 a., filho de José Barreira e de Francisca da
Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de Francisco Bernardo de Faria e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Mota, cas.º, arrieiro, m.or no Pico da Pedra e João de Sousa,
solt.º, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

10 Jan. 1889

BOAVENTURA DE MEDEIROS, solt.º, trab., 26 a., filho de João de Medeiros e
de Rosa de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Penha de França, de Água
Retorta, c. c. ROSA TOMÁSIA DA SILVA, solt.ª, criada de servir, 24 a., , nat. da
Matriz de Ponta Delgada, onde foi bapt.ª como exposta e m.ra em Santo António.
Test.as: António Daniel de Aguiar, cas.º, prop.º e João de Frias, cas.º, lavr., m.res
em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

23 Jan. 1889

ANTÓNIO DE SOUSA MELO, solt.º, trab., 27 a., nat. e seu pai da freguesia
de Santo António, onde mora, filho de António de Sousa Melo e de Emília Máxima de Jesus, da Bretanha, c. c. DIAMANTINA AMÉLIA DE OLIVEIRA,
solt.ª, dom.ª, 21 a., filha de Manuel de Oliveira e de Antónia de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: João Daniel de Aguiar, cas.º, trab. e João de Benevides, cas., trab., m.res
em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

24 Jan. 1889

JOSÉ NUNES, solt.º, trab., 24 a., filho de João Nunes e de Francisca Augusta,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JÚLIA, solt.ª, dom.ª, 20 a.,
nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde é m.ra, filha de António Teixeira Pereira, das Capelas e de Maria Madalena.
Test.as: Alexandre de Viveiros, cas.º, trab. e José Nunes, solt.º, prop.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral igual.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
11 Fev. 1889

PEDRO JOSÉ DOS REIS, solt.º, prop.º, 27 a., filho de José Jacinto dos Reis e Melo
e de Joana Ricarda do Amor Divino, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 27 a., filha de Francico de Medeiros Moura e de Maria Augusta do Sacramento, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho dos Reis e José Jacinto dos Reis e Melo, casados, proprietários e m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

1 Mai. 1889

MANUEL DE MELO, solt.º, trab., 21 a., filho de José de Melo e de Maria dos
Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO,
solt.ª, dom.ª, 17 a., filha de António de Viveiros do Rego e de Maria Isabel,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Botelho do Couto, cas.º, prop.º e António Botelho Pascoal,
cas.º, pedreiro, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

9 Jun. 1889

ANTÓNIO DA SILVA, solt.º, soldado, 23 a., m.or em Ponta Delgada, filho de
Roque José da Silva, nat. de S. José de Ponta Delgada e de Maria da Trindade,
sendo o nubente nat. e bapt.º em Santo António, c. c. FRANCISCA DE JESUS,
solt.ª, dom.ª, 22 a.,, nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde é m.ra, filha de João de Medeiros Moura, nat. da Bretanha e de Maria Guilhermina.
Test.as: João de Medeiros Moura, cas.º e Arthur Rodil, solt.º, escrevente, m.res
em Ponta Delgada.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

13 Jun. 1889

ANTÓNIO DE OLIVEIRA, solt.º, lavr., 30 a., filho de Francisco de Oliveira e
de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA
GLÓRIA CASTELO BRANCO, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de Manuel de Medeiros Castelo Branco, nat. das Capelas e de Dona Mariana Júlia, nat. da Ribeira
Seca da Ribeira Grande, sendo a nubente nat. e bapt.ª e m.ra em Santo António.
Test.as: Francisco Neto, trab. e João de Oliveira, lavr., casados, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Botges.

17 Jun. 1889

EMÍLIO BARREIRA MARQUES, solt.º, trab., 27 a., filho de João Barreira
Marques e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 25 a., filha de José Cabral e de Inês do Coração de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Cabral, cas.º, trab. e António de Sá Bettencourt, cas.º, trab., m.res
em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

17 Jun. 1889

JOSÉ DO REGO, solt.º, trab., 22 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António,
onde é m.or, filho natural de Claudina de Jesus e de pai incógnito, c. c. MARIA DE
JESUS, solt.ª, dom.ª, 32 a.,, nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde é m.ra,
filha de Tomás da Câmara, nat. da freguesia da Ajuda, da Bretanha e de (Ana de Jesus).
Test.as: Jacinto Inácio da Câmara, cas.º, trab., m.or em Santo António e Manuel
de Medeiros Baptista, cas.º, trab., m.or em S. Vicente Ferreira.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
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5 Ago. 1889

FRANCISCO DA COSTA, viúvo de Maria de Jesus, que faleceu na cidade do
Rio de Janeiro, império do Brasil, trab., 30 a., nat. e seu pai da freguesia de Santo António, onde é m.or, filho de Francisco da Costa e de Doroteia de Jesus, cuja
naturalidade se ignora, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 21 a., nat. e sua
mãe da freguesia de Santo António, onde é m.ra, filha natural de Maria de Jesus.
Test.as: Pedro Borges e António Roque, cas.º, trab., m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

7 Ago. 1889

ANTÓNIO MONIZ DA SILVA, solt.º, trab., 19 a., filho de José Moniz da Silva, fal.º e de Maria Júlia da Apresentação, freg.s da paroquial da vila das Capelas, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 32 a., filha de Daniel
Tavares de Melo e de Francisca Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Botelho do Couto, prop.º e Manuel Tavares de Teves, pedreiro, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges

2 Set. 1889

JOÃO PACHECO BOTELHO, solt.º, trab., 31 a., filho de José Pacheco Botelho e de Umbelina Augusta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. HELENA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de João Velho do Couto e de
Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Pedro Morlina, cas.º, prop.º, m.or em Ponta Delgada e João do
Couto Cabral, cas.º, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

12 Set. 1889

ANTÓNIO DE MEDEIROS, solt.º, trab., 25 a., nat. e sua mãe da freguesia de
Santo António, onde é m.or, filho de João de Medeiros, nat. da Fajã de Cima e
de Margarida Júlia, c. c. ENGRÁCIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de
João Barreira e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Pacheco de Miranda, cas.º, professor de instrução primária em
Santo António e João da Silva Diógenes, cas.º, lavr., m.or em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

2 Out. 1889

MANUEL TOMÁS, solt.º, marítimo, 25 a.,, nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde é m.or, filho de Tomás da Câmra, cuja naturalidade se ignora e de Ana de
Jesus, c. c. ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de Manuel de Sousa Barreira e de Cândida de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Martinho Botelho, marítimo, cas.º e António Pacheco, cas.º, marítimo,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

2 Out. 1889

JOÃO DE MEDEIROS, solt.º, trab., 27 a., nat. e sua mãe da freguesia de
Santo António, onde é m.or, filho de Alexandre de Medeiros da Câmara, cuja naturalidade se ignora e de Antónia dos Santos, c. c. FILOMENA DA COSTA
MEDEIROS, solt.ª, dom.ª, 34 a., filha de António da Costa e de Umbelina de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Oliveira Soares e Miguel de Arruda, casados, trabalhadores, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
14 Out. 1889

JOSÉ DE OLIVEIRA, solt.º, camp., 26 a., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é
m.or, filho de José de Oliveira Carlos, nat. da Ajuda da Bretanha e de Maria dos
Anjos, c. c. MARIA DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 21 a., nat. da Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, onde foi bapt.ª como exposta, m.ra em Santo António.
Test.as: António da Costa Soares, cas.º, cocheiro, m.or em Ponta Delgada e João
de Sousa de Viveiros, solt.º, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

23 Out. 1889

JOSÉ DE VIVEIROS DO REGO, solt.º, trab., 24 a., filho de João de Viveiros
do Rego e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ESTRELA, solt.ª, dom.ª, 19 a., filha de João Furtado e de Henriqueta
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º e António de Viveiros do
Rego, cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

13 Nov. 1889

JOSÉ MARIA, solt.º, trab., 26 a., filho de José Maria Cabral e de Francisca
Augusta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 33 a., filha de Manuel de Sousa Barreira e de Cândida de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Botelho de Medeiros, cas.º, carpinteiro, m.or nas Capelas e João Maria, solt.º, trab., m.or em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral.

18 Nov. 1889

JOÃO BOTELHO NUNES, solt.º, trab., 23 a., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.or, filho de Manuel Botelho Pascoal, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada
e de Maria da Glória, c. c. CAROLINA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de
António Ledo e de Francisca do Livramento, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Botelho Pascoal, cas.º, prop.º e João de Sousa Medeiros do Rego, cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

27 Nov. 1889

JOSÉ DA COSTA, solt.º, trab., 26 a., filho de Manuel da Costa e de Maria Júlia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO,
solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de Francisco Cordeiro dos Ramos e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João da Silva Diógenes, cas.º, lavr. e João Cordeiro dos Ramos, solt.º,
trab., m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

27 Nov. 1889

ANTÓNIO MONIZ, solt.º, camp., 20 a., nat. e sua mãe da freguesia das Capelas, onde é m.or, filho de Jacinto José Moniz, nat. de S. Pedro de Ponta Delgada
e de Maria Júlia, c. c. MARIA DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 18 a., filha de Joaquim de Medeiros e de Maria Soares, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Joaquim Cabral de Medeiros, cas.º, prop.º e José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
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28 Nov. 1889

JOSÉ DE OLIVEIRA, solt.º, lavr., 33 a., filho de Francisco de Oliveira e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 26 a., filha de Joaquim de Sousa Melo e de Helena de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Oliveira e João Diógenes da Silva, casados e m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
Nota: 2º grau de consanguinidade colateral.

11 Jan. 1890

JACINTO PEREIRA MONIZ, viúvo de Maria Augusta, fal.ª na Ajuda da Bretanha, 40 a.,, nat. e seu pai da freguesia da Ajuda da Bretanha, onde é m.or, filho
de Francisco Pereira e de Madalena Jacinta, nat. da Ribeira Seca, da Ribeira
Grande, c. c. MARIA ROSA, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de José Bernardo de
Aguiar e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim de Medeiros Moura, cura-pároco de Santo António e Manuel da
Costa, viúvo, marítimo, m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

5 Fev. 1890

FRANCISCO DA COSTA, solt.º, lavr. 41 a., filho de José da Costa e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 35 a., filha de Agostinho de Viveiros Vasconcelos e de Ana
Leonarda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Ribeiro da Silva Casanova Júnior, cas.º, m.or em Ponta Delgada e
Joaquim Martins dos Santos Casanova, cas.º, m.or em S. Vicente.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

9 Jun. 1890

FRANCISCO BOTELHO DO REGO, solt.º, prop.º, 34 a., nat. e seu pai desta
freguesia, onde é m.or, filho de Francisco Botelho do Rego e de Dona Ana Ricarda de Medeiros, nat. da vila das capelas, c. c. DONA MARIA DO CARMO SOARES BOTELHO, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de Guilhereme Soares Botelho e de
Dona Maria dos Anjos Raposo Botelho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Borges de Medeiros Júnior, cas.º e Guilherme Soares Raposo,
solt.º, m.res em Santo António.
Celebrante: João Jacinto de Sousa, pároco de Rabo de Peixe.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

30 Jun. 1890

ANTÓNIO DO REGO, solt.º, trab., 26 a., nat. e sua mãe desta freguesia, onde
é m.or, filho natural de Francisca de Jesus e de (pai incógnito), c. c. JACINTA
DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 27 a.,, nat. de freguesia incógnita, bapt.ª como exposta
em S. Sebastião de Ponta Delgada e m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel de Melo, lavr. e sua m.er Ana da Conceição, m.res em Santo António.

2 Jul. 1890

SILVANO VALENTIM NEVES, solt.º, prop.º, 19 a., nat. da freguesia da Relva,
m.or nas Capelas, filho de João Botelho Neves (de S. Sebastião de Ponta Delgada) e
de Dona Francisca Isabel Leite Botelho (de S. Sebastião dos Ginetes), c. c. DONA
MARIA ISABEL SEQUEIRA, solt.ª, dom.ª, 19 a., nat. desta freguesia, onde é m.ra,
filha de José Maria de Sequeira e de Dona Ana Ricarda, nat.s de Ponta Delgada.
Test.as: João Botelho Neves, cas.º, prop.º e dona Amância dos Prazeres Neves,
solt.ª, prop.ª, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
13 Ago. 1890

JOSÉ BONIFÁCIO PACHECO, viúvo de Genoveva Emília Rodovalho Vicente, que faleceu na cidade de S. Sebastião do Rio de Janeio, prop.º, 48 a.,, nat.
e sua mãe desta freguesia, onde é m.or, filho de Bonifácio Pacheco, nat. da Matriz da vila do Nordeste e de Florinda de Jesus, c. c. MARIA DA GLÓRIA,
solt.ª, dom.ª, 29 a., filha de José de Viveiros Camelo e de Maria Ricarda, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º e sua m.er Maria Isabel, m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

8 Out. 1890

ANTÓNIO LEDO DE VIVEIROS, solt.º, trab., 22 a., filho de José Ledo de
Viveiros e de Maria do Carmo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA AUGUSTA, solt.ª, dom.ª, 18 a., nat. e seu pai desta freguesia, onde é m.or,
filho de António de Medeiros e de Rosa de Jesus, nat. das Furnas.
Test.as: Silvano Gago da Câmara, cas.º, empregado da Alfândega de Ponta Delgada e Manuel de Viveiros, solt.º, lavr., m.or em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

11 Nov. 1890

JOÃO PIMENTEL, solt.º, marítimo, 28 a., filho de João Pimentel e de Miquelina de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOSÉ, solt.ª, criada de servir, 21 a., bapt.ª como exposta em S. Sebastião de Ponta Delgada e m.ra nas Capelas.
Test.as: António Pimentel, cas.º e Joaquim da Câmara, solt.º, m.res na Fajã de Baixo.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

24 Nov. 1890

JOÃO DE SOUSA MELO, solt.º, prop.º, 22 a., filho de Jacinto de Sousa Melo
e de Maria Carlota do Carmo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 18 a., filha de António José do Rego e de Teresa
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho e Francisco Botelho do Rego, casados,
proprietários e m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

12 Jan. 1891

ANTÓNIO DE VIVEIROS DO REGO, solt.º, trab., 38 a., filho de Francisco
de Viveiros do Rego e de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 29 a., viúva de José de Sousa Arruda, fal.º em
Santo António, dom.ª, nat. e seu pai da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, da
Bretanha, filha de António Botelho e de Maria de Jesus, nat. de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, m.or em Santo António e Mariano Botelho, casados, m.or na Bretanha.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

21 Jan. 1891

JOÃO TEIXEIRA, 22 a., solt.º, trab., nat. e sua mãe da Fajã de Baixo, onde é
m.or, filho de Francisco Teixeira, nat. das Capelas e de Florinda Pereira, c. c.
CAROLINA ADELAIDE, 29 a., dom.ª, solt.ª, filha de António de Aguiar e de
Francisca Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Medeiros Baptista e António da Câmara Moniz, casados, m.res
nas Capelas.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
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26 Jan. 1891

MANUEL RAPOSO DE MELO, solt.º camp., 41 a., nat. e seu pai da Ajuda da
Bretanha, filho de José Raposo de Melo e de Maria Francisca, nat. de Santo António, c. c. JOAQUINA DE VIVEIROS, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de Alexandre
de Viveiros e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Luís Raposo, cas.º, vendeiro, m.or na Bretanha e António de Viveiros, viúvo, guarda da Alfândega, m.or nas Capelas.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

29 Jan. 1891

JOÃO DE FARIAS, solt.º, trab., 25 a., filho de Francisco de Farias e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA DE JESUS, solt.ª, dom.ª,
22 a., filha de José de Oliveira e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Cabral de Medeiros, cas.º, prop.º e Manuel Cabral de Medeiros, cas.º, prop.º, m.res nas Capelas.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade duplicado.

5 Fev. 1891

FRANCISCO DA PONTE, solt.º, trab., 28 a., filho de Jacinto da Ponte e de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA BENTA
DO AMOR DIVINO, solt.ª, dom.ª, 25 a., filha de João de Sousa Faria e de Ana
do Espírito Santo, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: José Rodrigues Raposo, cas.º, m.or na Brertanha e José Inácio de Frias,
solt.º, m.or em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

8 Fev. 1891

MANUEL FRANCISCO DE AMARAL, solt.º, vendeiro, 27 a., filho de Vitorino de Amaral e de Antónia Carvalho, nat.s da freguesia da Ajuda, da Bretanha,
m.res em Santo António, c. c. MARIA DO NASCIMENTO, solt.ª, dom.ª, 19 a.,
cuja naturalidade e filiação se ignora, bapt.ª em Santo António, onde é m.ra.
Test.as: Francisco Raposo, cas.º, prop.º e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

13 Abr. 1891

JOÃO DE MEDEIROS, solt.º, trab., 24 a., filho de Joaquim de Medeiros e de
Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 26 a., nat. e seu pai da freguesia de Santo António, onde é
m.ra, filha de Manuel Pereira e de Maria da Conceição.
Test.as: João Fernandes dos Reis, m.or na Bretanha, cas.º e Inácio Ferreira da Câmara, cas.º, das Capelas.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

21 Mai. 1891

MANUEL DA CUNHA, solt.º, trab., 24 a., filho de António da Cunha e de Francisca
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ESTRELA, solt.ª,
dom.ª, 19 a., nat. e sua mãe da freguesia das Capelas, m.ra em Santo António, naturalidade de seu pai, filha de Joaquim Botelho de Melo e de Helena Rosa de Jesus.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho e João Furtado, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade colateral igual.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
25 Mai. 1891

JACINTO TAVARES, solt.º, trab., 22 a., filho de José Tavares de Medeiros e
de Maria dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de José de Medeiros e de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Oliveira, cas.º e João de Sousa Arruda, solt.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

12 Jun. 1891

MANUEL DE FREITAS, solt.º, trab., 24 a., filho de José de Freitas e de Umbelina Rosa, freg.s da paroquial das Capelas, c. c. MARIA JOSÉ, solt.ª, dom.ª,
24 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filha de Francisco de Sousa, nat. das Furnas e de Maria de Jesus.
Test.as: João de Oliveira, cas.º, lavr. e João de Sousa dos Reis, solt.º, sacristão,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

16 Jul. 1891

JOÃO DA PONTE, solt.º, cabouqueiro, 21 a., nat. e seu pai desta freguesia, onde
é m.or, filho de João da Ponte e de Maria Carolina, nat. da freguesia de Santa Bárbara, Lomba do mesmo nome, c. c. ANA JÚLIA, solt.ª, dom.ª, 28 a., filha de Jacinto Machado e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto Veríssimo Tavares, cas.º, prop.º e José Ferreira Pina, cas.º, pedreiro, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

29 Jul. 1891

FRANCISCO DA COSTA, solt.º, trab., 28 a., filho de João da Costa e de Tomásia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 19 a., filha de António Pereira e de Ana de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: José de Medeiros Arruda, trab. e sua m.er Maria dos Anjos, dom.ª, de
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade em linha colateral desigual.

29 Jul. 1891

ANTÓNIO DE AGUIAR, solt.º, trab., 26 a., freg.s da paroquial de Santo António, filho de João de Viveiros Arruda e de Maria da Assunção, c. c. MIQUELINA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de João Ferreira e de Francisca Alves,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Augusto Alves Vilareal, cas.º, prop.º e João Luís Ferreira, solt.º, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade colateral.

30 Jul. 1891

JOÃO DA COSTA, solt.º, lavr., 37 a., filho de José da Costa e de Francisca de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª,
dom.ª, 29 a., filha de Francisco Alves de Melo e de Francisca Clara de Melo,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco da Costa, cas.º, lavr. e José da Costa, solt.º, alfaiate, m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 2º grau de consanguinidade em linha colateral igual.
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9 Set. 1891

ANTÓNIO DE MELO BOTELHO, solt.º trab., 26 a., filho de João de Melo
Botelho e de Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 21 a., filha de Francisco de Viveiros Neto e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
nat.s: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º e sua m.er Maria Isabel, m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

15 Out. 1891

JACINTO NUNES, 35 a., viúvo de Palmira Rosa, fal.ª na freguesia de S. José
de Ponta Delgada, trab., filho de António Nunes e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, 30 a., solt.ª,
dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde é m.ra, filha de Salvador da Câmara, cuja naturalidade se ignora e de Ana de Jesus.
Test.as: Francisco de Frias e João Salvador, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade colateral.

23 Nov. 1891

JOSÉ DA COSTA, solt.º, alfaiate, 41 a., filho de José da Costa e de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOSÉ, solt.ª. dom.º, 36 a.,
filha de José Pacheco e de Umbelina Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Bernardo Machado de Faria e Maia, cas.º, m.or em Ponta Delgada e António dos Reis Sequeira, solt.º, m.or em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

25 Nov. 1891

JOÃO DA COSTA, solt.º trab., 26 a., filho de António da Costa e de Joaquina
Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 27 a., filha de João de Medeiros e de Francisca de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Leite Pacheco de Bettencourt e Câmara e Silvano Valentim Neves,
casados, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

26 Nov. 1891

JOSÉ LUCAS, solt.º, 24 a., soldado de reserva, nat. e sua mãe da freguesia de
Rabo de Peixe, m.or em Santo António, filho de Lucas Furtado da Câmara, nat.
da Matriz de Ponta Delgada e de Mariana de Jesus, c. c. CATARINA DE JESUS, solt.ª, 37 a., dom.ª, nat. da Matriz de Ponta Delgada, onde foi bapt.ª como
exposta, m.ra em Santo António.
Test.as: João Daniel de Aguiar, cas.º e Manuel Pacheco, solt.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

26 Nov. 1891

FILIPE CABRAL, viúvo de Elisa da Glória, fal.ª nas Capelas, 36 a., camp., filho de António Cabral e de Jacinta de Jesus, freg.s da paroquial das Capelas, c.
c. JACINTA DE JESUS, solt.ª, 24 a., dom.ª, filha de Francisco Cordeiro dos
Ramos e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel dos Reis Cabral, cas.º e Manuel dos Reis Cabral Júnior, solt.º,
m.res nas Capelas.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
7 Jan. 1892

MANUEL DA PONTE, solt.º, trab.º, 21 a., filho de José da Ponte e de Maria
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª,
dom.ª, 20 a., filha de Vitorino de Viveiros Vultão e de Maria de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Agostinho dos Santos Reis e António Barbosa de Arruda, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

28 Jan. 1892

JOÃO DA COSTA, solt., trab., 23 a., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é
m.or, filho de António da Costa, nat. da Bretanha e de Francisca de Jesus, c. c.
MARIA DO CARMO, solt.ª, dom.ª, 20 a., filha de Luís de Sousa Barreira e de
Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa Melo, cas.º, lavr. e João de Sousa Aguiar, cas., prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

28 Jan. 1892

ANTÓNIO MARTINS CARVALHO, solt.º, trab., 23 a., filho de Manuel Martins Carvalho e de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
TERESA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de José da Ponte e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Augusto Alves Vila Real, cas.º, prop.º e João Martins Carvalho, cas.º,
camp, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

8 Fev. 1892

JOÃO MARTINS, solt.º, trab., 20 a., nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filho de Gaudêncio da Câmara, fal.º, cuja naturalidade se ignora e de Francisca da
Conceição, c. c. JACINTA DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de Francisco de
Viveiros do Rego e de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros do Rego, lavr. e sua m.er Maria da Estrela, m.res em
Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

15 Fev. 1892

ANTÓNIO DE OLIVEIRA SOARES, solt.º, lavr., 28 a., filho de Manuel de
Oliveira Soares e de Vicência de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de Manuel Raposo e de Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim de Medeiros Moura, cura-pároco desta freguesia de Santo António e António de Oliveira Soares, cas., m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

29 Fev. 1892

MANUEL SOARES RODOVALHO, 66 a., viúvo de Dona Jacinta Cândida Soares Rodovalho, fal.ª em Santo António, vendeiro, nat. da freguesia de S. José de
Ponta Delgada, m.or em Santo António, filho de Manuel Soares, nat. de S. José de
Ponta Delgada e de Maria Jacinta, nat. de S. Roque, lugar de Rasto de ão, c. c. ISABEL DA ENCARNAÇÃO, solt.ª, dom.ª, 28 a., filha de José Bernardo de Faria e de
Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Alua, solt.º, soldado do R. C. n.º 11 e João de Sousa dos Reis,
solt.º, sacristão, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.
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5 Mai. 1892

JOÃO DE VIVEIROS HOMEM, solt.º, trab., 24 a., filho de Manuel de Viveiros Homem e de Francisca dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA
DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 22 a., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.ra, filha de Salvador da Câmara, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada e de Ana de Jesus.
Test.as: Manuel de Melo, cas.º, lavr. e António de Medeiros, cas.º, camp., m.res
em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

1 Jun. 1892

JOSÉ DA CÂMARA, solt.º, trab., 24 a., bapt.º como exposto em S. Sebastião de
Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. MARIANA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 25
a., filha de João Ferreira e de Francisca Alves, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Oliveira Soares, cas.º, lavr. e Francisco Botelho do Rego,
cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeirods Moura.

9 Jun. 1892

MANUEL DE FARIA, solt.º, trab., 22 a., nat. e seu pai desta freguesia, onde é
m.or, filho de Manuel de Faria e de Maria de Jesus, nat. da freguesia de S. Gonçalo, cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, c. c. FRANCISCA ISABEL, solt.ª,
dom.ª, 22 a., filha de Francisco de Viveiros do Rego e de Maria da Conceição,
freg.s da paroquial de santo António.
Test.as: Manuel Tavares de Brum, cas.º e Manuel de Oliveira Botelho, solt.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º pároco António Bento Borges.

4 Jul. 1892

JOÃO BOTELHO DE VIVEIROS, solt.º, trab., 27 a., filho de Francisco Botelho de Viveiros e de Ana Emília, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
TERESA DE JESUS, solt.ª, costureira, 28 a., filha de Francisco de Lima e de
Maria José, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maria Álvares Cabral, cas.º e António José Canavarro Vasconcelos,
solt.º, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

6 Jul. 1892

ANTÓNIO DA ROCHA, solt.º, marítimo, 26 a., filho de Manuel da Rocha e
de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS
ANJOS, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde é m.ra, filha de
António de Viveiros Fonseca e de Antónia de Jesus, cuja naturalidade se ignora.
Test.as: João de Sousa Aguiar e José Ferreira Pina, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

20 Jul. 1892

MANUEL DA ROCHA, 41 a., solt.º, camp., nat. e seu pai da freguesia da Ajuda,
da Bretanha, onde é m.or, filho de João António da Rocha e de Ana Guilhermina,
nat. de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 26 a., solt.ª, dom.ª, filha de Jacinto
Bernardo de Faria e de Francisca dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Bernardo Silva e Vicente Francisco da Silva, casados, m.res
nas Capelas.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
27 Jul. 1892

MANUEL CABRAL, solt.º, 24 a., camp., filho de Manuel Cabral e de Maria
Madalena, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 18 a., filha de António Nunes de Aguiar e de Maria do Carmo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Braga, marítimo, das Capelas e João Diógenes da Silva, cas.º, lavr.,
m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade colateral, desigual.

27 Jul. 1892

JACINTO DE VIVEIROS, 24 a.,, solt.º, camp., filho de António de Viveiros
Botelho e de Jacinta Emília, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE JESUS, 28 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Botelho e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Augusto Alves Vila Real, prop.º e António Botelho Pascoal, pedreiro,
cas.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

12 Set. 1892

JOÃO DE AGUIAR, 29 a., viúvo de Maria Isabel, fal.ª em Santo António, camp., filho de João de Viveiros Arruda e de Maria da Assunção, freg.s da paroquial de Santo
António, c. c. MARIA DO CARMO, 20 a., dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde
é m.ra, filha de Joaquim Camilo Martins e de Francisca Leopoldina, nat. das Capelas.
Test.as: Manuel Bernardo Pacheco, cas.º, m.or nas Capelas e João Ferreira, solt.º,
m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: Cognação espritual, 2ª espécie.

26 Set. 1892

JOÃO DE AGUIAR, 36 a., solt.º, camp., filho de Francisco de Aguiar e de Ana
Emília, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco Álvraes de Melo e de Francisca Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Augusto Alves Vila Real, cas.º e Francisco Alves de Melo, solt.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

26 Set. 1892

JOÃO DE VIVEIROS ARRUDA, 22 a., solt.º, camp.º, filho de João de Viveiros Arruda e de Jacinta Cândida, nat.s de S. Sebastião dos Ginetes, m.or em Santo António, c. c. MARIA GUILHERMINA, 18 a., solt.ª, solt.ª, nat. e seu pai
desta freguesia, onde é m.ra, filha de Francisco de Oliveira Soares e de Maria
dos Anjos, nat. dos Ginetes.
Test.as: António de Oliveira Soares e João Barbosa de Arruda, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

5 Out. 1892

ALEXANDRE DE VIVEIROS, 23 a., solt.º, camp., filho de Alexandre de Viveiros e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DO ESPÍRITO SANTO, 21 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de Francisco Cabral, nat. da Bretanha e de Maria de Jesus.
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Test.as: João Vasco Enes Borges Corte Real, cas.º, m.or nas Capelas e João de
Sousa dos Reis, solt.º, sacristão, de Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
26 Out. 1892

JOSÉ DE MEDEIROS MARTINS, 26 a., solt.º, camp., bapt.º como exposto
em S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. ANTÓNIA DA
CONCEIÇÃO, 20 a., solt.ª, dom.ª filha de Francisco de Viveiros Neto e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de santo António.
Test.as: José Pacheco Alfinete, cura-capelão da ermida de Santa Bárbara e José
Inácio de Melo Botelho, cas.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Out. 1892

JOAQUIM DE VIVEIROS BOTELHO, 28 a., solt.º, camp., filho de António
de Viveiros Botelho e de Jacinta Emília, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. MARIA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco Pavão e de Francisca Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Leite Pacheco de Bettencourt e Câmara, m.or em Ponta Delgada e
José Inácio de Medeiros Botelho, casados, m.or em Santo António, casados.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

21 Nov. 1892

MANUEL BOTELHO PASCOAL, solt., camp., 24 a., nat. e sua mãe desta
freguesia, onde é m.or, filho de Manuel Botelho Pascoal, nat. de S. Sebastião de
Ponta Delgada e de Maria da Glória, c. c. MARIA DO CARMO, solt.ª, dom.ª,
21 a., nat. e sua mãe desta freguesia onde mora, filha de João de Sousa Aguiar,
nat. das Capelas e de Gertrudes Carolina.
Test.as: António do Couto Cabral e João de Sousa Aguiar, cas.º, m.res em Santo António.
Assnto p.º vig.º António Bento Borges.

23 Nov. 1892

JOAQUIM DE AGUIAR, solt.º, camp., 27 a., filho de Francisco de Aguiar e
de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS,
solt.ª, dom.ª, 27 a.,, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.ra, filah de Salvador
da Câmara, cuja naturalidade se ignora e de Ana de Jesus.
Test.as: António Vieira Pereira, cas.º, das Capelas e João Salvador, cas.º, de Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

24 Nov. 1892

ANTÓNIO JOAQUIM DE VASCONCELOS, 21 a., solt.º, prop.º, nat. da Ajuda, da Bretanha, onde mora, filho de Joaquim António de Vasconcelos, nat. dos
Mosteiros e de Dona Maria Isabel de Vasconclos, nat. das Capelas, c. c. JOAQUINA DOS ANJOS VIVEIROS, 27 a., solt.ª, professora oficial na freguesia
da Bretanha, onde é m.ra, filha de José de Viveiros Camelo e de Maria Ricarda,
nat.s de Santo António.
Test.as: Augusto Alves Vila Real e Manuel de Viveiros Camelo, casados, m.res
em Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Jan. 1893

JOAQUIM ANTÓNIO DE VASCONCELOS, 23 a., solt.º prop.º, nat. e m.or na
Ajuda da Bretanha, filho de Joaquim António de Vasconcelos, nat. dos Mosteiros

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
e de Dona Maria Isabel de Vasconcelos, nat. das Capelas, c. c. MARIA DO
CARMO LEOPOLDINA, 19 a., solt.ª, dom.ª, nat. e o pai desta freguesia, onde
mora, filha de António de Viveiros Neto e de Maria do Carmo, nat. das Capelas.
Test.as: Francisco Ferreira Garcia, cas., m.or em Ponta Delgada e José Maria de
Vasconcelos, solt.º, m.or na Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
26 Jan. 1893

JOSÉ DE MEDEIROS CASTELO BRANCO, 33 a., solt.º, prop.º, nat. de Santo António, onde é m.or, filho de Manuel de Medeiros Castelo Branco, das Capelas e de Dona Mariana Júlia Jácoma Correia, nat. da Ribeira Seca da Ribeira
Grande, c. c. MARIA TERESA DE JESUS, 20 a., solt.º, dom.ª, filha de Francisco de Medeiros Moura e de Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Joaquim de Medeiros Moura, irmão da nubente e António Ferreira de
Viveiros, cas.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: Decretada a separação de pessoas e bens por mútuo consentimento dos
cônjuges. Ponta Delgada, 2.07.1934.

30 Jan. 1893

JOÃO DE MELO BOTELHO, 26 a., solt.º, camp., filho de José de Melo e de
Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA MADALENA, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de Jacinto da Câmara e de Jacinta Emília.
Test.as: João de Sousa Medeiros do Rego e Francisco da Câmara, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

4 Fev. 1893

ANTÓNIO DE SOUSA DE OLIVEIRA, 50 a., viúvo de Helena da Conceição, sep.ª em Santo António, camp., filho de António de Sousa e de Francisca de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL, 54 a., viúva
de José Botelho Dinis, sep.º em Santo António, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.ra, filha de Manuel Camilo Martins, nat. de S. José de Ponta
Delgada e de Dona Claudina Rosa de Viveiros.
Test.as: Joaquim Camilo Martins, viúvo e João Diógenes da Silva, cas.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

9 Fev. 1893

MANUEL HOMEM CAMELO, 29 a., solt.º, camp., filho de Manuel Homem
Camelo e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DOS SANTOS, 16 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.ra,
filha de Cesário da Câmara, nat. de Ponta Delgada e de Francisca da Conceição.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho e João Furtado, casados, m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

9 Fev. 1893

ANTÓNIO DE MEDEIROS, 21 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.or, filho natural de Maria de Jesus, c. c. MARIA DOS SANTOS,
20 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Alves da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
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Test.as: Manuel Cabral, cas.º, m.or nas Capelas e José Inácio de Frias, solt.º, m.or
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
9 Fev. 1893

MANUEL DE BENEVIDES, 29 a., solt.º, camp., filho de Francisco de Benevides e
de Francisca Júlia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS,
34 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora a filha
de Vicente Inácio de Medeiros, cuja naturalidade se ignora e de Maria de Jesus.
Test.as: António Raposo dos Reis e António Ferreira de Viveiros, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

11 Fev. 1893

MANUEL PACHECO BOTELHO, 30 a., camp., nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filho de João Pacheco e de Francisca Joaquina, nat. da Bretanha,
c. c. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, solt.ª, 42 a., dom.ª, filha de Francisco
Ferreira e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Oliveira Soares, cas.º e Francisco Ferreira, solt.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

17 Abr. 1893

FRANCISCO DE FRIAS, solt.º, camp., 37 a., filho de António de Frias e de
Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS SANTOS, solt.ª, dom.ª, 34 a., filha de António de Medeiros Moura e de Ana Isabel,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Medeiros Botelho, cas.º e José Inácio de Frias, solt.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral igual.

20 Abr. 1893

FRANCISCO FERREIRA, solt., 29 a., camp., filho de Francisco Ferreira e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS
ANJOS, 35 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco de Oliveira Soares e de Jacinta
Cândida, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João José Pereira Barbosa, cas.º, m.or em Ponta Delgada e José Pacheco
Alfinete, cura-capelão da Ermida de Santa Bárbara.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Abr. 1893

FILIPE DE OLIVEIRA, solt.º, camp., 25 a., nat. e sua mãe da freguesia de Santo
António, onde é m.or, filho de José da Câmara, nat. de Ponta Delgada e de Joaquina
de Oliveira, c. c. MARGARIDA DOS ANJOS, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de António de Medeiros Baptista e de Maria Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Baptista e José de Medeiros Baptista, casados, m.res
na Conceição das Capelas.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

1 Mai. 1893

JOSÉ DE MEDEIROS BOTELHO, solt.º, carpinteiro, 27 a., filho de João de
Medeiros e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
MARIA DO CARMO, solt.ª, dom.ª, 24 a., filha de Francisco de Medeiros Botelho e de Umbelina da Conceição, freg.s da paroquiald e Santo António.
Test.as: João Urbano da Silveira Moniz, cas.º e Edmundo Álvares Cabral de Medeiros, solt.º, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral igual.
4 Mai. 1893

JOÃO PACHECO BOTELHO, solt.º, 22 a., camp., filho de Manuel Pacheco
Botelho e de Úrsula da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco Luís
Ferreira e de Matilde da Conceição.
Test.as: António Ferreira de Viveiros e João de Melo, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º vigº António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral igual.

22 Mai. 1893

JOSÉ MIGUEL ALBERNÁS, solt.º, camp., 24 a., filho de José Miguel Albernás
e de Ana de Jesus Pacheco, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da
Bretanha, c. c. ESCOLÁSTICA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de Augusto
de Medeiros e de Joana Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros do Rego, cas.º, lavr. e João Daniel de Aguiar, cas.º
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º pároco Joaquim de Medeiros Moura.

25 Mai. 1893

MANUEL DE SOUSA, 31 a., solt.º, camp., filho de Manuel de Sousa e de Maria Isabel, freg.s da paroquial das Capelas, c. c. MARIA DOS SANTOS, 23 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Joaquim Velho e de Maria da Encarnação, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Simão Amorim da Cunha e Silvano Valentim Neves, casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

29 Mai. 1893

MANUEL DA SILVA RAPOSO, 24 a., solt.ª, camp., nat. e sua mãe da freguesia da Ajuda, da Bretanha, onde mora, filho de José da Silva Raposo, nat. dos
Arrifes e de Antónia de Jesus, c. c. JÚLIA DA CONCEIÇÃO, 24 a., solt.ª,
dom.ª, filha de António Pavão e de Maria Júlia da Conceição, freg.s da paroquial
de Santo António.
Test.as: Dr. Francisco Pereira Lopes Bettencourt Ataíde, viúvo, m.or em Ponta
Delgada e José Inácio de Frias, solt.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

31 Mai. 1893

PEDRO DE OLIVEIRA, 27 a., viúvo de Francisca de Jesus, fal.ª em Santo
António, marítimo, filho de António de Oliveira e de Rosa de Jesus, freg.s da
freguesia de Santo António, c. c. MARIA DOS SANTOS, 26 a., solt.ª, dom.ª,
nat. e a mãe desta freguesia, onde mora, filha de Carlos Augusto da Câmara, nat.
da Ajuda da Bretanha e de Maria de Jesus.
Test.as: António Ferreira de Viveiros, cas.º, m.or em Santo António e Amâncio
Júlio Cabral, solt.º, m.or em Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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7 Jun. 1893

JOSÉ ALVES DE VIVEIROS, 53 a., viúvo de Catarina de Jesus, fal.ª em Santo
António, filho de José Alves de Viveiros e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial
de Santo António, c. c. FELICÍSSIMA CÂNDIDA, 64 a., viúva de Alexandre
Ferreira, fal.º em Santo António, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de António Raposo Correia, nat. da Ajuda, da Bretanha e de Maria Rosa.
Test.as: Manuel de Oliveira Soares e Jacinto Carvalho de Oliveira, casados, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

5 Jul. 1893

BERNARDINO DE SOUSA, 20 a., solt.º, caixeiro, nat. e seus pais da freguesia de Nossa Senhora da Purificação, da Ilha de Santa Maria, m.or em Santo António, filho de António Jacinto de Sousa e de Maria Jacinta de Chaves, c. c.
MARIA ISABEL, 30 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de Freitas e de Francisca
Emília, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Francisco de Amaral, cas.º e Manuel da Silva, viúvo, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

31 Jul. 1893

FRANCISCO BOTELHO DE AGUIAR, 33 a., solt.º, camp., filho de Francisco de Aguiar e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Paulo Botelho e
de Ana Emília, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Augusto Cordeiro e José Inácio de Medeiros Botelho, casados,
m.res em Ponta Delgada.

21 Ago. 1893

JOSÉ DE OLIVEIRA BOTELHO, 66 a., prop.º, viúvo de Miquelina Isabel, filho de
António de Oliveira Botelho de Melo e de Maria Delfina do Coração de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. MARIANA AUGUSTA, solt.ª, dom.ª, 59 a., filha de
António de Aguiar e de Ana dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Miguel de Arruda, cas.º, lavr. e Alexandre de Viveiros, cas.º, camp., m.res
em Santo António.
Assento p.º Cura Joaquim de Medeiros Moura.

21 Set. 1893

JOSÉ DA PONTE, 29 a., solt.º, marítimo, filho de José da Ponte e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 35 a.,
solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de Manuel de
Amaral, nat. de Rabo de Peixe e de Margarida de Jesus.
Test.as: António da Câmra, cas.º, m.or nas Capelas e António de Amaral, cas.º,
m.or em Santo António.
Assento p.º vigº António Bento Borges.

27 Set. 1893

JOÃO DE MELO, 30 a., solt.º, camp., filho de António de Melo e de Florinda
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO CARMO, 23
a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Viveiros Arruda e de Maria da Assunção, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Alexandre e Manuel de Medeiros Castelo Branco Júnior, casados, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral desigual.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
9 Out. 1893

MANUEL CORDEIRO DE ARRUDA, 20 a., solt.º, militar, filho de Manuel Cordeiro de Arruda e de Maria do Coração de Jesus, nat.s de S. Sebastião dos Ginetes e
ele m.or no quartel de Ponta Delgada, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 16 a., solt.ª,
dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde mora, filha de Agostinho
da Câmara, fal.º, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada e de Joaquina de Jesus.
Test.as: Domiciano Cordeiro Arruda, solt.º e Mariano Cordeiro Arruda, cas.º,
m.res nos Ginetes.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Nov. 1893

JOÃO JOAQUIM, 28 a., solt.º, camp., filho de Manuel Joaquim Velho e de
Maria da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS
SANTOS, 18 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco Raposo de Melo e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Simão Amorim da Cunha e Manuel Pereira Pavão, casados, m.res em
Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Jan. 1894

MANUEL DE VIVEIROS ARRUDA, 21 a., solt.º, camp., filho de João de Viveiros Arruda e de Maria da Assunção, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. HELENA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Ferreira e de Francisca Alves da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Barbosa de Arruda, cas.º, lavr. e João Luís Ferreira, solt.º, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral.

24 Jan. 1894

JOSÉ CARVALHO, 23 a., solt.º camp., nat. e sua mãe da freguesia de Santo
António, onde é m.or, filho de António Carvalho, nat. da Bretanha e de Umbelina Augusta, c. c. HELENA DA ESTRELA, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha natural de
Mariana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Frias, solt.º, prop.º e Manuel Francisco de Amaral, cas.º,
vendeiro, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade em linha colateral.

24 Jan. 1894

JOSÉ PEREIRA, 24 a., solt.º, camp., filho de António Pereira e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DE JESUS.
27 a., solt.ª, dom.ª, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada, onde foi bapt.ª como
exposta, m.ra em Santo António.
Test.as: António de Oliveira, lavr. e Aprísio da Câmara, camp., casados, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Jan. 1894

ANTÓNIO DE MEDEIROS, 23 a., solt.º, camp., nat. e seu pai da freguesia de
Santo António, onde mora, filho de Francisco José de Medeiros e de Ana Emília, nat. da freguesia da Urzelina, da ilha de S. Jorge, c. c. ANA DA CONCEIÇÃO, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Carvalho e de Maria da Estrela, freg.s da
paroquial de Santo António.
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Test.as: António Ferreira de Viveiros, cas.º e Manuel de Medeiros Castelo Branco, viúvo, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
29 Jan. 1894

FRANCISCO DA COSTA, 24 a., solt.º, camp., filho de Manuel da Costa e de
Maria Júlia, freg.s da paroquail de Santo António, c. c. MARIA ISABEL, 19 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de António Rodrigues e de Mariana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco do Canto de Bettencourt, cas.º, prop.º, m.or em Ponta Delgada
e José de Medeiros Castelo Branco, cas.º, vendeiro, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

29 Jan. 1894

ANTÓNIO DE SOUSA AGUIAR, 31 a., solt.º, oficial de sapateiro, nat. e sua mãe
desta freguesia de Santo António, filho de João de Sousa, nat. das Capelas e de Gertrudes Carolina, c. c. FRANCISCA CÂNDIDA DE JESUS, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha
de Francisco de Sousa Arruda e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Rodrigues e João de Sousa Aguiar, casados, camponeses, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

31 Jan. 1894

FRANCISCO ALVES DE MELO, 24 a., solt.º, camp., filho de Francisco Alves de Melo e de Francisca Clara de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel
Farias Soares e de Maria Constância, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira de Viveiros, cas.º, prop.º, m.or em Santo António e P.e
José Pacheco Alfinete, cura da freguesia de S. Vicente Ferreira.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

5 Fev. 1894

JOSÉ DA CÂMARA, 22 a., solt.º, camp., bapt.º como exposto na Matriz de S.
Sebastião de Ponta Delgada, m.or em Santo António, c. c. MARIA AUGUSTA,
20 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim de Sousa Borges e de Maria Júlia, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: João da Silva Diógenes, prop.º e João de Sousa Borges, camp., casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

9 Abr. 1894

JOSÉ BONIFÁCIO PACHECO, 28 a., solt.º, camp., filho de João Bonifácio Pacheco e de Helena da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. URSELINA DE JESUS (no livro: Ursulina), 21 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia,
onde mora, filha de Manuel José de Viveiros e de Maria Isabel, nat. das Capelas.
Test.as: António de Oliveira Soares e Joaquim Botelho do Rego, casados, lavradores, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Mai. 1894

JOÃO DE VIVEIROS CAMELO, 22 a., solt.º, carpinteiro, nat. e seu pai desta
freguesia, onde mora, filho de José de Viveiros Camelo e de Maria Ricarda, nat.
da freguesia de S. José de Ponta Delgada, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 26 a.,

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
solt.ª, costureira, filha de Francisco Inácio de Medeiros e de Maria da Glória,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Bonifácio Pacheco e André de Araújo, casados, proprietários e m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 2º grau de consanguinidade colateral.
23 Mai. 1894

GABRIEL PAULO TAVARES, 40 a., viúvo de Helena de Jesus, fal.ª em Santo
António, lavr., filho de Francisco Paulo Tavares e de Inês Cândida de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 47 a., solt.ª, dom.ª, filha
de Manuel Jacinto e de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Medeiros Tavares Meireles, m.or nas Capelas e José Botelho do
Couto, cas.º, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

30 Mai. 1894

JACINTO BERNARDO DE FARIA, 58 a., viúvo de Francisca do Espírito
Santo, fal.ª em Santo António, cabouqueiro, filho de José Bernardo e de Ana
Maria, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA CLARA, 49 a., viúva
de Manuel da Silva, fal.º em Santo António, nat. e sua mãe da freguesia da Ajuda, da Bretanha, m.or em Santo António, filho de João Vitorino, nat. de S. Pedro
de Ponta Delgada e de Clara de Jesus.
Test.as: Daniel da Costa Carreira, solt.º, prop.º, António José de Oliveira, cas.º,
vendeiro, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

4 Jun. 1894

JOAQUIM DE MEDEIROS BOTELHO, 25 a., solt.º, camp., filho de Joaquim de
Medeiros e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE JESUS, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia das Capelas, m.ra
em Santo António, filha de Joaquim Botelho de Melo e de Helena Rosa de Jesus.
Test.as: Francisco Botelho de Medeiros, carpinteiro e José de Melo Botelho, serrador, casados, m.res nas Capelas.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

18 Jul. 1894

LUÍS DE SOUSA AGUIAR, 24 a., solt.º, carroceiro, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.or, filho de João de Sousa Aguiar, nat. das Capelas e de Gertrudes Carolina, c. c. FRANCISCA DO CARMO, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de
João Nunes e de Francisca Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António do Couto Cabral, lavr. e João de Sousa Aguiar, camp., casados,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Jul. 1894

JACINTO ROQUE DA SILVA, 27 a., solt.º, sapateiro, filho de Roque José da
Silva, nat. de S. José de Ponta Delgada e de Maria da Trindade, nat. da Ribeira
Seca da Ribeira Grande, m.res em Santo António, c. c. MARIA DA ENCARNAÇÃO, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Ferreira e de Francisca de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António José Machado, solt.º, prop.º, m.or em Ponta Delgada e João de
Melo, cas.º, camp.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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26 Jul. 1894

JOÃO DE MEDEIROS, 21 a., solt.º, camp.º, nat. e sua mãe desta freguesia,
onde é m.or, filho natural de Maria de Jesus, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 30 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de Viveiros Homem e de Francisca
dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Pereira e António Botelho do Couto, casados, camponeses e
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º grau de consanguinidade.

17 Set. 1894

JOAQUIM ROQUE DA SILVA, 24 a., solt.º, camp., filho de Roque José da Silva,
nat. de S. José de Ponta Delgada e de Maria da Trindade, freg.s da paroquial e Santo
António, c. c. MARIA DOS SANTOS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim Carvalho de Oliveira e de Jacinta de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro Jácome Raposo Bicudo Correia, cas.º, prop.º, m.or na Lagoa e João Carvalho de Oliveira, solt.º, estudante, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

3 Out. 1894

JOÃO LEDO, 37 a., solt.º, lavr., filho de António Ledo e de Francisca do Livramento, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA ASSUNÇÃO,
24 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe de S. Vicente Ferreira, m.ra em Santo António,
filha de António de Sousa, nat. desta freguesia e de Helena de Jesus.
Test.as: António de Sousa, cas.º, m.or em Santo António e Mariano de Sousa Melo, cas.º, m.or em S. Vicente Ferreira.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

8 Out. 1894

FRANCISCO DE VIVEIROS HOMEM, 66 a., camp., viúvo de Maria de Jesus, fal.ª em Santo António, filho de João de Viveiros Homem e de Francisca
Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOAQUINA DE OLIVEIRA, 54 a., viúva de José da Câmara, fal.º em Santo António, bapt.ª como exposta na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: António de Viveiros Homem e Manuel Matias de Aguiar, casados, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

8 Nov. 1894

ANTÓNIO BARREIRA, solt., camp., 26 a., filho de José Barreira e de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIANA DA
CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 23 a., filha de Manuel Martins Carvalho e de Joaquina Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Botelho do Rego, cas.º, prop.º e António José de Oliveira, cas.º,
vendeiro, m.res em Santo António.
Assento p.º cura-coadjutor Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral.

7 Jan. 1895

ANTÓNIO MATIAS DE AGUIAR, 24 a., solt.º, camp., filho de António Matias de Aguiar e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA CONCEIÇÃO, 24 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia,
onde mora, filha de Manuel Botelho Pascoal, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada e de Maria da Glória.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: António do Couto Cabral, cas.º e José Nunes, solt.º, lavradores e m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
28 Jan. 1895

JOSÉ DE SOUSA ARRUDA, 22 a., camp., solt.º, filho de António de Sousa
Arruda e de Maria de Jesus, freg.s da paroquiald e Santo António, c. c. MARIA
DA CONCEIÇÃO, 26 a., dom.ª, solt.ª, filha de João de Viveiros Botelho e de
Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, cas.º, prop.º e António Moniz Correia,
cas.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

30 Jan. 1895

MANUEL DE SOUSA MELO, 26 a., prop.º, solt.º, nat. da Relva e m.or nas
Capelas, filho de José de Sousa Melo, nat. da freguesia de Nossa Senhora da Saúde, dos Arrifes e de Maria Isabel da Glória Furtado Leite, nat. das Capelas, c.
c. LUZIA DA CONCEIÇÃO XAVIER TAVARES, 23 a., dom.ª, m.ra em Santo
António, filha de João Xavier Tavares e de Dona Maria Libânia Botelho, nat.s
da Ribeira Seca da Ribeira Grande.
Test.as: José de Medeiros Tavares Meireles, cas.º, prop.º, m.or nas Capelas e Ricardo José Botelho, viúvo, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

7 Fev. 1895

ANTÓNIO PEREIRA, 23 a., solt.º, camp., filho de Francisco Pereira e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS,
20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, filha de António Carvalho de
Melo e de Justa dos Anjos, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada.
Test.as: Jacinto António Raposo de Viveiros, cas.º, tabelião, m.or nas Capelas e
António Barreira Marques, solt.º, camp., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Fev. 1895

ANTÓNIO DE MEDEIROS BAPTISTA, 33 a., camp., solt.º, filho de António
de Medeiros Baptista e de Maria Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. MARIA DO ESPÍRITO SANTO, 20 a., dom.ª, solt.ª, filha de José da Câmara e de Joaquina de Oliveira, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Medeiros Baptista, carroceiro e Filipe de Oliveira, camp., casados, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

16 Mai. 1895

ANTÓNIO BARREIRA MARQUES, 23 a., camp., solt.º, filho de João Barreira
e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MADALENA DE
JESUS, 23 a., dom.ª, solt.ª, nat. e seus pais da freguesia da Ajuda, da Bretanha,
m.ra em Santo António, filha de João de Sousa Faria e de Ana do Espírito Santo.
Test.as: Simão Amorim da Cunha, cas.º, prop.º e Joaquim de Medeiros Moura,
cura, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Mai. 1895

ANTÓNIO CARVALHO DE MELO, 18 a., camp., solt.º, nat. e seu pai desta
freguesia, onde mora, filho de António Carvalho de Melo e de Justa dos Anjos,
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nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada, c. c. MARIA DA ASSUNÇÃO, 24 a.,
dom.ª, solt.ª, filha de Manuel de Sousa Barreira e de Cândida de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto José Cabral e José Gomes Casquinha, camponeses, casados e
m.res na Fajã de Cima.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade colateral.
5 Jun. 1895

JOÃO DA PONTE, 33 a., viúvo de Maria de Jesus, fal.ª em Santo António,
camp., filho de José da Ponte e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo
António, c. c. ELISA DE JESUS, 29 a., dom.ª, solt.ª, filha de Manuel Homem
Camelo e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Rodrigues e José de Medeiros Castelo Branco, casados, proprietários e m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º grau de consanguinidade colateral.

20 Jun. 1895

JOÃO FURTADO, 23 a., solt.º, camp.º, filho de João Furtado e de Henriqueta
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, m.or no Lucena, c. c. MARIA
DA CONCEIÇÃO, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim Carvalho e de Jacinta
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António e m.ra no sítio do Lucena.
Nota: 2º grau de consanguinidade colateral igual.

3 Jul. 1895

JOÃO DE SOUSA VIVEIROS, 49 a., solt.º, prop.º, m.or no sítio das Terças, filho de
António de Sousa e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA GLÓRIA, 34 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora
no sítio do Lugar, filha de João de Sousa, nat. das Capelas e de Gertrudes Carolina.
Test.as: Simão Amorim da Cunha, prop.º e João de Sousa Pacheco, camp., m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Jul. 1895

DANIEL DA COSTA CARREIRO, 32 a., solt.º, camp., m.or no sítio de Santa Bárbara, filho de Claudino da Costa Carreiro, nat. da Lomba de Santa Bárbara, da Ribeira
Grande e de Eva Máxima do Canto, nat. da vila das Capelas, c. c. MARIA TERESA,
18 a., dom.ª, solt.ª, nat. da freguesia Matriz do Divino Espírito Santo da Corte, Estados Unidos do Brasil, m.ra no sítio de Santa Bárbara desta freguesia de Santo António,
filha de Simão de Medeiros Moura e de Maria de Jesus, nat.s de Santo António.
Test.as: Joaquim Botelho do Rego, lavr. e Fernando da Costa Carreiro, camp.,
m.or nesta freguesia, no sítio de Santa Bárbara.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Jul. 1895

MARIANO BORGES, 32 a., camp., solt.º, filho de Luís Borges e de Mariana
Augusta, freg.s da paroquial da Ajuda, da Bretanha, sítio dos Remédios, c. c.
ISABEL DA CONCEIÇÃO, 31 a., dom.ª, solt.ª, bapt.ª como exposta na Matriz
de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António, no sítio do Maranhão.
Test.as: Agostinho dos Santos Reis, lavr., m.or no Meio Moio, da freguesia de Santo
António e Manuel Pedro Carvalho Júnior, camp., m.or nos Remédios da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
29 Jul. 1895

JOÃO DE AMARAL, 27 a., camp., solt.º, nat. e sua mãe desta freguesia, onde
é m.or no Caminho Velho, filho de Manuel de Amaral, nat. de Rabo de Peixe e
de Margarida de Jesus, c. c. MARIA DA LUZ, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. da freguesia de Nossa Senhora da Boa Viagem, nas Calhetas, m.ra no Caminho Velho
de Santo António, filha de António Francisco de Sousa, nat. das Capelas e de
Maria de Jesus, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada.
Test.as: Manuel da Câmara Vieira Sobrinho, prop.º, m.or nas Capelas e Manuel
Rodrigues, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António bento Borges.

12 Set. 1895

JOSÉ DE AGUIAR, 23 a., camp., solt.º, m.or nas Terças, filho de José de
Aguiar e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DA ESTRELA, 23 a., dom.ª, solt.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, m.ra nas Terças, filha de Manuel de Andrade, nat. da Lagoa e de Maria da Conceição.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º e João de Medeiros Botelho,
carpinteiro, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

14 Out. 1895

ANTÓNIO DE AGUIAR, 29 a., trab., solt.º, m.or nas Terças, filho de Francisco de
Aguiar e de Tomásia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DO CARMO, 22 a., dom.ª, solt.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, m.ra na Canada do
Couto, filha de António da Costa, nat. da Ajuda da Bretanha e de Francisca de Jesus.
Test.as: Manuel de Medeiros castelo Branco, prop.º e João Barreira, camp., m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

20 Nov. 1895

ANTÓNIO MARTINHO BOTELHO, 31 a., camp., viúvo de Francisca de Jesus, fal.ª em Santo António, m.or na Carreira de Baixo, filho de Martinho Botelho e de Ana Rosa, freg. s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
HELENA, 27 a., dom.ª, viúva de Francisco da Costa, fal.º em Santo António,
m.ra na Carreira de Cima, nat. e sua mãe desta freguesia, filha natural de Maria
de Jesus e de pai incógnito.
Test.as: Francisco Neto, camp. e Francisco Raposo, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Nov. 1895

MANUEL FARIA, 26 a., camp., viúvo de Francisca Isabel, fal.ª em Santo António,
nat. e seu pai desta freguesia, m.or no Meio Moio, filho de Manuel Faria e de Maria
de Jesus, nat. da freguesia de S. Gonçalo do Rio de Janeiro, c. c. FRANCISCA DE
JESUS, 24 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, m.ra no Caminho Velho,
filha de Manuel de Amaral, nat. de Rabo de Peixe e de Margarida de Jesus.
Test.as: Manuel de Medeiros Castelo Branco, prop.º, m.or em Santo António e
Manuel de Medeiros Baptista, camp., m.or em S. Vicente.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Nov. 1895

ANTÓNIO DE VIVEIROS, 21 a., camp., solt.º, nat. e seu pai desta freguesia,
m.or nas Terças, filho de João de Viveiros Vasconcelos e de Francisca Dias, nat.
da Ajuda da Bretanha, c. c. MARIA DA RESSURREIÇÃO, 24 a., solt.ª.
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dom.ª, nat. e sua mãe das Capelas, m.ra em Santo António, filha de Francisco Alves de Frias, nat. desta freguesia e de Maria de Jesus.
Test.as: João de Medeiros Moura, m.or em S. Pedro de Ponta Delgada e João de
Sousa Viveiros, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
27 Nov. 1895

GUILHERME DE OLIVEIRA, 29 a., solt.º, camp., m.or no Lucena, filho de
Francisco de Oliveira e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. MARIANA DA CONCEIÇÃO, 22 a., solt.ª, dom.ª, m.ra no Lucena, filha de João de Viveiros do Rego e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Simão Amorim da Cunha e António dos Reis Sequeira, proprietários,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Nov. 1895

MANUEL CORDEIRO DOS RAMOS, 26 a., solt.º, marítimo, m.or na Canada
do Couto, filho de Francisco Cordeiro dos Ramos e de Maria de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. JACINTA AUGUSTA, 22 a., solt.ª, dom.ª,
m.ra na Canada do Couto, filha de José da Costa e de Maria dos Santos, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, m.or em Santo António e Manuel Carlos Pinheiro, prop.º, m.or nas Capelas.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

28 Nov. 1895

ANTÓNIO MOREIRA, 21 a., solt.º, camp.,nat. e sua mãe desta freguesia, m.or
na Lomba da Cruz, filho de António José Moreira, nat. da Ajuda da Bretanha e
de Emília do Coração de Jesus, c. c. MARIA DE JESUS, 26 a., solt.ª, dom.ª,
m.ra na Lomba da Cruz, filha de Manuel de Medeiros Silva e de Rosa Cândida.
Test.as: Manuel de Medeiros Silva, camp. e João de Medeiros Moura, carpinteiro, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Jan. 1896

ANTÓNIO FARIA SOARES, 25 a., solt.º, camp.,m.or na Carreira, filho de
Manuel Faria Soares e de Maria Constância, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 24 a., solt.ª, dom.ª, m.ra na Carreira, filha de José
de Viveiros e de Margarida de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Urbano da Silveira Moniz, prop.º, m.or em Ponta Delgada e António de Oliveira Soares, lavr., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

11 Fev. 1896

JOÃO MARTINS CARVALHO, 23 a., solt.º, pedreiro, m.or no sítio de Santa
Bárbara, filho de João Martins Carvalho e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua
mãe desta freguesia, m.ra na Carreira, filha de Carlos Augusto da Câmara, nat.
da Ajuda, da Bretanha e de Maria Cândida.
Test.as: José Afonso, marítimo, m.or nas capelas e Pedro de Oliveira, marítimo,
m.or em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
13 Abr. 1896

JOÃO MARTINHO BOTELHO, 28 a., camp., solt.º, m.or no sítio do Maranhão,
filho de Martinho Botelho e de Ana Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. MARIA DA GLÓRIA, 25 a., dom.ª, solt.ª, m.ra na Canada da Cruz, filha de António Rodrigues e de Mariana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Rodrigues e Manuel de Arruda, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: No final, os cônjuges reconheceram como sua verdadeira e legítima filha
a Maria, nascida em Santo António a 29.06.1895 e bapt.ª como filha natural de
Maria da Glória e de pai incógnito (..).

27 Abr. 1896

JOAQUIM DE VIVEIROS, 32 a., viúvo de Maria de Jesus, fal.ª em Santo António, camp., m.or nas Terças, filho de António de Viveiros Botelho e de Jacinta
Emília, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA DE JESUS, 39 a.,
solt.ª, dom.ª, m.ra na Lomba dos Melos, filha de Francisco de Lima Carvalho e
de Maria José, freg.s da paroquia de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º e Joaquim de Aguiar, camp.,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

8 Jun. 1896

JACINTO DA SILVA, 21 a., camp., solt.º, m.or na Lomba da Cruz, filho de Joaquim da Silva e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de santo António, c. c. MARIA DOS PRAZERES, 25 a., dom.ª, solt.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, m.ra na
Grota do Lucena, filha de Francisco de Sousa, nat. das Furnas e de Maria de Jesus.
Test.as: José de Sousa e João de Benevides, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

26 Jul. 1896

MANUEL DE VIVEIROS DO REGO, 28 a., prop.º, solt.º, filho de José de
Viveiros Rego e de Emília Carlota, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
DONA MARIA DA CONCEIÇÃO SENRA, 22 a., dom.ª, solt.ª, nat. e sua mãe
desta freguesia, onde é m.ra, filha de Gil Manuel Senra, nat. de Rabo de Peixe e
de Dona Joana Cândida Botelho.
Test.as: Manuel de Sousa Mota, solt.º, prop.º, m.or nas Capelas e Silvano Valentim Neves, cas.º, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

13 Jul. 1896

FRANCISCO DE LIMA, 24 a., solt.º, camp., m.or na Lomba dos Melos, filho
de Francisco de Lima e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. MARIA DE JESUS, 28 a., solt.ª, dom.ª, m.ra no Maranhão, filha de António de Melo e de Florinda de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim de Viveiros, camp. e Guilherme Soares Raposo, prop.º, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Jul. 1896

JOSÉ DE FARIAS, solt.º, camp., 20 a., m.or no Meio Moio, filho de Manuel
Farias e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO, solt.ª, dom.ª, 23 a., m.ra no sítio de Santa Bárbara, nat. e seu pai desta freguesia, filha de António Pavão e de Maria Júlia da
Conceição, nat. dos Mosteiros.
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Test.as: Claudino da Costa Carreiro e José de Sousa Medeiros do Rego, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
27 Jul. 1896

JOÃO DA CUNHA, camp., 25 a., solt.º, m.or na Cruz dos Moinhos, filho de João da Cunha e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 23 a., m.ra na Cruz dos Moinhos, filha de
Francisco Pimentel e de Antónia Carolina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Pimentel, marchante, m.or na Fajã de Baixo e Luís Tavares,
camp., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

29 Jul. 1896

ANTÓNIO DE MEDEIROS, 26 a., solt.º, camp., m.or no Lucena, filho de José de
Medeiros e de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
CLARA DE FARIAS, 21 a., solt.ª, dom.ª, m.ra na Carreira de Cima, filha de Manuel Farias Soares e de Maria Constância, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Eduardo Augusto Kopke, eng.º civil e António Eduardo Kopke, estudante, m.res em S. Pedro de Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

21 Set. 1896

JACINTO DE SOUSA, solt.º, camp., 24 a., nat. e sua mãe desta freguesia, m.or
no Lucena, filho de Francisco de Sousa, nat. das Furnas e de Maria de Jesus, c.
c. ANA ISABEL, solt.ª, dom.ª, 19 a., m.ra na Lomba da Cruz, filha de Manuel
de Medeiros Sousa e de Rosa Claudina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Melo e José de Sousa, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

24 Set. 1896

ANTÓNIO FARIAS SOARES, 42 a., camp., viúvo de Maria de Jesus, sep.ª
nas Capelas, m.or no sítio de Santa Bárbara, nat. e seus pais desta freguesia de
Santo António, filho de Francisco Farias Soares e de Maria da Estrela, c. c. JACINTA DE JESUS, 30 a., solt.ª, dom.ª, m.ra no Lugar, filha de João de Medeiros do Rego e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Assento p.º vig.ºAntónio Bento Borges.

28 Out. 1896

ANTÓNIO REBELO, 24 a., solt.º, camp., m.or nas Terças, filho de António
Rebelo e de Maria Henriqueta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai da
freguesia da Ajuda, da Bretanha, onde é m.ra, filha de Manuel Vicente Pavão e
de Maria de Jesus Almeida, nat. dos Fenais da Luz.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, m.or em Santo António e José
Remígio, camp., m.or na Ajuda, da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

13 Jan. 1897

ANTÓNIO DE OLIVEIRA, 23 a., cabouqueiro, solt.º, filho de António de Oliveira e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA
GLÓRIA, 26 a., dom.ª, solt.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, filha de João de
Medeiros Castelo Branco, nat. das Capelas e de Maria do Santo Cristo.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: João de Sousa de Viveiros e José de Medeiros Castelo Branco, casados,
proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.
20 Jan. 1897

ANTÓNIO PACHECO BOTELHO, 25 a., solt.º, camp., m.or na Lomba dos
Melos, filho de José Pacheco Botelho e de Umbelina Augusta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA SANTA CRUZ, 23 a., solt.ª,
dom.ª, m.ra na Mãe de Deus, filha de Manuel Botelho Pascoal e de Maria da
Glória, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José da Costa, alfaiate e António do Couto Cabral, lavr., m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade.

25 Jan. 1897

MANUEL DE OLIVEIRA SOARES, 34 a., prop.º, solt.º, filho de Manuel de
Oliveira Soares e de Vicência de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. JOAQUINA DE JESUS, 27 a., costureira, solt.ª, filha de Manuel de Arruda e
de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Oliveira Soares e Manuel de Arruda de Viveiros, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

27 Jan. 1897

VERÍSSIMO CORDEIRO DE MIRANDA, 25 a., solt.º, lavr., nat. e seus pais
da freguesia da Ajuda, da Bretanha, onde é m.or, filho de José Cordeiro de Miranda e de Mariana da Conceição, c. c. HELENA ISABEL FERNANDES
DOS REIS, 17 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai da Ajuda da Bretanha, m.ra em
Santo António, filha de José Fernandes dos Reis e de Senhorinha Isabel, nat. da
freguesia de Nossa Senhora das Candeias, da Candelária.
Test.as: João Urbano da Silveira Moniz, m.or em Ponta Delgada e Simão Amorim da Cunha, m.or em Santo António, proprietários.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

8 Fev. 1897

JOSÉ CORDEIRO DOS RAMOS, 38 a., arrieiro, solt.º, filho de Francisco
Cordeiro dos Ramos e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de santo António,
c. c. FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA, 37 a., dom.ª, solt.ª, nat. e sua mãe
da freguesia de Santo António, onde mora, filha de João de Medeiros, nat. da
Fajã de Cima e de Margarida Júlia.
Test.as: João de Sousa Arruda, prop.º e Luís Raposo, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Fev. 1897

ANTÓNIO DE VIVEIROS VULTÃO, 25 a., camp., solt.º, filho de António de
Viveiros Vultão e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA AUGUSTA DAS NEVES, 27 a., dom.ª, solt.ª, filha de António de
Aguiar e de Francisca Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António da Câmara, marítimo, m.or nas Capelas e Manuel Matias de
Aguiar, trab, m.or em Santo António.
Assento p.º cura coadjutor Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 4º grau de consanguinidade em linha colateral.
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24 Fev. 1897

MANUEL ALVES RAPOSO, 22 a., camp., solt.º, m.or em Santo António, filho de Francisco Alves Raposo e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial da
Ajuda, da Bretanha, c.c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 24 a., dom.ª, solt.ª, nat. e
seu pai da freguesia de Santo António, onde mora, filho de António de Viveiros
Fonseca e de Antónia de Jesus, nat.s de S. Sebastião de Ponta Delgada.
Test.as: António de Sousa Aguiar, sapateiro e sua m.er Francisca Cândida, dom.ª,
m.res em Santo António.
Assento p.º cura coadjutor Joaquim de Medeiros Moura.

28 Fev. 1897

JOÃO DE SOUSA ARRUDA, 25 a., solt.º, prop.º, filho de Francisco de Sousa
Arruda e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. TERESA
DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 18 a., filha de António Nunes de Aguiar e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Sousa Aguiar, sapateiro e Manuel Rodrigues de Oliveira,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º grau de consanguinidade colateral.

3 Mai. 1897

GIL ROQUE DA SILVA, 25 a., solt., prop.º, nat. desta freguesia, onde mora,
filho de Roque José da Silva, nat. de S. José de Ponta Delgada e de Maria da
Trindade, nat. da Ribeira Seca da Ribeira Grande, c. c. MARIA DOS ANJOS,
18 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de Manuel
Tavares de Brum, nat. da Ribeira Seca da Ribeira Grande e de Maria Isabel.
Test.as: Luís José de Vasconcelos, prop.º, m.or na Ajuda da Bretanha e José Tavares de Brum, prop.º, m.or na Ribeira Seca da Ribeira Grande.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

14 Jun. 1897

JOSÉ CARVALHO DE MELO, 26 a., solt.º, camp., filho de João Roque Carvalho e de Madalena Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DA APRESENTAÇÃO, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha de José da Costa e de Joaquina Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Pereira Pavão, empregado no Hospital de Ponta Delgada e Júlio
Carvalho, criado de servir, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade colateral desigual.

14 Jun. 1897

ANTÓNIO DA COSTA, solt.º, 22 a., pastor, filho de António da Costa e de Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CARLOTA DE JESUS, 19 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia das Capelas e m.ra em Santo
António, filha de Manuel Pavão, nat. desta freguesia e de Violante de Jesus.
Test.as: Manuel Machado, bolieiro e Jorge Furtado, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

13 Set. 1897

ANTÓNIO CABRAL, 29 a., solt.º, camp.º, nat. e sua mãe desta freguesia, onde
é m.or, filho de Francisco Cabral, nat. da Ajuda, da Bretanha e de Maria de Jesus, c. c. MARIA DOS ANJOS, 26 a., dom.ª, solt.ª, filha de Claudino da Costa
Carreiro, nat. da Lomba de Santa Bárbara da Ribeira Grande e de Eva Máxima
do Canto, nat. das Capelas, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: António do Rego Pires e António do Rego Pires Júnior, proprietários,
m.res em S. Vicente Ferrer.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
30 Set. 1897

JOÃO MARTINS CARVALHO, 26 a., camp., solt.º, filho de João Martins
Carvalho e de Maria dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 23 a., dom.ª, solt.ª, filha de João Martins Carvalho e
de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Bernardino Jacinto de Sousa, vendeiro e João Martins Carvalho, pedreiro, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º grau de consanguinidade colateral igual.

6 Out. 1897

JOSÉ DE MEDEIROS, 24 a., solt.º, camp.º, filho de José de Medeiros e de
Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VITÓRIA
DE JESUS, 25 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde é m.ra, filha
de António de Medeiros Silva e de Francisca de Jesus, nat. das Furnas.
Test.as: José de Viveiros, jardineiro, m.or em Ponta Delgada e José de Medeiros
Rego, camp., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

11 Out. 1897

JACINTO DE OLIVEIRA BOTELHO, 40 a., camp., solt.º, cuja naturalidade
se ignora, bapt.º como exposto na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or
em Santo António, c. c. MARIA JOSÉ, 33 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Luís
de Amaral e de Maria do Sacramento, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Borges de Medeiros, prop.º e P.e Manuel Soares do Couto, curacapelão de Santa Bárbara, ambos desta freguesia.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade colateral desigual.

18 Out. 1897

ANTÓNIO ALEXANDRE DE MEDEIROS, 29 a., solt.º, camp., filho de Alexandre de Medeiros e de Antónia dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Raposo e de
Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Oliveira Soares e José Raposo, lavradores e m.res nesta freguesia.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade colateral.

11 Nov. 1897

ANTÓNIO LEDO DE VIVEIROS, 23 a., solt.º, camp., filho de José Ledo de
Viveiros e de Maria do Carmo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JÚLIA DE JESUS, 21 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia de Santo António, onde é m.ra, filha de Manuel de Andrade, nat. da freguesia de Santa Cruz
da vila da Lagoa e de Maria da Conceição.
Test.as: Simão Amorim da Cunha, prop.º, m.or em Santo António e Manuel Rebelo, carpinteiro, m.or em S. Vicente.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.
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22 Nov. 1897

JOSÉ DE VIVEIROS ARRUDA, solt.º, 23 a., camp., nat. e seus pais da freguesia de S. Sebastião dos Ginetes, m.or em Santo António, filho de João de Viveiros Arruda e de Jacinta Cândida, c. c. CLEMENTINA DO ESPÍRITO
SANTO, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Barreira Marques e de Francisca da
Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Raposo e António de Oliveira Soares, lavradores, m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Jan. 1898

JOSÉ DE ALMEIDA, 36 a., solt.º, serrador, filho de António de Almeida e de
Jacinta Rosa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL, 20
a., solt.ª, dom.ª, filha de António Rebelo Júnior e de Maria Henriqueta de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Andrade Albuquerque Bettencourt, agrónomo, m.or na freguesia
Matriz de Ponta Delgada e Francisco Botelho do Rego, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

3 Fev. 1898

MANUEL CABRAL FERREIRA, solt.º, camp., 23 a., filho de António Cabral
Ferreira e de Maria de Jesus, nat.s e m.res nas Capelas, c. c. LUÍSA DE JESUS,
solt.ª, dom.ª, 28 a., filha de António de Viveiros Ledo e de Francisca do Livramento, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Francisco da Silva, trab., m.or em Ponta Delgada e Veríssimo Cordeiro de Miranda, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

14 Fev. 1898

FRANCISCO HOMEM DA SILVA, 45 a., solt.º, camp., filho de Manuel Homem Camelo e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA ROSA, 26 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de Viveiros Homem e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Homem, trab. e José Matias de Aguiar, cantoneiro,
freg.s em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

16 Fev. 1898

JOSÉ DE SOUSA ARRUDA, 26 a., solt.º, camp., filho de João de Sousa e de
Maria do Espírito Santo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA
DO ESPÍRITO SANTO, 22 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filha de Manuel José de Viveiros e de Maria Isabel, nat.s das Capelas.
Test.as: Agostinho Ferreira, prop.º, dos Fenais da Luz e Francisco Botelho de
Amaral, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

20 Abr. 1898

MANUEL DE OLIVEIRA CARLOS, 29 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe desta
freguesia, onde mora, filho de José de Oliveira Carlos, nat. da Ajuda, da Bretanha e de Maria dos Anjos, c. c. MARIA TERESA, 24 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua
mãe da freguesia da Ajuda, da Bretanha, m.ra em Santo António, filha de José de
Sousa, nat. das Capelas e de Teresa de Jesus.
Test.as: Manuel Cordeiro dos Ramos, marítimo e Manuel de Medeiros Castelo
Branco, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
21 Abr. 1898

RAFAEL DA CÂMARA, 22 a., solt.º, camp., bapt.º como exposto na Matriz de
Ponta Delgada, m.or em Santo António, filho de pais incógnitos, c. c. ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO, 26 a., solt.ª, dom.ª, filha de Vicente Inácio de Medeiros e de Maria da Glóra, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Farias, camp. e Joaquim Botelho do Rego, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

6 Jun. 1898

MANUEL DO REGO, 22 a., solt.º, camp., filho de José de Medeiros Rego e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. URÂNIA ERMELINDA, 22 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia onde mora, filha de António de Viveiros Fonseca e de Antónia de Jesus, nat. da Matriz de Ponta Delgada.
Test.as: João António Alves, escrivão das execuções fiscais administrativas deste concelho, m.or em Ponta Delgada e Manuel Alves Raposo, camp., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

13 Jun. 1898

JOSÉ CARVALHO DE MELO, 26 a., solt.º, camp., nat. e seu pai desta freguesia,
onde mora, filho de António Carvalho de Melo e de Justa dos Anjos, nat. da Matriz
de Ponta Delgada, c. c. MARIANA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de João
Martins Carvalho e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Correia, zelador municipal e Manuel Correia Jácome, caixeiro,
m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Jun. 1898

MANUEL CABRAL TAVARES PACHECO, 24 a., solt.º, carpinteiro, filho de José
Cabral Tavares Pacheco e de Isabel Lucinda Botelho, freg.s da paroquial das Capelas,
c. c. MARIA ARCÂNGELA, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. das Capelas e m.ra em Santo
António, filha de Narciso José de Lima, nat. da freguesia do Santíssimo Sacramento
da cidade de Braga e de Francisca da Estrela de Lima, nat. da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Artur Amorim da Câmara, m.or nas Capelas e Manuel da Câmara Vieira
Sobrinho, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

4 Jul. 1898

ANTÓNIO CARVALHO RAPOSO, 24 a., solt.º, camp., filho de Jacinto Carvalho de Oliveira e de Maria José, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DOS ANJOS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco José do Rego e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Simão Amorim da Cunha e José Soares Raposo, proprietários, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Jul. 1898

JOAQUIM DE SOUSA BORGES, 28 a., camp., solt.º, filho de Joaquim de
Sousa Borges e de Maria Júlia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIANA DE JESUS, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Barreira e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco da Costa e António Barreira, casados, camponeses e m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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28 Jul. 1898

JOSÉ PEREIRA MONIZ, 23 a., solt.º, camp., filho de Manuel Pereira Moniz
e de Maria do Espírito Santo, freg.s da paroquial da Ajuda, da Bretanha, c. c.
MARIA DO CARMO, 15 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Bernardo, fal.º e de
Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa Arruda de Viveiros, prop.º, m.or em Santo António e Augusto de Oliveira, carpinteiro, m.or na Ajuda da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

12 Set. 1898

ANTÓNIO FURTADO, 24 a., solt.º, carpinteiro, filho de João Furtado e de
Henriqueta de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA AUGUSTA DE JESUS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Medeiros Tavares e
de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Simão Amorim da Cunha e José Inácio de Medeiros Botelho, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

9 Nov. 1898

JOÃO DE SOUSA BARREIRA, solt.º, 32 a., camp., filho de Luís de Sousa
Barreira e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DO AMOR DIVINO, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de José de Medeiros e
de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Eduardo Augusto Kopke, eng.º civil e António Eduardo Kopke, estudante, m.res em S. Pedro de Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Nov. 1898

MANUEL DE OLIVEIRA, 28 a., solt.º, camp., filho de José da Câmara e de
Joaquina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. SILVANA DA ESTRELA, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Barreira Marques e de Francisca Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Raposo e Manuel de Viveiros Arruda, lavradores, m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Nov. 1898

JOSÉ FERREIRA, 27 a., solt.º, camp., filho de Manuel Ferreira e de Delfina
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Viveiros Vultão e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Agostinho dos Santos Reis e António Barbosa de Arruda, lavradores,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António bento Borges.

30 Jan. 1899

ANTÓNIO DE ANDRADE, 24 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe desta freguesia,
onde mora, filho de Manuel de Andrade, nat. da Lagoa e de Maria da Conceição, c. c. FELICIDADE DE JESUS, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Cabral e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Câmara Vieira Sobrinho e José Soares Raposo, proprietários,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
1 Fev. 1899

ANTÓNIO DE ARRUDA, 23 a., solt.º, camp., filho de Manuel de Arruda e de
Mariana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO
CARMO, 20 a., solt.ª dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, filha de Cesário da
Câmara, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada e de Francisca da Conceição.
Test.as: António de Sousa Aguiar, sapateiro e José Inácio de Frias, prop.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

8 Fev. 1899

ANTÓNIO DE OLIVEIRA SOARES, solt.º, camp., 23 a., nat. e seu pai desta
freguesia, onde é m.or, filho de Manuel de Oliveira Soares e de Mónica de Jesus,
nat. da Matriz de Ponta Delgada, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 20 a., solt.ª,
dom.ª, filha de José de Aguiar (mais conhecido por José Bermardo de Carvalho)
e de Jacinta da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Bernardo Carvalho, camp., m.or na Fajã de Cima e Manuel de
Medeiros Castelo Branco, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

13 Fev. 1899

MANUEL FERREIRA, 23 a., solt.º, camp., filho de Manuel Sebastião Ferreira
e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA
CONCEIÇÃO, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Machado e de Maria Júlia,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vicente Pereira, camp. e Manuel Moniz Ferreira, camp., m.res em S. Vicente Ferreira.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

26 Abr. 1899

JOÃO DIAS DE SOUSA, 23 a., solt.º, camp., filho de Manuel Dias e de Maria
do Carmo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA ISABEL DE VIVEIROS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de Viveiros Homem e de Francisca dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Dias de Sousa, carroceiro, m.or nas Capelas e António da Silva, carroceiro, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

26 Abr. 1899

ANTÓNIO DA PONTE, 40 a., solt.º, marítimo, filho de José da Ponte e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS SANTOS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Caetano e de Maria da Glória, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: João da Costa, prop.º e Joaquim Botelho dos Reis, lavr., m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

13 Mai. 1899

JACINTO DA PONTE, 24 a., solt.º, marítimo, filho de José da Ponte e de Maria
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO,
29 a., dom.ª, viúva de Jacinto de Sousa Melo, fal.º na cidade do Rio de Janeiro,
Estados Unidos do Brasil, nat. e seu pai desta freguesia, onde é m.ra, filha de José
Cabral e de Inês do Coração de Jesus, nat. da Matriz da Ribeira Grande.
Test.as: Francisco da Costa, camp. e António da Ponte, marítimo, m.res em Santo
António.
Assneo p.º vig.º António Bento Borges.
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15 Mai. 1899

AGOSTINHO PACHECO BOTELHO, 24 a., solt.º, camp., filho de Manuel
Pacheco Botelho e de Úrsula da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Bonifácio Pacheco e de Helena da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Luís Ferreira e Manuel de Medeiros Castelo Branco, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

15 Mai. 1899

JOÃO MACHADO, 26 a., solt.º, camp., filho de António Machado e de Maria Júlia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, 23 a., solt.ª, dom.ª,
filha de João Pereira e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Martins Carvalho e João Martins Carvalho, camp., m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

5 Jun. 1899

MANUEL JERÓNIMO, 23 a., solt.º, soldado de caçadores n.º 11, nat. da Ajuda da Bretanha, m.or em Santo António, filho de Jerónimo da Câmara e de Martinha da Câmara, nat. s da Matriz de Ponta Delgada, c. c. JACINTA DA
CONCEIÇÃO, 24 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde é m.ra,
filha de António de Medeiros Silva e de Francisca de Jesus, nat. das Furnas.
Test.as: João Fernandes dos Reis, prop.º, m.or na Bretanha e João Furtado, lavr.,
m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

21 Jun. 1899

SERAFIM INÁCIO DE MEDEIROS, solt.º, 22 a., soldado de caçadores n.º 11, filho de Francisco Inácio de Medeiros e de Maria da Glória, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO CARMO, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco de
Sousa Arruda e de Antónia do Carmo Carvalho, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros Camelo, carpinteiro e João de Viveiros Arruda, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Jun. 1899

JOÃO DE MEDEIROS BOTELHO, 27 a., solt.º, camp., filho de Francisco de
Medeiros Botelho e de Umbelina da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA AUGUSTA, 29 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde é m.ra, filha de António de Medeiros e de Francisca de Jesus, nat. das Furnas.
Test.as: João de Oliveira e João de Viveiros do Rego, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

11 Set. 1899

ANTÓNIO DE AMARAL, 22 a., solt.º, soldado, m.or no quartel regimental em
Ponta Delgada, filho de Vitorino de Amaral e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial da Ajuda, da Bretanha, c. c. MARIA BELA, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e
sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de Cristiano Moniz, nat. da Matriz de
Ponta Delgada e de Maria Madalena.
Test.as: José de Sousa Melo, lavr. e Vitorino de Amaral, caixeiro, m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
26 Out. 1899

ANTÓNIO SEBASTIÃO FERREIRA JÚNIOR, 19 a., solt.º, camp., nat. e
seu pai desta freguesia, onde mora, filho de António Sebastião Ferreira e de Maria do Amor Divino, nat. da Ajuda da Bretanha, c. c. TERESA DA CONCEIÇÃO, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Pavão e de Emília de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim de Oliveira Soares e Manuel Alexandre de Medeiros, lavradores, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

15 Nov. 1899

MANUEL DE ARRUDA, 21 a., solt.º, camp., filho de Francisco de Arruda e
de Quitéria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE
JESUS, 23 a., solt.ª dom.ª, filha de José Pacheco Botelho e de Maria de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto Roque da Silva, sapateiro e José Inácio de Medeiros Botelho,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

16 Nov. 1899

JOÃO MARTINS CARVALHO, 52 a., viúvo de Maria de Jesus, fal.ª em Santo António, camp., filho de João Martins Carvalho e de Maria Carlota, freg.s da
paroquial de Santo António, c. c. MARIA JOSÉ, 32 a., viúva de Manuel de
Freitas, fal.º em Santo António, trabalhadeira, nat. e sua mãe desta freguesia onde mora, filha de Francisco de Sousa, nat. das Furnas e de Maria de Jesus.
Test.as: António de Medeiros e Jacinto de Sousa, trabalhadores, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

20 Nov. 1899

AUGUSTO DA SILVA RAPOSO, 22 a., solt.º, serrador, nat. e sua mãe da freguesia
da Ajuda, da Bretanha, onde mora, filho de José da Silva Raposo, nat. da freguesia da
Saúde, dos Arrifes e de Antónia de Jesus, c. c. EMERENCIANA DE JESUS, 21 a.,
solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia onde mora, filha de Manuel da Silva e de
Maria dos Anjos (vulgarmente conhecida por Maria Clara), nat. da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Jacinto Bernardo de Faria, m.or em Santo António e Luís Bernardo, m.or
na Ajuda, trabalhadores.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Nov. 1899

JOSÉ AUGUSTO DE MEDEIROS, 21 a., solt.º, camp., filho de Augusto de
Medeiros e de Joana Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ANTÓNIA DO CARMO, 17 a., solt.ª, tecedeira, filha de Manuel da Silva, fal.º
e de Maria José, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco da Costa e João Manuel de Aguiar, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Nov. 1899

JOÃO DE VIVEIROS NETO, 22 a., solt.º, camp., filho de Francisco de Viveiros Neto e de Maria Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco de Melo Anastásio e de
Maria da Assunção, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, m.or em Santo António e Francisco de Sousa, camp., m.or na Fajã de Baixo.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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30 Nov. 1899

MANUEL DE ARRUDA VIVEIROS, 37 a., solt.º, lavr., filho de Manuel de
Arruda Viveiros e de Francisca Joaquina, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. MARIA BARBOSA DE ARRUDA, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Barbosa de Arruda e de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Agostinho Tavares de Medeiros, prop.º e António Barbosa de Arruda,
lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 2º e 3º grau de consanguinidade colateral desigual.

15 Jan. 1900

ANTÓNIO DE ARRUDA, 37 a., solt.º, camp., filho de João de Arruda e de
Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO
CARMO, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de Martinho Botelho e de Ana Rosa, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Agostinho dos Santos Reis, lavr. e Manuel de Medeiros Castelo Branco,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

31 Jan. 1900

ANTÓNIO CARVALHO DE OLIVEIRA, 24 a., solt.º, lavr., filho de Joaquim
Carvalho de Oliveira e de Jacinta de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. MARIA DOS SANTOS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Oliveira e de
Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Costa Oliveira, caixeiro, m.or em Ponta Delgada e António
dos Reis Sequeira, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

19 Fev. 1900

MARIANO DE MELO GARCIA, 25 a., solt.º, «adelo» (*), filho de José de
Melo Garcia e de Vitorina dos Anjos, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da
Estrela, da Ribeira Grande, c. c. MARIA DOS ANJOS, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Frias e de Ana Emília, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Frias, alferes de Guarda Fiscal, m.or em Ponta Delgada e José
Inácio de Frias, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
(*) Adelo: indivíduo que vende objectos usados; o mesmo que adeleiro (Do ár.
Ad-dalal).

19 Fev. 1900

JOÃO CABRAL, 29 a., solt.º, camp., filho de Manuel Cabral e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DE JESUS,
24 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Melo Anastásio e de Florinda de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Medeiros Castelo Branco e Manuel de Medeiros Castelo Branco,
proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

26 Fev. 1900

JOSÉ AUGUSTO DOS REIS, 24 a., solt.º, prop.º, nat. e seu pai desta freguesia, filho de António Augusto dos Reis e de dona Maria Amália de Almeida Pedroso, nat. da Matriz de Ponta Delgada, c. c. MARIA DOS ANJOS SOUSA,
22 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Sousa Medeiros do Rego e de Maria Guilhermina Barbosa, freg.s da paroquial de Santo António.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho e Joaquim Botelho dos Reis, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
26 Fev. 1900

JOSÉ DE SOUSA MEDEIROS, 22 a., solt.º, lavr., nat. e sua mãe da freguesia
das Capelas, m.or em Santo António, filho de Francisco de Sousa Medeiros, nat.
de Santo António e de (…), c. c. MARIA DA GLÓRIA, 19 a., solt.ª, dom.ª, nat.
e seu pai desta freguesia, onde mora, filha de António Barbosa de Arruda e de
Maria dos Santos Correia, nat. da Ajuda da Bretanha.
Test.as: Jacinto Soares Albergaria, prop.º, m.or em Ponta Delgada e Joaquim Botelho do Rego, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

2 Mai. 1900

MANUEL DE OLIVEIRA, 26 a., solt.º, camp., filho de José Bernardo Faria e
de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DO ESPÍRITO SANTO, 26 a., solt.ª, cardadeira, filha de Manuel Ferreira e de Delfina de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira, camp., m.or em Santo António e João Fernandes dos
Reis, prop.º, m.or na Ajuda da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

17 Mai. 1900

JOAQUIM DE SOUSA FURNAS, 22 a., camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filho de Francisco de Sousa Furnas, nat. das Furnas, c. c. ALEXANDRINA DE JESUS, 23 a., serviçal, nat. e sua mãe da Ajuda, da Bretanha,
m.ra em Santo António, filha de António da Costa Frazão, nat. de S. José de
Ponta Delgada e de Antónia de Jesus.
Test.as: João Fernandes dos Reis e Manuel Pereira, proprietários, m.res na Ajuda
da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

28 Mai. 1900

JOSÉ SOARES RAPOSO, 22 a., solt.º, prop.º, filho de Guilherme Soares Botelho
e de Maria dos Anjos Raposo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ALBERTINA DA ESTRELA, 19 a., solt.ª, dom.ª, nat. da freguesia de Nossa Senhora da
Guia, do Rio de Janeiro, Brasil, m.ra em Santo António, filha de Manuel da Câmara
Vieira, nat. das Capelas e de Francisca da Estrela, nat. da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Artur Amorim da Câmara, m.or nas Capelas e Guilherme Soares Raposo,
m.or em S. José de Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

11 Jun. 1900

AGOSTINHO DE MELO CORDEIRO, 21 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe
das Capelas, m.or em Santo António, filho de Joaquim Botelho de Melo, nat. de
Santo António e de Helena Rosa de Jesus, c. c. JACINTA DA CONCEIÇÃO,
28 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Velho do Couto e de Francisca Isabel, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: Veríssimo Cordeiro Miranda, prop.º e João Velho do Couto, lavr., m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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13 Jun. 1900

JACINTO DE VIVEIROS REGO, 24 a., solt.º, prop.º, filho de João de Viveiros do Rego e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
VITÓRIA DA CONCEIÇÃO, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco José do
Rego e de Maria José, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Guilherme de Oliveira, lavr. e António Carvalho de Oliveira, prop.º,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

20 Jun. 1900

ANTÓNIO DE VIVEIROS DO COUTO, 27 a., solt.º, camp., filho de Jacinto
de Viveiros do Couto e de Francisca Emília de Jesus, freg.s da paroquial de Santo
António, c. c. MARIA PAULINA, 21 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filha de João de Medeiros e de Antónia Júlia, nat. das Capelas.
Test.as: Guilherme Leite Machado de Faria e Maia, solt.º, prop.º, m.or em Ponta
Delgada e João de Sousa Medeiros do Rego, solt.º, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Jun. 1900

JOÃO DE MEDEIROS MOURA, solt.º, 27 a., carpinteiro, filho de António
de Medeiros Moura e de Ana Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA ESTRELA, 21 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, filha de António de Medeiros Chaves, nat. das Capelas e de Helena de Jesus.
Test.as: João Correia, camp., m.or nas Capelas e José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

30 Set. 1900

MANUEL ABREU CASTELO BRANCO, 23 a., solt.º, professor oficial de ensino elementar, nat. da freguesia de S. José de Ponta Delgada, m.or na freguesia de
S. Pedro da mesma cidade, filho de Luís de Abreu, nat. de Vila Seca, Viseu e de
Maria dos Santos, nat. de Santa Cruz, da Lagoa, c. c. DONA MARIA DA
ANUNCIAÇÃO NETO, 31 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde
mora, filha de António de Viveiros Neto e de Maria do Carmo, nat. das Capelas.
Test.as: Luís Maria de Aguiar, prop.º, m.or em Ponta Delgada e António de Viveiros Neto, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

10 Out. 1900

LUÍS DOS REIS CABRAL, 21 a., solt.º, prop.º, filho de António dos Reis Cabral e de Dona Francisca Guilhermina Nunes, freg.s da paroquial das Capelas, c.
c. MARIA DO CARMO, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Frias e de Ana
Emília, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Frias, alferes da Guarda Fiscal, m.or em Ponta Delgada e Joaquim dos Reis Cabral, prop.º, m.or nas Capelas,
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

29 Out. 1900

ANTÓNIO CAMILO MARTINS, 23 a., solt.º, serrador, filho de António Camilo Martins e de Maria do Carmo, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA VITÓRIA DE SOUSA, 28 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia
de S. Vicente Ferreira, m.ra em Santo António, filha de António Tavares de Sousa, nat. desta freguesia e de Helena dos Anjos.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: António Tavares de Sousa, camp. e o R.º António Camilo Martins, diácono, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
31 Out. 1900

RAIMUNDO DE MEDEIROS MOURA, 29 a., solt.º, carpinteiro, filho de António de Medeiros Moura e de Ana Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c.
c. FILOMENA DA CONCEIÇÃO, 22 ., solt.ª, dom.ª, filha de António de Viveiros Vultão e de Maria Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Ferreira, prop.º e João de Medeiros Moura, carpinteiro, m.res em
Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

12 Nov. 1900

MANUEL DE SOUSA, 25 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.or, filho de Francisco de Sousa, nat. das Furnas e de Maria de Jesus, c. c.
JACINTA DA CONCEIÇÃO, 31 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Medeiros Moura e de Ana Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Medeiros Moura, carpinteiro, m.or em Santo António e Carlos
Ferreira Garcia, prop.º, m.or em S. Vicente.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Jan. 1901

JOÃO DE ANDRADE, 23 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe da freguesia de Santo António, onde é m.or, filho de Manuel de Andrade, nat. da vila da Lagoa e de
Maria de Jesus, c. c. MARIA DE JESUS, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel
de Arruda e de Mariana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Moreira da Câmara, tenente de Infantaria 26, cas.º e Guilherme
de Arruda Medeiros, solt.º, m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º cura Manuel Soares do Couto.

23 Jan. 1901

MANUEL CARREIRO SEQUEIRA, 32 a., solt.º, lavr., filho de Manuel Carreiro Sequeira e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa senhora da Luz,
dos Fenais, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 32 a., solt.ª, dom.ª, filha de António
de Viveiros Vultão e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Pedro Barbosa e João de Melo Silva, casados, proprietários, m.res
nos Fenais da Luz.
Assento p.º cura Manuel Soares do Couto.

4 Fev. 1901

JOSÉ DA CÂMARA, 60 a., viúvo de Francisca de Jesus, fal.ª em Santo António,
camp., cuja naturalidade de ignora, m.or nesta freguesia e bapt.º como exposto na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 30 a., solt.ª,
dom.ª, filha de Martinho Botelho e de Ana Rosa, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Câmara, camp., m.or no Cruzeiro das Capelas e Martinho Botelho, camp., m.or na Carreira de Cima, de Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

11 Fev. 1901

ANTÓNIO DE SOUSA ARRUDA, 23 a., solt.º, camp., filho de António de
Sousa Arruda e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Joaquim e de Maria
da Assunção, freg.s da paroquial de Santo António.
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Test.as: João de Amaral, prop.º, m.or na Lomba dos Melos e José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, m.or na Grota da Pipa, em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
30 Mai. 1901

ANTÓNIO DE SOUSA MELO, 28 a., solt.º, lavr., filho de Joaquim de Sousa
Melo e de Helena de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JACINTA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim Carvalho de Oliveira e de
Jacinta de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Oliveira, empregado de farmácia, m.or em Ponta Delgada e José de Oliveira, lavr., m.or nas Terças de Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

5 Jun. 1901

JOÃO PACHECO DE VIVEIROS, 25 a., solt.º, carpinteiro, filho de Manuel
Pacheco de Viveiros e de Maria do Espírito Santo, freg.s da paroquial da Ajuda,
da Bretanha, c. c. SILVANA DE JESUS, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel
José de Viveiros e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Correia, camp., nat. dos Fenais da Luz e Manuel Carvalho,
camp., m.or na Ajuda da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

7 Jun. 1901

MANUEL XAVIER BOTELHO, 39 a., viúvo de Joana Cândida, fal.ª na cidade de Fall River, nos Estados Unidos da América do Norte, camp., nat. e sua
mãe desta freguesia, filho de João Xavier Tavares, nat. da freguesia de S. Pedro
da Ribeira Grande e de Dona Maria Ricarda Botelho, c. c. JUSTINA DE JESUS, 47 a., viúva de João de Oliveira, fal.º em Santo António, dom.ª, bapt.ª como exposta na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.ra em Santo António.
Test.as: Agostinho dos Santo Reis e José Gui(o)mar, camponeses, m.res no lugar
do Maranhão, desta freguesia.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Jun. 1901

ANTÓNIO DE MEDEIROS CRIADOR, 66 a., viúvo de Maria Júlia da Estrela, fal.ª na freguesia de Nossa Senhora da Estrela, da Ribeira Grande, arrieiro,
filho de José de Medeiros e de Ana Jacinta, todos freg.s de S. Pedro da Ribeira
Grande, c. c. MARIA DA ESTRELA FARIA, 39 a., solt.ª, dom.ª, filha de José
Bernardo de Faria e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto Pereira Moniz, camp., m.or na Ajuda da Bretanha e António Bernardo de Faria, camp., m.or na Lomba da Cruz, desta fregeusia.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

26 Jun. 1901

ANTÓNIO DE VIVEIROS REGO, 57 a., viúvo de Maria Isabel, fal.ª em Santo António, filho de José de Viveiros Rego e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 41 a., fiadeira, nat. e sua
mãe da Ajuda, da Bretanha, m.ra em Santo António, filha de Vitorino José e de
Helena Cândida, nat. da freguesia dos Fenais da Luz.
Test.as: Manuel Caetano Faial, camp., m.or na Lomba dos Melos e José de Sousa
Borges, lavr., m.or no Rosário, de Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
29 Jun. 1901

ANTÓNIO CORDEIRO DOS RAMOS, 25 a., solt.º, arrieiro, filho de Francisco Cordeiro dos Ramos e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. SILVANA DA ASCENSÃO, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de José da
Costa e de Maria dos Santos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Cordeiro dos Ramos, marítimo e Manuel de Medeiros Castelo
Branco, prop.º, m.res na Canada do Couto, desta freguesia.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Jul. 1901

FRANCISCO DE MEDEIROS BOTELHO, 23 a., solt.º, carroceiro, filho de
Francisco de Medeiros e de Umbelina de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS SANTOS, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Tavares de Medeiros e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Furtado, carpinteiro e João de Medeiros Botelho, camp., m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

7 Ago. 1901

JOSÉ DA PONTE, 25 a., solt.º, camp., nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filho de João da Ponte e de Maria Guilhermina, nat. da Lomba de Santa Bárbara da Ribeira Grande, c. c. EMÍLIA DE JESUS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de
José Luís da Cunha e de Maria José, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Dias, carroceiro, m.or nas Capelas e João Furtado, lavr., m.or em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

2 Out. 1901

MANUEL DE MEDEIROS CALVO, 56 a., solt.º, camp., filho de João Calvo
de Medeiros e de Claudina Rosa, nat.s da freguesia da Ajuda da Bretanha, m.or
em Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 53 a., solt., dom.ª, filha de António Bernardo de Aguiar (também conhecido por A. B. de Faria) e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Soares e José Bernardo de Faria, camponeses, m.res na Ajuda, da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Jan. 1902

JOÃO DA PONTE, 21 a., solt.º, camp., filho de José da Ponte e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANTÓNIA DE JESUS, 18 a.,
solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filho de António Carvalho de Melo e de Justa dos Anjos, cuja naturalidade se ignora, exposta.
Test.as: José Carvalho de Melo e António Botelho do Couto, camponeses, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

5 Fev. 1902

ANTÓNIO CARVALHO, 23 a., solt.º, camp., filho de António Carvalho e de
Maria de Oliveira, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO
CARMO, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Sousa Arruda e de Ana de Arruda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Medeiros, prop.º, m.or nos Fenais da Luz e António de Oliveira,
camp., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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6 Fev. 1902

MANUEL DE VIVEIROS, 25 a., camp., filho de João de Viveiros Vasconcelos
e de Francisca Dias, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS
ANJOS, 16 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.ra, filha natural de Francisca de Jesus.
Test.as: João Ledo de Viveiros e António de Viveiros Vasconcelos, camponeses,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Abr. 1902

JOSÉ PEREIRA, 27 a., solt.º, camp., filho de António Pereira Lourenço e de
Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO CARMO,
23 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Matias de Aguiar e de Francisca de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Oliveira e Manuel Furtado, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António bento Borges.

24 Abr. 1902

ANTÓNIO FERREIRA JÚNIOR, 32 a., solt.º, camp., filho de António Ferreira e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DA ASSUNÇÃO, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de Roque José da Silva, nat. de S.
José de Ponta Delgada e de Maria da Trindade, nat. de S. Pedro da Ribeira
Grande e ela nat. de Santo António, onde foi bapt.ª e é m.ra.
Test.as: António de Medeiros Castelo Branco, m.or na Fajã de Cima e João de
Melo, m.or em Santo António, proprietários.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

30 Abr. 1902

ANTÓNIO DE MEDEIROS CASTELO BRANCO, 27 a., solt.º, camp., nat.
e sua mãe desta freguesia, onde mora, filho de João de Medeiros Castelo Branco, nat. das Capelas e de Maria do Santo Cristo, c. c. ROSA DO SANTO
CRISTO, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de José de Viveiros Cabeceiras e de Margarida de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Ferreira de Viveiros Júnior e Manuel de Medeiros Castelo Branco, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

12 Mai. 1902

JOAQUIM DE AMARAL, 23 a., solt.º, camp., filho de José Luís de Amaral e
de Maria do Sacramento, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DA CONCEIÇÃO, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Botelho do Couto e de
Gertrudes Erminda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º e António Furtado, carpinteiro,
m.res em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

26 Jun. 1902

JACINTO DA COSTA, 28 a., solt.º, camp., filho de Manuel da Costa e de Maria Júlia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS SANTOS, 21
a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.ra, filha de Diogo da
Câmara, cuja naturalidade se ignora e de Francisca de Jesus.
Test.as: Simão Amorim da Cunha, prop.º e José da Costa, camp., m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º e 4º grau de conanguinidade colateral.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
26 Jun. 1902

TOBIAS JOSÉ BARBOSA, 25 a., solt.º, sapateiro, nat. e sua mãe da freguesia das
Capelas, onde é m.or, filho de Elisário José Barbosa, nat. da freguesia da Achadinha do
Nordeste e de Jacinta da Apresentação, c. c. HELENA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª,
filha de António Botelho e de Fortunata de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Cabral de Medeiros, prop.º e João de Medeiros Chaves, lavr.,
nat. das Capelas.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

10 Jul. 1902

ANTÓNIO DE SOUSA, 23 a., solt.º, camp., filho de Norberto de Sousa e de
Felicidade de Jesus, freg.s da paroquial da Ajuda, da Bretanha, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de José Pacheco Botelho e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Vitorino de Viveiros Vultão, prop.º, m.or em Santo António e José de
Sousa, camp., m.or na Ajuda da Bretanha.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

30. Jul. 1902

MANUEL GAUDÊNCIO, 28 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é
m.or, filho de Gaudêncio da Câmara, nat. da Matriz de Ponta Delgada e de Francisca
Albina de Jesus, c. c. MARIA DOS ANJOS, 27 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seus pais desta
freguesia, onde é m.ra, filha de João de Viveiros Arruda e de Maria da Assunção.
Test.as: Manuel de Viveiros Arruda, lavr. e José Martins, camp., m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 4º garu e consanguinidade colateral igual.

31 Jul. 1902

JACINTO DE OLIVEIRA SOARES, 24 a., solt.º, lavra., nat. e seus pais desta
freguesia, onde é m.or, filho de Manuel de Oliveira Soares e de Ana de Jesus, c.
c. MARIANA DO CARMO, 18 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seus pais desta freguesia, filha de António Ferreira e de Francisca de Jesus.
Test.as: António José Machado, prop.º, m.or em Ponta Delgada e António de Oliveira Soares, lavr., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

6 Ago. 1902

MANUEL MATIAS DE AGUIAR, 56 a., viúvo de Maria Cândida de Jesus, sep.ª em
Santo António, nat. e seus pais desta freguesia, onde é m.or, filho de João de Aguiar e
de Maria Teresa, c. c. JOAQUINA DE JESUS, 44 a., solt.ª, serviçal, nat. e seus pais
desta freguesia, onde mora, filha de José de Oliveira e de Maria Isabel da Silva.
Test.as: António de Arruda e Daniel da Costa Carreiro, camponeses, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

17 Set. 1902

JOSÉ RAPOSO, 25 a., solt.º, trab., nat. e seus pais da freguesia de Santo António, onde mora, filho de Manuel Raposo e de Maria Augusta, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 26 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seus pais da freguesia de
Santo António, onde mora, filha de José de Viveiros e de Margarida de Jesus.
Test.as: Vig.º António Bento Borges e António de Oliveira Soares, prop.º, m.or
em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

565

566

Miguel Soares da Silva
2 Out. 1902

ANTÓNIO MACHADO, 32 a., solt.º, camp., nat. e seus pais desta freguesia
onde mora, filho de António Machado e de Maria Júlia, c. c. FRANCISCA DA
CONCEIÇÃO, 33 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.ra,
filha de Jacinto da Câmara, cuja naturalidade se ignora e de Jacinta Emília.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho e António Carvalho Raposo, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

15 Out. 1902

JOÃO DE FREITAS, 33 a., solt.º, camp., nat. e seus pais desta freguesia, onde
mora, filho de Manuel de Freitas e de Francisca Emília, c. c. MARIA PEREIRA,
28 a., solt.ª, dom.ª, nat. de Santo António, filha de João Pereira e de Maria de Jesus.
Test.as: Manuel Martins Carvalho, camp. e Bernardino Jacinto de Sousa, vendeiro, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Out. 1902

JACINTO DE SOUSA FURNAS, 29 a., viúvo de Ana de Jesus, fal.ª em Santo António, camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.or, filho de Francisco de Sousa
Furnas, nat. de Santana, concelho da Povoação e de Maria de Jesus, c. c. LUZIA DE
JESUS, 28 a., solt.ª, serviçal, nat. e seus pais da freguesia da Ajuda, da Bretanha e
m.ra em Santo António, filha de António Jacinto da Câmara e de Antónia Luzia.
Test.as: João Martins Carvalho e Joaquim de Sousa Furnas, camponeses, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

4 Nov. 1902

JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA, 34 a., solt.º, camp., nat. e seus pais de
Santo António, filho de Jacinto Carvalho de Oliveira e de Maria José do Coração de Jesus, c. c. MARIA MADALENA, 45 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seus pais
desta freguesia, onde é m.ra, filha de Luís de Sousa Barreira e de Maria Tomásia.
Test.as: António Botelho do Couto e António de Viveiros do Rego, camponeses,
m.res em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

26 Nov. 1902

VERÍSSIMO CORDEIRO DE MIRANDA, 31 a., viúvo de Helena Fernandes
Cordeiro, fal.ª na Ajuda da Bretanha, lavr., nat. e seus pais da freguesia da Ajuda
da Bretanha, m.or nesta freguesia, c. c. FILOMENA DOS SANTOS, 24 a.,
solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde é m.ra, filha de Manuel José de
Viveiros e de Maria Isabel, nat. das Capelas.
Test.as: João Cordeiro de Miranda e João Pacheco Vieira, camponeses, m.res na
Ajuda da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Dez. 1902

MIGUEL DE ARRUDA, 68 a., viúvo de Helena da Conceição, fal.ª em Santo
António, camp., nat. e m.or em Santo António, filho de João de Arruda e de Maria Joaquina, c. c. MARIA DE JESUS, 57 a., viúva de Jacinto Bernardo de Faria, fal.º em Santo António, dom.ª, nat. da Ajuda da Bretanha, m.ra em Santo
António, filha de João José Gonçalo e de Clara de Jesus, nat.s de S. Pedro de
Ponta Delgada.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: João Botelho de Amaral e Francisco Paulo Tavares, proprietários, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
7 Jan. 1903

JOSÉ DE OLIVEIRA CARDOSO, 21 a., solt.º, soldado de artilharia da guarnição de Ponta Delgada, nat. e seus pais da freguesia de S. Vicente Ferreira, m.or no
quartel de Ponta Delgada, filho de Manuel de Oliveira Cardoso e de Maria da Assunção, c. c. TERESA DE JESUS, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Medeiros Rego e de Jacinta de Jesus Pereira, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Oliveira Cardoso e António de Oliveira Cardoso, camponeses, m.res em S. Vicente.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

12 Jan. 1893

MANUEL DE ARRUDA, 22 a., solt.º, camp., filho de Manuel de Arruda e de
Mariana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DA CONCEIÇÃO, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim de Sousa Borges e de Maria Júlia, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Maria da Câmara e Manuel de Sousa Borges, camponeses, m.res em
Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

19 Jun. 1903

JOSÉ DE LIMA, 35 a., solt.º, camp., filho de Francisco de Lima e de Maria
José, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 43 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Botelho Maneta e de Antónia da
Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Viveiros e António de Lima, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Fev. 1903

JOSÉ BOTELHO COELHO, 30 a., solt.º, camp., filho de António Botelho
Coelho e de Fortunata Júlia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 28 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel da Cunha e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Guilherme Soares Raposo, empregado público e José Maria da Câmara,
camp., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Abr. 1903

ANTÓNIO DE MEDEIROS BAPTISTA, 41 a., viúvo de Maria de Jesus, fal.ª
nesta freguesia, camp., filho de António de Medeiros Baptista e de Maria Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 27 a., solt.ª,
dom.ª, filha de Manuel Carlos de Oliveira e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: José Correia e Manuel Carlos de Oliveira, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

28 Mai. 1903

CARLOS INÁCIO DE FRIAS, 34 a., solt.º, prop.º, filho de António de Frias e
de Ana Emília, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. HELENA DE JESUS, 28 a., solt.ª, dom.ª, filha de Joaquim de Sousa Melo e de Helena de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.

567

568

Miguel Soares da Silva
Test.as: Simão Amorim da Cunha e José Inácio de Frias, proprietários, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
14 Set. 1903

JOÃO DE OLIVEIRA, 25 a., solt.º, prop.º, filho de José de Oliveira e de Maria Augusta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. LUCINDA DA CONCEIÇÃO, 16 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Ferreira de Viveiros e de Dona
Ana Constantina de Medeiros, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Medeiros Castelo Branco e António Ferreira de Viveiros Júnior,
proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

23 Set. 1903

MANUEL RAPOSO DOS REIS, 27 a., solt.º, camp., filho de António Raposo dos
Reis e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DO CARMO, 17 a., solt.ª, dom.ª, nat. da paroquial de Nossa Senhora do Rosário,
em Providence, Estados Unidos da América do Norte, m.ra em Santo António, filha
de António de Arruda e de Maria de Jesus, nat.s da freguesia da Ajuda, da Bretanha.
Test.as: Justino de Sousa Salvador, lavr., m.or na Ajuda da Bretanha e Agostinho
dos Santos Reis, lavr., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

29 Out. 1903

MANUEL DE SOUSA, 23 a., solt.º, camp., nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or nas Capelas, filho nat. de Alexandrina de Jesus, deste lugar, c. c. MARIANA DA ENCARNAÇÃO, dom.ª, 25 a., solt.ª, nat. e seu pai desta freguesia,
onde mora, filha de António de Medeiros e de Rosa de Jesus, nat. das Furnas.
Test.as: António de Viveiros Rego, prop.º, m.or nas Capelas e João de Oliveira,
lavr., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Jan. 1904

JOÃO DE SOUSA ARRUDA, 26 a., solt.º, camp., nat. e seu pai desta freguesia e nela m.or, filho de José de Sousa Arruda e de Helena da Luz, nat. das Capelas, c. c. TERESA DE JESUS, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Botelho
Pascoal e de Maria da Glória, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa Arruda e José Nunes, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

30 Jan. 1904

JOSÉ DE MEDEIROS REGO, 22 a., solt.º, camp., nat. e seu pai desta freguesia, onde é m.or, filho de José de Nedeiros Rego e de Francisca de Jesus, c. c.
MARIA DA GLÓRIA, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Pereira e de Maria de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Pereira, camp, m.or em Santo António e António Martins Carvalho,
camp., m.or nas Capelas.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

31 Jan. 1904

JOSÉ DE VIVEIROS ARRUDA, 24 a., solt.º, camp., filho de José de Viveiros
Arruda e de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIANA DOS ANJOS, 27 a., solt.ª, serviçal, filha de António Miguel Pavão
e de Maria Francisca dos Reis, freg.s da paroquial da Ajuda, da Bretanha.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: Francisco de Oliveira, camp., m.or na Ajuda da Bretanha e José de Viveiros Arruda, camp., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges
4 Fev. 1904

JÚLIO DA ROCHA, 30 a., solt.º, marítimo, filho de Manuel da Rocha e de
Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JOANA DE JESUS,
34 a., solt.ª, serviçal, nat. da Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, onde foi
bapt.ª como exposta, m.ra em Santo António.
Test.as: Pedro de Oliveira, marítimo e António de Sousa Aguiar, sapateiro, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

10 Fev. 1904

MANUEL TAVARES BARÃO, 21 a., solt.º, pedreiro, nat. e seu pai da freguesia de Rabo de Peixe, m.or em Santo António, filho de Francisco Tavares Brum e
de Rosa de Jesus Soares, nat. da freguesia da Boa Viagem, concelho da Ribeira
Grande, c. c. MARIA DO CARMO, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia de Rabo de Peixe, m.ra em Santo António, filha de Honório da Câmara,
nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada e de Maria dos Prrazeres.
Test.as: António Botelho de Sousa e António Gonçalves, pedreiros, m.res em Rabo de Peixe.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

13 Fev. 1904

JOÃO DO REGO, 24 a., solt.º, camp., filho de Francisco José do Rego e de
Maria José, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO ESPÍRITO
SANTO, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde é m.ra, filha de
João de Frias e de Maria Constantina, nat. de S. Vicente Ferreira.
Test.as: João de Frias, lavr. e António Carvalho Raposo, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

15 Fev. 1904

MANUEL DE ANDRADE, 56 a., viúvo de Maria da Conceição, fal.ª em Santo
António, camp., nat. e sua mãe da freguesia de Nossa Senhora do Rosário, da
vila da Lagoa, m.or em Santo António, filho de José de Andrade, nat. de Santa
Cruz da Lagoa e de Margarida Tomásia, c. c. JÚLIA DE JESUS, 44 a., solt.ª,
serviçal, filha de Manuel Homem e de Maria Teresa de Jesus.
Test.as: Manuel Homem Camelo, camp. e Francisco de Frias, alfaiate, m.res em
Santo António.
Assento pelo vig,º António Bento Borges.

15 Fev. 1904

JOSÉ DE AMARAL, 22 a., solt.º, camp.º, filho de Vitorino de Amaral e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c.
MARIA DOS ANJOS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Sousa Borges e de
Matilde da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa Arruda, prop.º José de Sousa Borges, camp., freg.s em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

2 Mai. 1904

JOSÉ GONÇALO, 26 a., solt.º, camp., nat. e m.or em Santo António, filho de
Gonçalo da Câmara e de Petronilha de Jesus, nat.s da Matriz de Ponta Delgada,
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c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de António José do Rego e de Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa Medeiros Rego e José Inácio de Medeiros Botelho, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
9 Mai. 1904

JOSÉ DE SOUSA ARRUDA, 26 a., solt.º, camp., filho de Luís de Sousa Arruda e de Antónia Júlia da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA ROSA, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Matias de Aguiar e de Maria
Rosa, freg.s da paroquial de Santo de Santo António.
Test.as: João de Oliveira, vendeiro e Simão de Sousa Arruda, camp., m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

13 Jun. 1904

JOAQUIM FURTADO, 25 a., solt.º, lavr., filho de João Furtado e de Hemriqueta de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO CARMO, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Nunes e de Francisca Augusta, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: António do Couto Cabral, lavr. e José Nunes, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

15 Jun. 1904

ANTÓNIO DE FREITAS, 24 a., solt.º, cabouqueiro, nat. e sua mãe da freguesia de
Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, onde mora, filho de José de Freitas, nat. de Santo António e de Antónia de Jesus, c. c. JÚLIA DA CONCEIÇÃO, 19 a., solt.ª, dom.ª,
filha de Francisco Pereira e de Maria Vitória, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Câmara Vieira Sobrinho, prop.º e José Pereira, camp., m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

20 Jul. 1904

JOÃO TAVARES DE MEDEIROS, 62 a., viúvo de Maria da Conceição, sep.ª em
Santo António, camp., filho de António Tavares de Medeiros e de Maria de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 49 a., solt.ª,
serviçal, filha de José Bernardo e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Daniel de Aguiar, prop.º e sua m.er Ana da Conceição, m.res em
Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

28 Set. 1904

JOÃO DA COSTA, 26 a., solt.ª, camp., filho de Francisco da Costa e de Francisca Pereira, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ANA DE JESUS, 23 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de José de Medeiros e de Francisca da Conceição, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Rego e João de Viveiros Rego, lavradores, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

29 Out. 1904

AUGUSTO PAVÃO DE CARVALHO, 27 a., solt.º, camp., m.or em Santo António, filho de António Pavão e de Albina Filomena, nat.s da freguesia dos Mos-

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
teiros, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 37 a., solt.ª, dom.ª, filha de Salvador da
Câmara e de Ana da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Borges de Medeiros, prop.º, m.or em Santo António e Francisco
Cabral Borges, prop.º, m.or nas Capelas.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.
30 Out. 1904

MANUEL DA COSTA, 22 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe da freguesia dos Ginetes, onde é m.or, filho natural de Francisca de Jesus, c. c. CIPRIANA JACINTA, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia das Capelas, m.ra em
Santo António, filha natural de Helena de Jesus da Ponte.
Test.as: José de Viveiros Rego e João Furtado, lavradores, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

7 Nov. 1904

SILVINO INÁCIO DE MEDEIROS, 31 a., solt.º, camp., filho de Francisco
Inácio de Medeiros e de Maria da Glória, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. CATARINA DE JESUS FERREIRA, 26 a., viúva de Manuel Bento dos
Santos, fal.ª na freguesia de S. Salvador da Ribeira Grande, dom.ª. m.ra em Santo António, filha de Manuel Ferreira Unção e de Maria de Jesus, nat.s da Ribeirinha, concelho da Ribeira Grande.
Test.as: P.e Mariano Ferreira Unção, cura-capelão da Ermida de Santa Bárbara e
Manuel Leocádio Ferreira, carpinteiro, m.or na Ribeirinha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

21 Nov. 1904

JOÃO DE VIVEIROS VULTÃO, 21 a., solt.º, camp., filho de António de Viveiros Vultão e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA ERMELINDA, 17 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Bernardo de Faria
e de Maria da Glória, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Oliveira e Diogo da Costa Carreiro, camponeses, m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade colateral desigual.

19 Dez. 1904

JOSÉ FERREIRA, 22 a., solt.º, camp., filho de António Sebastião Ferreira e
de Maria do Amor Divino, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DE JESUS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Farias Soares e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel da Silva Raposo, serrador e Jacinto de Oliveira Soares, lavr.,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 4º grau de consanguinidade.

15 Fev. 1905

JÚLIO DA COSTA CARREIRO, 38 a., solt.º, camp., nat. e m.or em Santo António, filho de Claudino da Costa Carreiro, nat. da Ribeira Seca da Ribeira
Grande e de Eva Máxima do Canto, nat. das Capelas, c. c. OLÍMPIA DE JESUS BARBOSA, 32 a., solt.ª, dom.ª, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada, onde foi bapt.ª como exposta, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel de Arruda, lavr. e Daniel da Costa Carreiro, camp., m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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1 Mar. 1905

MANUEL DE AGUIAR, 41 a., solt.º, camp., filho de António de Aguiar e de
Francisca Ricarda, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CAROLINA DE
JESUS, 25 a., solt.ª, dom.ª, nat. de S. Sebastião de Ponta Delgada, onde foi
bapt.ª como exposta, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel de Arruda e Jacinto de Oliveira Soares, lavradores, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

2 Mar. 1905

ANTÓNIO DUARTE RAPOSO, 41 a., viúvo de Maria Isabel, fal.ª na Ajuda
da Bretanha, camp., filho de João Duarte Raposo e de Micaela de Jesus, freg.s
da paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, c. c. ANGELINA DE
JESUS, 27 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.ra, filha de
José de Andrade, nat. de Rabo de Peixe e de Margarida de Jesus.
Test.as: António Raposo dos Reis, lavr., m.or em Santo António e António Maurício, lavr., m.or na Ajuda da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

24 Abr. 1905

JOSÉ FERREIRA, 25 a., solt.º, camp., filho de António Ferreira e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. ALICE DE LURDES
VIEIRA, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. da freguesia de Nossa Senhora da Glória, da
cidade do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos da América do Sul, m.ra em Santo
António, filha de Manuel da Câmara Vieira, nat. das Capelas e de Francisca da
Estrela, nat. da Ajuda da Bretanha.
Test.as: António de Medeiros Sousa, vendeiro e João de Melo, prop.º, m.or em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

19 Jun. 1905

JOÃO DE MEDEIROS, 38 a., viúvo de Maria dos Anjos, fal.ª em Santo António, camp., filho de Joaquim de Medeiros e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. FRANCISCA CLARA, 41 a., solt.ª, dom.ª, filha
de José Pacheco e de Umbelina Augusta, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José da Costa, alfaiate e Bernardino Jacinto de Sousa, vendeiro, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

28 Jun. 1905

JORGE SOARES DE VASCONCELOS, 27 a., solt.º, prop.º, nat. da freguesia
da Achada, do Nordeste, m.or na Matriz de Ponta Delgada, filho de Francisco
António de Medeiros Vasconcelos, nat. da freguesia da Salga, concelho do Nordeste e de Dona Maria Eufrásia Soares Gamboa Albergaria, nat. da freguesia da
Conceição da Ribeira Grande, c. c. ISABEL TAVARES DE MELO, 28 a.,
solt.ª, professora oficial de instrução primária, nat. e seu pai da freguesia da
Conceição, da Ribeira Grande, m.ra em Santo António, filha de José de Melo Tavares e de Dona Jacinta Arminda, nat. da Matriz da Ribeira Grande.
Test.as: António Manuel Albernás, empregado oficial, m.or em S. José de Ponta
Delgada e Dinis Tavares de Melo, director do Asilo da Ribeira Grande.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
10 Jul. 1905

JOSÉ DE VIVEIROS VULTÃO, 24 a., solt.º, camp., filho de Vitorino de Viveiros Vultão e de Maria Luísa, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. IDALINA DE JESUS, 21 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é
m.ra, filha de Agostinho da Câmara, nat. da freguesia de S. Sebastião de Ponta
Delgada e de Joaquina dos Anjos.
Test.as: João Pedro, serrador e Miguel de Arruda, lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

17 Ago. 1905

JUSTINO GONÇALVES, 25 a., camp., viúvo de Maria da Conceição, fal.ª em
S. José de Ponta Delgada, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de
António Gonçalves, nat. da Ajuda da Bretanha e de Maria Bernardina, c. c. ANTÓNIA DE ARRUDA, 29 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Martins Carvalho e
de Maria de Arruda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Miguel de Arruda e António Barbosa de Arruda, lavradores, m.res em
Santo António.
Celebrante: Cónego Francisco de Carvalho Arruda.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Set. 1905

ANTÓNIO PEDRO, 23 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde
mora, filho de António Pedro, nat. das Capelas e de Ana de Jesus, c. c. MARIA
DE JESUS MATIAS, 21 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia da Ajuda,
da Bretanha, m.ra em Santo António, filha natural de Maria Joaquina.
Test.as: João Tavares de Medeiros e João Velho do Couto, proprietários, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

14 Out. 1905

JOÃO DE OLIVEIRA, 24 a., solt.º, camp., filho de João de Oliveira e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS,
21 a., solt.ª, dom.ª, filha de José de Medeiros e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Carvalho de Oliveira, farmacêutico, m.or na Matriz da Ribeira
Grande e António de Oliveira, camp., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º garu de consanguinidade em linha colateral igual.

18 Out. 1905

ANTÓNIO DE MEDEIROS SILVA JÚNIOR, 26 a., solt.º, camp., nat. e seu
pai desta freguesia, onde mora, filho de António de Medeiros Silva e de Francisca de Jesus, nat. das Furnas, c. c. PAULINA DE MEDEIROS, 22 a., solt.ª,
dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filha de João de Medeiros e de
Antónia Júlia, nat. das Capelas.
Test.as: Manuel Jerónimo e Jacinto de Viveiros Rego, camponeses, m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Out. 1905

ANTÓNIO TAVARES DE MEDEIROS, 30 a., solt.º, camp., filho de António Tavares de Medeiros e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA ESTRELA, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde
mora, filha de Gabriel Paulo Tavares e de Helena de Jesus, nat. das Capelas.
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Test.as: José Tavares de Medeiros, camp. e Francisco de Medeiros Botelho, carroceiro, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 2º garu de consanguinidade colateral igual.
28 Out. 1905

ANTÓNIO JACINTO PAVÃO, 40 a., viúvo de Maria Angélica Godinho, fal.ª
nos Estados Unidos do Brasil, camp., nat. e sua mãe da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, da Bretanha, onde mora, filho de José Jacinto Pavão, nat. da
freguesia dos Ginetes e de Ana Cândida de Jesus, c. c. MARIA DOS ANJOS,
25 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Raposo dos Reis e de Francisca de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Maurício Cordeiro e Manuel de Medeiros Diogo, lavradores,
m.res na Ajuda da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

29 Jan. 1906

JOSÉ DA COSTA, 22 a., solt.º, camp., nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filho de António da Costa e de Vitória Isabel dos Reis, nat. das Capelas, c. c.
MARIA OTÍLIA, 18 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é
m.ra, filha de João Pavão, nat. das Capelas e de Maria dos Santos.
Test.as: João da Costa Oliveira, caixeiro, m.or em S. Pedro de Ponta Delgada e
José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

12 Fev. 1906

JOÃO PEREIRA, 28 a., solt.º, camp., filho de João Pereira e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 28
a., solt.ª, dom.ª, filha de José de Medeiros Rego e de Francisca de Jesus, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: Joaquim Pereira e Francisco Pereira, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

14 Fev. 1906

ANTÓNIO PEREIRA, 23 a., solt.º, camp., filho de José Pereira e de Antónia de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. LUCINDA DE JESUS PONTE, 28 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de José
Pedro da Ponte, nat. da Ribeirinha, da Ribeira Grande e de Maria da Conceição.
Test.as: Bernardino Jacinto de Sousa e João Maria Cabral, vendeiros, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

15 Fev. 1906

JOAQUIM CLÁUDIO DOS REIS, 28 a., solt.º, prop.º, nat. e seu pai desta
freguesia, onde mora, filho de António Augusto Botelho dos Reis e de Dona
Maria Amália de Almeida Pedroso, nat. da freguesia de S. Sebastião de Ponta
Delgada, c. c. ANA DA CÂMARA VIEIRA, 19 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai
da freguesia das Capelas, m.ra em Santo António, filha de Manuel da Câmara
Vieira e de Francisca da Estrela, nat. da Relva.
Test.as: Artur Amorim da Câmara, prop.º, m.or na Matriz de Ponta Delgada e Pedro José dos Reis, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
17 Fev. 1906

MANUEL JOSÉ CORREIA, 27 a., solt.º, camp., nat. e seu pai da freguesia
dos Fenais da Luz, onde mora, filho de Francisco José Correia Júnior e de Joaquina de Jesus, c. c. SILVANA HERMÍNIA DE SOUSA, 23 a., solt.ª, dom.ª,
filha de João de Sousa Medeiros Rego e de Maria Guilhermina Barbosa, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa Medeiros Rego, prop.º, m.or em Santo António e P.e Manuel Raposo Custódio, vig.º dos Fenais da Luz.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 3º e 4º grau de consanguinidade em linha colateral desigual.

19 Fev. 1906

JOSÉ BERNARDO DE FARIA, 32 a., solt.º, camp., filho de Francisco Bernardo de faria e de Maria Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DAS DORES, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de Jacinto de Oliveira e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Melo, prop.º e José de Oliveira, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

24 Fev. 1906

MIGUEL BARBOSA DA SILVA, 21 a., solt.º, camp., filho de Manuel Barbosa
da Câmara e de Antónia de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA CONCEIÇÃO, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia das
Capelas, m.ra em Santo António, filha de Francisco de Sousa Medeiros, nat. de
Santo António e de Maria da Glória.
Test.as: António dos Reis Soares, prop.º, m.or nas Capelas e António Barbosa de
Arruda, lavr., m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

26 Fev. 1906

ANTÓNIO PACHECO BOTELHO, 26 a., solt.º, camp., filho de Manuel Pacheco Botelho e de Úrsula da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. MARIA DO CARMO, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de José de Viveiros Arruda e de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Virgínio Borges Soares de Medeiros, prop.º, m.or nos Fenais da Luz e
Francisco Botelho do Rego, prop.º, m.or em Santto António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Abr. 1906

MANUEL CABRAL, 21 a., solt.º, camp., m.or em Santo António, filho de Luís
Cabral e de Florinda da Conceição, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da
Ajuda, da Bretanha, c. c. FRANCISCA DE JESUS, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha de
José Barreira e de Francisca Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto Barreira e João Barreira, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

14 Mai. 1906

JOÃO DE VIVEIROS FONSECA, 24 a., solt.ª, camp., filho de José de Viveiros Fonseca e de Francisca da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. MARIANA ISABEL, 22 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filha de António Barbosa de Arruda e de Maria dos Santos Correia,
nat. da Ajuda da Bretanha.
Test.as. José Bernardo de Faria e José de Oliveira, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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1 Set. 1906

ANTÓNIO DE OLIVEIRA VIVEIROS, 23 a., solt.º, camp., filho de João de
Oliveira e de Vitória de Jesus, freg.s da paroquial de santo António, c. c. MARIA DOS ANJOS, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Sousa Aguiar e de Maria
da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Viveiros Rego, prop.º e Henrique de Medeiros Andrade, empregado de obras públicas, m.res na Matriz de Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

24 Set. 1906

MANUEL DO REGO, 21 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe da freguesia das Capelas, onde mora, filho de José do Rego Vitória, nat. dos Fenais da Luz e de Jacinta
de Jesus, c. c. MARIANA DE JESUS PEREIRA, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de
João Pereira e de Maria de Jesus Martins, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Martins Carvalho, camp., m.or nas Capelas e Álvaro da Câmara
Vieira, moleiro, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

24 Set. 1906

ANTÓNIO DO REGO PIRES, 33 a., solt.º, camp., nat. da freguesia de S. Vicente
Ferreira, onde mora, filho de António do Rego Pires e de Rosa Emília, nat.s da freguesia dos Fenais da Luz, c. c. TERESA EMÍLIA DO ESPÍRITO SANTO, 31 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de Claudino da Costa Carreiro, nat. da Lomba de Santa Bárbara, da
Ribeira Grande e de Eva Máxima do Canto, nat. das Capelas e m.ra em Santo António.
Test.as: António do Rego Pires e Manuel Duarte de Sousa, m.res em S. Vicente.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

3 Out. 1906

MANUEL ABRAÃO, solt.º, camp., 21 a., nat. e m.or em Santo António, filho
de Abraão da Câmara e de Maria de Jesus, nat.s de S. Sebastião de Ponta Delgada, c. c. FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 19 a., dom.ª, filha de António Carvalho e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Medeiros Sousa e Joaquim Cláudio dos Reis, proprietários,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

6 Out. 1906

ANTÓNIO MONIZ, 22 a., solt.º, nat. e sua mãe desta freguesia onde mora, filho de Cristiano Moniz da Ponte, nat. da Matriz de Ponta Delgada e de Maria
Madalena, c. c. SILVANA DA GLÓRIA, 19 a., dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia onde mora, filha de Manuel Tavares de Brum, nat. da Ribeira Seca, da
Ribeira Grande e de Maria Isabel.
Test.as: José Inácio de Medeiros Botelho, prop.º e João do Rego Couto, lavr.,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

8 Out. 1906

FRANCISCO DO REGO, 21 a., solt.º, soldado, filho de António do Rego e de
Mariana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de Francisco da Costa e de Francisca Pereira,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Carvalho e António de Sousa Melo, lavradores, m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
10 Out. 1906

SEBASTIÃO JOSÉ DO REGO, 23 a., solt.º, camp., filho de Francisco José do
Rego e de Maria José, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. JORGINA
DA CONCEIÇÃO, 20 a., dom.ª, filha de João de Oliveira e de Vitória de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Rego e Guilherme de Oliveira, lavradores, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

9 Nov. 1906

MANUEL DA MOTA SOARES, 26 a., solt.º, prop.º, filho de Manuel da Mota
e de Maria do Rosário, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação,
das Capelas, c. c. EMÍLIA DE ALMEIDA REIS, 26 a., solt.ª, dom.ª, filha de
António Augusto dos Reis e de Dona Maria Amália de Almeida Pedroso, freg.s
da paroquial de Santo António.
Test.as. Joaquim Cláudio dos Reis, m.or em Santo António e Ricardo Ferreira da
Silva, m.or nas Capelas, proprietários.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

23 Jan. 1907

JOAQUIM CABRAL, 29 a., solt.º, camp., filho de Manuel Cabral e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 21
a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de António José de
Oliveira, nat. da freguesia da Ajuda da Bretanha e de Elisa Guilhermina.
Test.as: João de Sousa Medeiros Rego e Bento da Costa, proprietários, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

30 Jan. 1907

MANUEL DA CUNHA AMARAL, 24 a., solt.º, camp., nat. e seu pai da freguesia
das Capelas, m.or em Santo António, filho de João da Cunha e de Emília de Jesus, nat.
de Santo António, c. c. ESCOLÁSTICA DA LUZ, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Tavares de Medeiros e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco de Medeiros Botelho, carroceiro e Manuel Bernardo Cabral,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

7 Fev. 1907

MANUEL DE MEDEIROS CHAVES, 24 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filho de António de Medeiros Chaves, nat. das Capelas
e de Helena de Jesus, c. c. BEATRIZ DO CARMO, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de
Mariano da Câmara e de Jacinta de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Simão da Câmara, camp. e José de Oliveira, lavr., m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

24 Abr. 1907

JÚLIO BONIFÁCIO PACHECO, 35 a., solt.º, camp., filho de João Bonifácio
Pacheco e de Helena da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA CONCEIÇÃO, 24 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Pacheco Botelho e de Úrsula da Encarnação, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Soares de Medeiros, prop.º, m.or na Ribeira Seca da Ribeira Grande
e P.e Manuel Ferreira Unção, cura-capelão da Ermida de Santa Bárbara, desta
freguesia, onde é m.or.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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15 Mai. 1907

MANUEL MARTINS CARVALHO, solt.º, 26 a., camp., filho de Manuel Martins
Carvalho e de Rosa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DA GLÓRIA, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filha de
Pedro Borges e de Maria da Glória, nat. da freguesia de S. Pedro de Ponta Delgada.
Test.as: Manuel de Andrade, lavr., m.or em Santo António e José de Medeiros,
guarda-fiscal, m.or em S. José de Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

27 Mai. 1907

FRANCISCO NUNES, 32 a., camp., solt.º, filho de João Nunes e de Francisca
Augusta, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARGARIDA DO CARMO, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Frias, cuja nat. se ignora e de Maria
Constantina, nat. da freguesia de S. Vicente, m.ra em Santo António.
Test.as: Manuel de Amaral, lavr., m.or em S. Vicente e José Nunes, camp., m.or
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Jun. 1907

MANUEL DA COSTA, 25 a., solt.º, camp., filho de Francisco da Costa e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. VIRGÍNIA DA PIEDADE,
21 a., solt.ª, dom.ª, nat. da freguesia da Piedade, concelho das Lajes do Pico, m.ra em
Santo António, m.ra em Santo António, filha de João da Câmara, nat. desta freguesia e
de Virgínia Amélia de Freitas, nat. da freguesia de S. José de Ponta Delgada.
Test.as: Manuel da Mota Soares, prop.º e João de Oliveira, vendeiro, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

15 Jul. 1907

FRANCISCO RAPOSO, 23 a., solt.º, camp., nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filho de Jacinto Raposo e de Amância da Conceição, exposta, cuja nat.
se ignora, c. c. MARIA TERESA, 26 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Pedro e
de Ana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José de Viveiros Rego e João de Viveiros Rego, lavradores, m.res em
Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

22 Jul. 1907

JOSÉ ROQUE DA SILVA, 29 a., solt.º, camp., nat. de Santo António, filho de
Roque José da Silva, nat. de S. José de Ponta Delgada e de Maria da Trindade,
nat. de S. Pedro da Ribeira Grande, c. c. MARIANA AUGUSTA TAVARES,
23 a., dom.ª, solt.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de Manuel
Tavares de Brum, nat. de S. Pedro da Ribeira Grande e de Maria Isabel.
Test.as: João de Sousa Medeiros Rego e Francisco Botelho do Rego, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

25 Set. 1907

JOÃO DA CÂMARA, 23 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde
mora, filho natural de Alexandrina do Espírito Santo e de pai incógnito, c. c.
MARIA DA LUZ, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de João da Cunha e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel de Viveiros Vasconcelos e António Botelho do Couto, camp.,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
30 Set. 1907

MANUEL DE AGUIAR, 68 a., viúvo de Ana Augusta, fal.ª em Santo António,
camp., filho de António de Aguiar e de Ana dos Santos, freg.s da paroquial de
Santo António, c. c. MARIA DA ESTRELA, 69 a., viúva de Manuel de Oliveira Carlos, fal.ª em Santo António, dom.ª, filha de João da Câmara e de Francisca
de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Jacinto, camp. e P.e Mariano Ferreira Unção, cura-capelão,
m.res nesta freguesia.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

12 Out. 1907

MANUEL DE OLIVEIRA, 40 a., solt.º, pedreiro, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.or, filho de João de Medeiros, nat. da Fajã de Cima e de Margarida
Júlia, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Rodrigues e de Maria do Carmo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Sousa Aguiar, sapateiro e José de Frias, prop.º, m.res em Santo
António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
Nota: 2º e 3º grau de consanguinidade em linha colateral desigual.

14 Out. 1907

ANTÓNIO DO REGO, 25 a., solt.º, camp., filho de António do Rego e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS,
21 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Pereira e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Machado da Silveira, m.or em S. Pedro de Ponta Delgada e Francisco José do Rego, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

19 Out. 1907

FRANCISCO MATIAS DE AGUIAR, 25 a., solt.º, camp. filho de António
Matias de Aguiar e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António,
c. c. ERNESTA DE MEDEIROS, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Medeiros e de Antónia Júlia, freg.s da paroquial de Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

21 Out. 1907

MANUEL DE SOUSA AGUIAR, 32 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.or, filho de João de Sousa Aguiar, nat. das Capelas e de Gertrudes Carolina, c. c. GERTRUDES DOS REIS, 23 a., solt.ª, dom.ª, filha de José
Botelho do Couto e de Gertrudes Irminda, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa Aguiar e João de Sousa Aguiar Júnior, camponeses, m.res
em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

30 Nov. 1907

FRANCISCO JACINTO DE ARRUDA, 37 a., solt.º, camp., filho de Jacinto
de Arruda e de Maria da Conceição, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da
Ajuda, da Bretanha, c. c. VITÓRIA DOS ANJOS, 29 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua
mãe desta freguesia, onde mora, filha de António José Moreira, nat. da Ajuda da
Bretanha e de Emília do Coração de Jesus.
Test.as: João de Sousa Medeiros do Rego, prop.º, m.or em Santo António e Francisco de Amaral Moreira, prop.º, m.or na Ajuda da Bretanha.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
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22 Fev. 1908

JOSÉ MATIAS DE AGUIAR, 30 a., solt.º, camp., filho de António Matias de
Aguiar e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DOS ANJOS, 29 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, filha de António
José Moreira, nat. da Ajuda da Bretanha e de Emília do Coração de Jesus.
Test.as: João de Sousa de Medeiros Rego, prop.º e João de Oliveira, vendeiro,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

26 Fev. 1908

JOÃO PEREIRA CAMPOS, 25 a., solt.º, camp., filho de António Pereira
Campos e de Maria Isabel, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
DA GLÓRIA, 27 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel da Cunha e de Maria de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Manuel Machado da Silveira, prop.º, m.or em S. Pedro de Ponta Delgada
e João de Sousa Medeiros Rego, prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

16 Mai. 1908

ANTÓNIO MARTINS CARVALHO, 28 a., solt.º, camp., filho de João Martins Carvalho e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
ADELAIDE DO CORAÇÃO DE JESUS, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. da freguesia
de S. José da cidade do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos do Brasil, m.ra em
Santo António, filha de António de Benevides da Silva, nat. de Santo António e
de Bárbara Rosa da Silva, cuja naturalidade se ignora.
Test.as: João de Sousa Medeiros Rego, prop.º e João de Sousa Medeiros, camp.,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António bento Borges.

22 Jun. 1908

JOSÉ DE ALMEIDA, 23 a., solt.º, camp, filho de Manuel António de Almeida e
de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. EVANGELINA
DO CARMO, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.ra, filha
de José Ferreira Pina, nat. da freguesia dos Fenais da Luz e de Jacinta Augusta.
Test.as: António Manuel Albernás, empregado fiscal e António Joaquim Albernás, camp., m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

6 Jul. 1908

JOSÉ DE VIVEIROS CABECEIRAS, 24 a., solt.º, camp., filho de José de Viveiros e de Margarida de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MATILDE ISABEL DA CONCEIÇÃO, 25 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta
freguesia (*), filha de Claudino da Costa Carreiro, nat. da Lomba de Santa Bárbara da Ribeira Grande e de Eva Máxima do Canto (* - nat. das Capelas).
Test.as: António Medeiros Sousa e Francisco Botelho do Rego, proprietários,
m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

26 Ago. 1908

ANTÓNIO DE MEDEIROS CHAVES, 22 a., solt.º, camp., nat. e sua mãe
desta freguesia, onde é m.or, filho de António de Medeiros Chaves, nat. das Capelas e de Helena de Jesus, c. c. MARIA DO CARMO, 23 a., dom.ª, solt.ª, nat.
e sua mãe desta freguesia, onde mora, filha de Mariano da Câmara, cuja naturalidade se ignora e de Jacinta de Jesus.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
Test.as: João de Oliveira e João de Sousa Melo, proprietários, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.
24 Out. 1908

JOÃO DE FRIAS, 30 a., solt.º, lavr., nat. e m.or em Santo António, filho de João de Frias, nat. da Matriz de Ponta Delgada e de Maria Constantina, nat. de S.
Vicente Ferreira, c. c. MARIA DO CARMO, 22 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel Rodrigues e de Maria do Carmo, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: José Pedro de Jesus Cardoso, veterinário distrital, m.or em Ponta Delgada e P.e Joaquim de Medeiros Moura, cura-coadjutor.
Assento p.º vig.º António Bento Borges.

18 Jan. 1909

MANUEL DO REGO VIVEIROS, 25 a., solt.º, camp., filho de António de Viveiros do Rego e de Jacinta de Jesus Cabral, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 15 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da
freguesia de Santo António, onde mora, filha de António de Sá Bettencourt, cuja
naturalidade se ignora e de Ana Emília Pereira.
Test.as: Filigénio Pimentel, prop.º e José de Arruda, empregado da Alfândega,
m.res em Ponta Delgada.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.

25 Jan. 1909

FRANCISCO DE OLIVEIRA, 21 a., solt.º, camp., nat. da freguesia de S. Francisco Xavier, do Engenho Velho, do Rio de Janeiro, Estados Unidos do Brasil,
m.or em Santo António, filho de João de Oliveira e de Francisca de Oliveira de Jesus, nat.s de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, solt.ª, dom.ª, 22 a., filha de
Agostinho Tavares e de Maria dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António de Arruda, lavr. e João de Melo, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.

27 Jan. 1909

ANTÓNIO FERREIRA DE ARRUDA, 39 a., viúvo de Carolina Ferreira, fal.ª
em Santo António, camp., filho de Manuel Ferreira de Arruda e de Delfina de
Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DO CARMO, 20 a.,
solt.ª, dom.ª, filha de António Tavares e de Maria do Coração de Jesus, freg.s da
paroquial de Santo António.
Test.as: João de Medeiros, prop.º, m.or nas Calhetas e Francisco Alves de Melo,
prop.º, m.or em Santo António.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.

9 Mai. 1909

MANUEL TAVARES DE MEDEIROS, solt.º, camp., 24 a., filho de Agostinho
Tavares de mMedeiros e de Maria dos Anjos Viveiros, freg.s da paroquial de
Santo António, c. c. ÚRSULA DA CONCEIÇÃO, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de
António Ferreira e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António José Machado, solt.º, prop.º, m.or em S. Sebastião de Ponta Delgada e o
R.º Mariano Ferreira Unção, solt.º, cura de Santa Bárbara, sufragânea desta paroquial.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.

3 Jun. 1909

EURICO DA CÂMARA, solt.º, camp., 50 a., cuja naturalidade e filiação se ignora, bapt.º como exposto na Matriz de S. Sebastião de Ponta Delgada, m.or em
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Santo António, c. c. JOANA DE JESUS PEREIRA, 51 a., solt.ª, dom.ª, filha
de José Pereira e de Maria Madalena, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João Tavares de Medeiros, cas.º, prop.º e João Augusto de Medeiros,
cas.º, camp., m.res em Santo António.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.
3 Jun. 1909

JOÃO DE VIVEIROS VULTÃO, 21 a., solt.º, camp., filho de Francisco de Viveiros Vultão e de Emília de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA
TERESA BARREIRA, 20 a., solt.ª, dom.ª, nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filha de João Barreira e de Jacinta de Jesus, cuja naturalidade e filiação se ignora.
Test.as: António de Freitas, cas.º, cabouqueiro e José de Aguiar, solt.º, camp.,
m.res em Santo António.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.

19 Jun. 1909

URBANO JOSÉ, de idade ignorada, viúvo de Maria Delfina, fal.ª em Santo
António, agenciador, m.or em Santo António, nat. e seus pais da freguesia de S.
Marcos da Ataboeira, diocese de Beja, filho de José Castrânico e de Maria Modéstia, c. c. MADALENA DE JESUS, 36 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Borges e de Maria Bárbara de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Pedro Borges, cas.º, camp. e António Botelho Nunes, solt.º, prop.º, m.res
em Santo António.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.

29 Jul. 1909

JOÃO DANIEL DE AGUIAR, 23 a., solt.º, prop.º, nat. e seu pai desta freguesia,
onde mora, filho de João Daniel de Aguiar e de Maria José, nat. da freguesia de S.
Vicente Ferreira, c. c. MARIA DO CARMO, 23 a., solt.ª, dom.ª filha de António
Daniel de Aguiar e de Ana da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Daniel, solt.º, lavr. e Dona Maria Madalena, solt.ª, dom.ª, m.res
em Santo António.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 2º garu de consanguinidade colateral igual.

4 Set. 1909

JOSÉ DE VIVEIROS HOMEM, 22 a., solt.º, camp., filho de António de Viveiros Homem e de Margarida Tomásia, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO, 23 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe da freguesia
da Ajuda, da Bretanha, m.ra em Santo António, filha natural de Maria Joaquina.
Test.as: António Barbosa de Arruda, lavr., cas.º e José de Sousa Medeiros, cas.º,
prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.

22 Set. 1909

JOSÉ MARTINS CARVALHO, 23 a., solt.º, camp., filho de João Martins
Carvalho e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c.
MARIA DA CONCEIÇÃO, 21 a., solt.ª, dom.ª, filha de João Barreira Marques
e de Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: P.e Mariano Ferreira Unção, cura de Santa Bárbara, desta freguesia e
Manuel Tavares de Medeiros, cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
2 Out. 1909

ANTÓNIO BARREIRA, 24 a., solt.º, camp., nat. e seu pai desta freguesia, onde mora, filho de João Barreira e de Jacinta de Jesus, cuja naturalidade se ignora, c. c. ANTÓNIA DE JESUS, 19 a., solt.ª, dom.ª, filha de Manuel de Oliveira
e de Francisca de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Francisco Raposo de Melo, cas.º, prop.º e António de Oliveira, solt.º,
camp., m.res em Santo António.
Assento p.º vice-vig.º Joaquim de Medeiros Moura.

7 Out. 1909

ANTÓNIO DO COUTO CABRAL, 55 a., viúvo de Teresa de Jesus, fal.ª em
Santo António, prop.º, nat. e sua mãe desta freguesia onde mora, filho de João
do Couto Cabral, nat. das Capelas e de Maria Isabel, c. c. MARIA DA CONCEIÇÃO, 33 a., solt.ª, dom.ª, filha de António José do Rego e de Teresa de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Sousa Melo, cas.º, prop.º e José Inácio de Medeiros Botelho,
cas.º, prop.º, m.res em Santo António.
Assento p.º vig.º Albano Maciel.
Nota: 3º grau de consanguinidade colateral igual.

16 Out. 1909

JOÃO DE MEDEIROS, 36 a., viúvo de Maria da Encarnação, fal.ª nas Capelas, camp., nat. e sua mãe desta freguesia, onde é m.or, filho de Matias de Medeiros, nat. da Ajuda da Bretanha e de Teresa Cândida de Jesus, c. c.
FRANCISCA DE JESUS, 28 a., solt.ª, dom.ª, filha de António Roque de Melo
e de Justa dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: Jacinto de Viveiros Vasconcelos e João Roque de Melo, solteiros, camponeses, m.res em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

18 Nov. 1909

JOSÉ DE OLIVEIRA, 21 a., solt.º, camp., filho de Jacinto de Oliveira e de
Maria da Estrela, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. CARLOTA DE
JESUS BORGES, 25 a., solt.ª, dom.ª, filha de João de Sousa Borges e de Matilde da Conceição, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: João de Melo, cas.º, carpinteiro e João de Amaral, cas.º, camp., m.res em
Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

23 Nov. 1909

HENRIQUE CARVALHO, 27 a., solt.º, camp., filho de João Carvalho e de Mariana da Conceição, freg.s da paroquial de Nossa Senhora da Apresentação das
Capelas, c. c. MARIA DOS ANJOS, 20 a., solt.ª, dom.ª, filha de António de Viveiros do Rego e de Mariana dos Anjos, freg.s da paroquial de Santo António.
Test.as: António Carvalho, cas.º, agenciador e Joaquim Carvalho, cas.º, camp.,
m.res nas Capelas.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.

27 Nov. 1909

ANTÓNIO BERNARDO DE FARIA, 25 a., solt.º, camp., filho de Francisco
Bernardo e de Mariana de Jesus, freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA JORGINA, 26 a., solt.ª, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde mora,
filha de Carlos da Câmara, nat. da Ajuda, da Bretanha e de Maria Cândida.
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Test.as: P.e Mariano Ferreira Unção, solt.º, cura da Ermida de Santa Bárbara, sufragânea a esta paroquial e Pedro de Oliveira, cas.º, marítimo, m.res em Santo António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: 3º grau misto de 4º de consanguinidade desigual.
20 Dez. 1909

JOSÉ PAVÃO, 34 a., solt.º, camp., filho de António Pavão e de Emília de Jesus,
freg.s da paroquial de Santo António, c. c. MARIA DE JESUS, 48 a., viúva de Vitorino Tavares, fal.º em Santo António, dom.ª, nat. e sua mãe desta freguesia, onde é
m.ra, filha de António Carvalho, nat. da Ajuda da Bretanha e de Umbelina Augusta.
Test.as: José Pavão, cas.º, camp. e Joaquim Barreira, solt.º, camp., m.res em Santo
António.
Assento p.º cura Joaquim de Medeiros Moura.
Nota: Os extractos do ano de 1910 foram transcritos dos Sumários feitos em
tempo útil pelo vigário Dr. Albano Maciel.

22 Jan. 1910

JOÃO DE SOUSA AGUIAR, 26 a., filho de João de Sousa Aguiar e de Maria
da Conceição, c. c. MARIA TEODORA CÂMARA VIEIRA, 19 a., filha de
Manuel da Câmara Vieira e de Francisca da Estrela.

22 Jan. 1910

ANTÓNIO SOARES RAPOSO, 26 a., filho de Guilherme Soares Botelho e de
Maria dos Anjos, c. c. MARIA DA GLÓRIA, 28 a., filha de José de Sousa Medeiros Rego e de Maria da Glória Botelho.

3 Fev. 1910

FRANCISCO FERREIRA, 35 a., filho de António Ferreira e de Francisca de
Jesus, c. c. JOANA MARIA SOUSA, 43 a., filha de João de Sousa Aguiar e de
Gertrudes Eulália.

5 Fev. 1910

ANTÓNIO DE FRIAS, 26 A., filho de Francisco de Frias e de Francisca de Jesus, c. c. VITÓRIA DA CONCEIÇÃO, 28 a., filha de António José do Rego e
de Teresa de Jesus.

5 Fev. 1910

JOÃO DE SOUSA BORGES, 29 a., filho de João de Sousa Borges e de Matilde da Conceição, c. c. MARIA JOSÉ, 17 a., filha de Amâncio da Câmara e de
Maria de Jesus.

23 Mai. 1910

JOÃO DA CÂMARA, 23 a., filho de Casimiro da Câmara e de Angelina Júlia,
c. c. MARIA TERESA, 20 a., filha de Manuel da Câmara e de Maria Teresa.

12 Set. 1910

ANTÓNIO DOS RAMOS CORDEIRO, 28 a., filho de Manuel Cordeiro Ramos e de Maria da Glória, c. c. ANA DE JESUS, 23 a., filha de Cristiano da
Ponte e de Maria Madalena.

14 Set. 1910

JOSÉ LUÍS DA CUNHA, 21 a., filho de José Luís da Cunha e de Maria Pereira, c. c. MARIA DAS MERCÊS, 19 a., filha de João de Sousa Furnas e de
Francisca de Jesus.

Extractos dos assentos paroquiais da freguesia de Santo António
8 Out. 1910

JACINTO DE VIVEIROS VULTÃO, 25 a., filho de António de Viveiros Vultão e de Maria Teresa, c. c. MARIA BERNARDA, 26 a., filha de Manuel Bernardo de Faria e de Maria Inês.

22 Out. 1910

ANTÓNIO JOAQUIM VELHO, 28 a., filho de António Joaquim Velho e de
Maria da Assunção, c. c. FRANCISCA DO CARMO NUNES, 19 a., filha de
José Nunes e de Maria Júlia Teixeira.

19 Nov. 1910

ABEL FERREIRA DE VIVEIROS, 29 a., filho de António Ferreira de Viveiros e de Ana Constantina, c. c. CECÍLIA AMÉLIA SOUSA, 25 a., filha de João de Sousa Medeiros e de Maria Guilhermina Barbosa.

23 Nov. 1910

MARIANO INÁCIO DE MEDEIROS, 29 a., filho de Vicente Inácio de Medeiros e de Maria de Jesus, c. c. MIQUELINA DOS ANJOS, 28 a., filha de
António Raposo dos Reis e de Francisca de Jesus.

ABREVIATURAS USADAS NESTES EXTRACTOS

a.,
bapt.º ª
bapt.os
camp.
c. c.
cas.º ª
freg.
freg.ª
freg.s
fal.º ª
fal.s
lavr.
mat.º ª
m.er
m.or
m.ra
m.res
P.e
pat.º ª
p.º
prop.º

anos
baptizado, baptizada
baptizados
camponês
casado com
casado, casada
freguês
freguesa
fregueses
falecido, falecida
falecidos
lavrador
materno, materna
mulher
morador
moradora
moradores
Padre
paterno, paterna
pelo
proprietário

nat.s
res.es
sep.º ª
Test.as
tes.º
trab.

naturais
residentes
sepultado, sepultada
testemunhas
tesoureiro
trabalhador
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PUBUCAÇÕES

HISTÓRL-\
Fr. Agostinho de Mont' Alverne, Crónicas

Vasconcelos César. Poesias

da Província
das llho.s das Açores, 3 vols.

S. João Evangelista

de

tIE 1Oil •••••

César (1947-1983)
Virgílio de Oliveira. Poemas

António Augusto Riley da _Iota, O Dt: Botelho e o seu

-,

IElIÚ

~

Rosas que vão abrindo

Tempo

Augusto Branco Camacbo. Bem COITUDTI
Francisco Afonso Chaves e Melo, A Margarita Animada
Francisco Machado de Faria e Maia, Capitães dos
Donatários
-,

Literária
António Brandão Moniz. O Poder e o Di:Jcw.

Capitães-Generais

Ponta Delgada

Imprensa

do

.lllar

PJJ

José de Almeida Pavão. Os Seis PtxUU llic.n:.s
Teatro Popular Micaelense: Aspecms
e

no Século XVII

-,

em S. Miguel

Estruturais

ao Decobrimento

e Povoamento

dos Açores

Morgado João d' Arruda B. da Câmara, Notas de Emesto
do Canto - Instituições

-,
-,

Caminheiros
da Cultura
Aspectos Populares Micaelenses

-,

'Linguagem
Nugas Linguísticas,

-,

Páginas

Vinculares e Notas Genealógicas

110

P,

e

2 vols.

II
José António Madeira, Joaquim

Paulo Drumond Braga, Do Crime ao Perdão Régio
-, A Inquisição nos Açores
Rodrigo Rodrigues, Notícia Biográfica do DI: Gaspar

Revividas

Gela

Bensaüde

Descobrimentos

José Bruno Carreiro, Antero de Quensal. .s.bs:i5aJ
sua Biografia, 2 vols.
Lúcia Costa Meio, Ensaio de uma Perspec:riYra Sool"ll!_"

Frutuoso

Rute Dias Gregório, Pêro Anes do Canto. Um Homem e

na Vida e na Obra de Antero de Quor;oI

Manuel Cândido Pimentel, Antero de Querr;.aI.. L

um Património

Sacuntala de Miranda, Ciclo da Laranja
Farmers"

nos Açons

Açores

Livro da Guerra e Ordenança de Vila Franca do Campo.
Sécs. XV-XVIlI (Transe. por atividade de Mendonça Dias)
Manuel Monteiro Velho Arruda, Colecção de Documentos
Relativos

Quotidiana

Pe. Ernesto Ferreira. Três Patriarcas

José Maria Teixeira Dias, Todos os Santos. Uma Casa
Jesuíta

'_"'_11

de uma Estética

Francisco Maria Supico. Escavações, 4 vols.
Gaspar Frutuoso. Saudades da Terra. 6 vols.
José Damião Rodrigues. Poder Municipal e Oligarquias
Urbanas:

2- AIO
etto Viveiros. «Os X<lriUs ~~_~

Ana Maria

da Ilha de S. Miguel

e os "Gentlemen

Susana Serpa Silva, Criminalidade e Justiça
Visconde do Botelho, Asas Portuguesas em Demanda
Cruzeiro do Sul
VV. AA., Livro da la Semana

VV. AA., Forum Açoriano:

Filosofia

de Estudos

Associação

Açores Hoje. Actas do Colóquio
Vv. AA., José do Canto. No Centenário

do Paradoxo

Maria do Bom Sucesso F. de Medeiros. O Teaxn» .rc==
em S. Miguel
Rejane Sal vi, Panorama Açoreano

(1780-/880)
do

dos Açores
Cívica Pensar

EPISTOLÁRlO
Ceies tino Sachet, A Lição do Poema - Canas de
Meireles a Armando Cõnes-Rodrigues

os

da sua Morte

Cartas Particulares

de José do Canto a José

Joc-

Teófilo Braga e Maria José Braga, "Minha Freim». Gr.;
LITERATURA
Armando Côrtes-Rodrigues, Antologia
-,

Canção

-,

Romanceiro

-,

Voz do Longe,

Familiares

Francisco de Arruda Furtado, Correspondência

de Poemas

da Vida Vivida
Popular

Açoriano

2 vols.

DIVERSOS

Dinis Decq Mota, Relicário Íntimo N
Fernando Aires, Era uma vez o Tempo, 2 vols.
José da Costa, Acordes M isticos
José Enes, Água do Céu e do Mar
Joseph e Henry Bullar, Um Inverno nos Açores e um

Antero,

ele próprio,

na Vida e na Obra - ExposiçíiD

Pe. Aristides Zacarias, Testemunho
Exposição

Comemorativa

de Armando
Livraria

de Antero

de uma GnnpiIJ
do Centenário do .,Vasri __

Cortes-Rodrigues
Quental

(l89/-/Cf71

- Catálogo

Octávio H. de Medeiros, Nascer de Novo

Verão no Vale das Fumas

Leite de Vasconcelos, Mês de Sonho
Manuel Augusto do Amaral, Antologia Poética
Ruy Galvão de Carvalho, Cinzas do Mar. Versos de Abd-

-,

-el-Kader

A Minha

INSVIANA,

Casa é a Minha Igreja

vols. 1 a 58
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