






LIVRO DOS ASSENTOS DOS NOVICOS 

CONGREGACAO DO ORATÓRIO DO PORTO 
POR 

EUGÉNIO FRANCISCO DOS SANTOS 

O ((Livro das Entradas dos Noviços da Congregação do Oratório 
do Porto>) refmenciado na colecção de manuscritos da Biblioteca 
Pública Municipal sob o n.O 953, é um pequeno códice, cujo estado 
de conservação é razoável (I). Como o seu próprio frontespício deixa 
perceber, ele é o maior e melhor repositório que possuimos sobre a 
jiliação, naturalidade, idade e demais informações biográficas acerca 
dos congregados do Porto. Indispensável se torna, pois, o seu manu- 
seio e leitura a quem estude algumas das figuras dos Néris do Porto, 
que contaram entre os seus membros alguns dos mais abalizados 
mestres da época. 

Com efeito, além dos elementos correntes num livro de registos, 
como é este, outros ai surgem de vária índole e importantissimo valor. 
O livro não foi escrito de um jacto, como, aliás, o postula a sua pró- 
pria natureza. Abrange o período cronológico de 141 anos o que 

(I) Códice carticeo, de 287 paginas de texto numeradas, precedidas de uma 
folha escrita em letra desenhada, que serve de rosto ao livro e de mais duas e meia 
com mancha mafica, por sua vez antecedidas de outra, em branco, cujo estado de 
conservação é mau. Termina com duas folhas em branco. O livro é brochado em 
pergaminho e tem escrito na lombada: <<Entrada dos Congregados do Porto 9530. 
O número de linhas por lauda é muito variivel. Como facilmente se depreende 
do conteúdo - e jd se aludiu ao facto - a letra é de varias máos c épocas diversas, 
bem como a cor e a qualidade da tinta. 
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implica, necessàrianzente, procedência vária. Isso confere-lhe uma 
variedade e riqueza de informação consideráveis. Ao corpo do registo 
primitivo iam, posteriormente, os padres encarregados de o redigir 
acrescentando notas elucidativas acerca das pessoas referenciadas. 
Assim, é vulgar dizer-se se o irmão permaneceu na Congregação ou 
a deixou voluntdriamente, se foi expulso, aconselhado a sair e mesmo 
até, se lá morreu, qual foi a doença que o vitimou ou as diligências 
médicas havidas em seu favor. 

É, por isso, um valioso elenzento de trabalho para quem estude a 
cultura portuguesa no lapso do tenzpo compreendido entre o síltimo 
quartel do século X V I I  e a primeira metade do século X I X .  Não 
interessa apenas à História, mas a quase todos os ramos do saber, 
túo variadas súo as suas informações. Foi a ideia de o pôr à disposi- 
ção dos estzldiosos que levou o Director do nosso Seminário a acon- 
sellzar-nos a fazer a sua transcriçúo diplomática e juntá-lo, como 
apêndice, à dissertação de licenciatura (=). Núo nos restava ouao 
caminho. Queremos, desde já, acrescentar aqui que para com o Senhor 
Prof. Doutor António Cruz a divida de gratidão é dupla : aconselhou 
o trabalho, indicou a fonte e sempre atendeu os pedidos de elucidaçúo 
acerca de um ou outro pormenor ou palavra de leitura difZcil que 
a nossa boa vontade e gosto de principiante núo conseguiam ultra- 
passar e resolver. E foram bastantes ... Lapsos que apareçam súo 
da nossa responsabilidade, porque, apesar de tudo, fizemos esforço 
por caminhar sem apoio e é natzaal que tenhamos tropeçado, até sem 
o sabermos. 

O livro abre com uma folha exibindo um registo incompleto e com 
dois outros inteiros, subordinados aos números 23 e 24. Tanto esses, 
como os insertos em uma folha solta, ainda do principio, exibindo 
os números 37, 38 e 39 núo têm a i~nportância ou significado que, 
à primeira vista, se lhes poderá atribuir dado que se encontram 
depois os mesmos irnzúos referenciados no lugar que lhes cabe no 

(') Possui dele um microfilme o Reverendo Padre João Pereira Gomes, 
ilustre jesuíta, investigador desta época. Dirigimo-nos a ele, perguntando se ten- 
cionava publicá-lo, para, nesse caso, não haver duplicaçáo de trabalho. Ràpidamente 
respondeu que não e nos encorajou a que o fizéssemos, porque <,prestará assim um 
belo serviço à cultura nacional,>. 
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corpo do livro. Assinz aos irmãos Francisco de Me10 e Filipe Néri, 
registados sob os números 23 e 24 da folha fixa, que antecede o rosto 
do livro, correspondem, no corpo dele, os números 50 e 51. Com a 
folha solta outro tanto sucede. 

Importante é um esclarecimento, exarado no retro de meia página, 
também solta, que se enconzra no princípio do livro. Transcrevamo-lo i 

([Não se faz neste Livro nem no do Padre Secretário particular 
assento de alguns sogeitos que nos primeiros sete anos entrarão 
nesta Congregaçam; porque não chegaram a vestir a roupeta preta. 
Como forão o Padre Antonio Leal de Currellos, Bispado de Viseu, 
junto a vila de Oliveyra do Conde que entrou e sahio o anno de 81. 
O Irmão André Tavares que entrou quando o Irmão Manuel Fran- 
cisco o anno de 83. O Irmão Francisco Pereira, de Lisboa que foi 
despedido por doente o anno de 86: o Padre João da Rocha natural 
de Caminha por achacado de rotura e ozaras razões o anno cuido 
que de 87; o Irmão Luis Pereira, leigo, o anno de 82. 

E ainda dos que naquelle livro do Padre Secretário se não faz  
menção, vas [sic] algua neste como verbi gratia (o Irmão Jozeplz 
Monzeiro, o Irmão Manzrel Gomes, o Irmão Manuel do Couro) 
o Irmão Jozeph Favella morreo no seu anno de Noviciado com boa 
opinião de  virtuoso^). Temos assim, de boa fonte, a razão pela qual 
certos indivíduos que chegaram a entrar na Congregação do Porto, 
não constam do Livro dos Assentos. Aliás, idêntica informação se 
colhe no Livro dos Óbitos dos congregados, no Arquivo Distrital. 

Havia três categorias de indivíduos na Casa; os sacerdotes, os 
noviços ou aspirantes e os irmãos leigos. Embora os Estatutos clara- 
mente dissessem acerca dos pretendentes; ((serão já de idade que 
saybão o que deyxão por amor de Deos, e se resolvão com juizo a 
este modo de vida; e assim geralmente entrarão de desoito annos 
para sima, e da mesma idade entrarão também os Irmãos leygosi) (3), 
o certo é que há abundância de casos de indivíduos que entraram, 

(3 Silva Dias, J. S. da, A Congrega$áo do Oratória de Lisboa. Regula»~tentos 
P~i~iiciuor. Fanildade de Letras da Universidade de Coimbra, publicações do Ins- 
tituto de Estudos Filos6ficos, série de Cultura Portuguesa, 1966, págs. 23 e 24. 
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para sacerdotes ou leigos, com doze, treze, catorze, quinze anos 
de idade. Vejam-se, a título de exemplo, os registos números: I ~ I ,  
161, 195, 196, 198, 214 e 240. 

A entrada seguia-se um ano de noviciado durante o qual o irmão 
andava de roupeta parda, sendo no fim aceite d Comunidade ou 
despedido. No primeiro caso, recebia então a roupeta preta, sendo 
daí em diante verdadeiro congregado. Temos notícia de que, em 
certas circunstâncias, a tomada da roupeta preta se dilatou o que 
deu origem ao seguinte reparo na Visitaçüo feita d Casa em 1703: 
«E também se não dilatara aos Noviços o noviceado, mais que o anno, 
que dizem os Estatutos, e acabado elle se se lhe lançara logo a Rou- 
peta preta, se a mereçer, ou se despedirá se não for capaz; e ainda 
que senão tenhüo acabado as inquiriçoins pelo Ordinario, havendo 
entrado para Sacerdote, sempre se lhe lançara a Roupeta preta, 
no fim do dito anno, por não dar que falar aos de Casa ou de tora 
ou seus parentes que se pelas inquiriçoins lhes achar algum embaraço 
ha de ser despedido posto que com algum outro pretexto» ( 4 ) .  Eram o bom 
nome e a prudência a exigir uniformidade de tratamento e discreçüo. 

As  informações, já de si muito variadas, do Livro dos Assentos 
juntamos nós outras, hauridas em fontes várias e que reputamos de 
interesse. São, sobretudo, de carácter económico mas, por elas, pode- 
remos avaliar das possibilidades financeiras dos congregados ou mesmo 
até do seu nível social. Seguem-se imediatamente a cada assento 
e são acompanhados da respectiva procedência. Com as de uns docu- 
mentos procuramos completar, ou mesmo ampliar, as de outros. Assim 
o Livro dos Patrimónios é continuado ou completado pelo da Des- 
carga e ambos, mormente no referente ainda ao séc. XVII, pelas 
notícias do Manuscrito 978. Julgamos que serüo dados importantes 
por poderem fornecer elementos quer a estudos analíticos, quer de síutese. 

Não se pode, pròpriamente, falar de autor, visto que a tarefa de 
fazer os assentos dos pretendentes d roupeta incumbia a quem ocupasse 
um dos vários cargos para os quais hauia eleições trienais. Era, 
assim, natural que fossem muitos os redactores do livro. Efectiva- 
mente as diferenças de caligrafia e atd de estilo são disso uma prova 
cabal. Possuimos, contudo, elementos concretos de identificação 



acerca do seu primeiro redactor. Os registos números 12, exarado 
na primeira pessoa do singular, e 61, onde se volta a fazer apelo à 
interferência directa do redactor do texto, não deixam margem para 
dúvidas. Foi ao Padre Manuel Antunes, um dos congregados mais 
ilustres e virtuosos dos primeiros tempos, que coube a redacção do 
princípio do livro. Quanto aos outros, e muitos foram, faltam-nos 
os elementos de identificação. 

Utilizando os dados fornecidos a seguir, podemos dar algumas 
notas, de carácter estatístico ainda que sem rigor matemático, porque 
os assentos nem sempre são claros. 

São em número de 350 os indivíduos cujo assento possuimos. No 
referente às dioceses de procedência dos irmãos, podemos afirmar que 
a do Porto foi, sem dúvida, o maior campo de recrutamento congre- 
gado. Daí eram origilzários 197 indivíduos. Braga e Lisboa seguem- 
-se-lhe com 54 e 33, respectivamente. Aqueles cuja diocese o texto 
não deixa perceber claramente elevanz-se a número de 30. Também 
do estrangeiro muitos se vieram acolher Casa dos Néris portuenses, 
sobretudo irlandeses - alguns celebérrimos, como os Talbott - e 
amburgueses, todos em número de 9 .  Seguem-se depois a Guarda 
com 6, Lamego e Coimbra com 5, bem como igual número do Brasil; 
Miranda e Viseu, por último, estiveram representadas com 3 congre- 
gados cada uma. 

Atendendo ao seu ulterior destino, podemos acrescentar que cerca 
de 44% dos indivíduos, que entraram, permaneceram na Conqre- 
gação, morrendo, alguns ainda noviços, outros já de provecta idade; 
40% saíram por sua livre vontade, quer para ocupar lugares de des- 
taque no século, quer para recebm benefícios eclesiásticos fora da 
Casa; I 1,5% foram despedidos, por razões muito variadas, especial- 
mente por motivos de ordem disciplinar ou por falta de saúde. Como 
curiosidade, é possível ainda acrescentar que os anos compreendidos 
entre 1760-1785 e 1794-1805, relativamente, foram o período em 
que mais congregados deixaram voluntàriamente a Casa. 

Convenções: 
As palavras entre a n e sublinhadas estão riscadas no texto. 
As palavras entre ( )  e sublinhadas estão escritas i margem. 
L. da Des. = Livro da Descarga. 
L. dos Pat. = Livro dos Patrimónios. 



Da memória dos sogeitos que tem/ entrado a ser Noviços 
nesta Congrega/aõ do Oratorio da Cidade do Porto/ 
desde que e m  seus principias afun/dou o N. M. R. Padre 
o Doutor Manuel Rois, que/ veio a isso da casa de 
Lisboa trazendo/ por companheiro (que muito/ o ajudou 
e m  sinco a/nnos para seis seis [sic] que aqui estelue) 
ao Padre Jo/aõ Lobo. 

Depois de este ir para Lisboa ficou em seu lugar o Padre Ma- 
nuel da Costa daquella Casa ajudando grandemente ao Padre 
Doutor Manuel Rois nos progressos desta fundaçaõ outros sinco 
annos e pasados tres, tornou e esteue seis annos, e sete meses 
sendo preposito; 

Começou esta Congregaçaõ em forma de Communidade e 
Clausura (como consta do Livro dos assentos da casa) em dia de 
Nossa Senhora da Conceição S de Dezembro de 1680 annos, e 
tomara6 se as primeiras roupetas pardas em dia da Expectaçaõ 
18 do dito mes, e anno 1680. 

O Fundador tinha o seu Património na Casa da Portagem, 
em Lisboa, de 60Soo0, que se recebeu até a sua morte. 

Ms. 978, pág. I74 r.  
O P.e João Lobo, que faleceu em Pernambuco, tinha de 
Património 575000. 

MS. 978, pág. 174 r. 
O P.8 Manuel da Costa tinha de Património 18á;ooo. 

Ms. 978, 174 r. 

Os sogeitos que entaõ começaraõ e depois foram entrando saõ 
OS segintes: 

N.0 I. O Padre Francisco Lopes filho de António Lopes e de 
Britis Nuiles natural da Vila de Belmonte Bispado da Guarda 



principiou o seu Noviciado com a roupeta parda em dia de Nossa 
Senhora da Expectaçam do anno de 1680. E tomou a roupeta 
preta em semelhante dia do anno seguinte de 1681. 

Tem de Património . . . 3o$ooo. 
Quinze que paga todos os annos e quinze do rendimento 
de 3ooSooo que deu à caza para se lhe fazer Património 
quando se ordenou de Ordens Sacras, os quais andam a 
juros e os paga Letra D.5. 
Ele próprio pagou regularmente os 3oo$ooo até 1752. 
Dai em diante o dinheiro passou sucessivamente para aos 
mãos de Dionizio de Azevedo Carvalho e Paulo Barboza 
que pagaram os juros competentes. Faleceu este Padre a 
9 de Janeiro de 1769. 

L. dos Pat., pág. 40 r., v., e 41 r. 

N.O 2. O Irmaõ Manuel Nugueira natural de Peniche Arce- 
bispado de Lisboa filho de Manuel Nugueira e de Brasia de Sousa 
tomou a roupeta de noviço no mesmo anno e dia acima. Como 
tambem a preta no seguinte de 1681. 

E falece0 no de 1687. 
Trouxe de Lisboa 8oo$ooo, que se deráo a juro. 

Ms. 978, pág. 174 r. e v. 

N.O 3. O Irmaõ Simaõ Ferreira filho do Capitam Manuel 
Ferreira Rey e de Maria Antunes natural da freguesia de S. Mi- 
guel de Alfama em Lisboa tomou a roupeta parda no dia em que 
os dous acima e com eiles tomou a preta no anno sobredito de 1681. 

Tem de Património o rendimento de duas moradas de cazas 
que he cada anno . . . 35%ooo. 
Foi pago regularmente até 1730. 

L. dos Pat. pág. I r .  e v. 

N.O 4. O Irmaõ António da Silva entrou para o estado de 
irmão leigo no mesmo dia hic supra e tomou com os três acima a 
roupeta preta o anno sobredito de 1681. 
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Faleceo na Congregaçam tendo perto de cem amos de idade e 
tendo uiuido com muita edificação e virtude, sendo a principal 
a caridade com os doentes dos quais tratou athe não poder arras- 
tarse. 

N.0 5 .  O Irmaõ Francisco Correa natural da Vila de Tomar 
filho de Simaõ Fernandes e de Maria Correa começou o seu 
noviciado em dia de S. Mathias 24 de Fevereiro de 1681 : E tomou 
a roupeta preta em outro tal dia do anno seguinte de 82. 

Faleceo em 29 de Março de 1696. 

N.0 6. O Irmaõ Lourenço de Lemos natural do lugar de 
Poderoso bispado desta cidade do Porto começou o seu noviciado 
em dia de Nossa Senhora do Carmo 16 de Julho do anno de 1681. 
E tomou a roupeta preta em oito do mes de Setembro do anno se- 
guinte de 82. Foi filho de Manuel de Lemos e de Maria Alvares. 

Falesceo em 27 de Julho de 1694. 
Património de 12$ooo. Ms. 978, pág. 174 v. 

N.0 7. O Irmaõ Luis Pereira leigo entrou em 16 de Julho 
de 81 e sahio em 20 de Agosto seguinte. 

N.0 8. O Irmaõ Manuel Freyre natural da freguesia de 
Nossa Senhora da Victoria desta cidade do Porto, filho de Manuel 
Freyre e de Maria da Motta tomou a roupeta parda em 24 de 
Julho de 1681 e em semelhante dia do anno seguinte de 82 tomou 
a preta. 
A margem: Morreo com soma opinião de santo. 

N.0 g. O Irmaó Gonçalo Coelho (Este assento havia de pre- 
ceder ao Último precedente a que por erro o pospus) natural de 
Vila Nova de Gaya deste bispado do Porto filho de João Coelho 
e de Monica de Azevedo começou o seu Noviciado em 16 de 
Julho de 1681. Tomou a roupeta preta (e,: causa) em 24 de Feve- 
reiro de 1684. Morreu na Congregaçam. 

Tem de Património . . . 12$000. 
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Foi pago irregularmente, tendo sido recebidos ~ ~ $ 6 0 0  à 
conta, pela última vez, em 1731. 

L. dos Pat., pág. 4 r. 

N." 10. O Irmaõ Joaõ Soares natural de Vila Nova junto 
desta cidade filho de M ~ n u e l  Soares e de Anna Antonia tomou a 
roupeta de Noviço em 16 de Julho de 1681. E no anno seguinte 
em tal dia foi admitido a Congregação. Falesceo o anno de 1787 
tendo vivido muy exemplarmente, levando não só com paciencia; 
mas com riso e alegria o achaque de Asma que padeceo. E sendo 
achacado não largava a crus da mortificação. Eu, entrando huã 
manhaã no seu cubiculo o achei com huã cruz debaixo corpo; 
e dizendo-lhe, irmão estando assim molestado toma encosto 
tio duro? responde0 sobrindose: sim; que esta he a nossa com- 
panheira. A crus teria de comprimento pouco mais de h5 covado 
com braços proporcionados. 

Tem de Património 20~000. Ms. 978, pág. 177 v. 

N." I I. O Irmão Domingos Da Silva entrou para leigo tomou 
a roupeta parda (dis o livro dos assentos da Casa) em 8 de Sep- 
tembro de 1681. Era natural de Lisboa filho de João da Silva e 
Maria Colaço moradores na Cusilaría. No seguinte anno de 82 
tomou a roupeta preta. Procedeo alguns annos com muita mo- 
destia; mas foi despedi0 da Congregaçaõ, cuido que por se achar 
andava estudando latim às escondidas para vir a ser sacerdote 
tentação que lhe procede0 de ter sido estudante algum tempo 
no século. 

N.0 12. O Padre Manoel Antunes natural do Casteleiro 
termo da Vila de Soflelha do Bispado da Guarda fiil~o de Antonio 
Antuiles e de Maria Lourenço entrei nesta casa em 25 de Julho dia 
do Apóstolo S. Thiago; tomei a roupeta de Noviço em sinco de 
Agosto dia de Nossa Senhora das Neves, de 82 e não tomar a 
preta em tal dia do anno foi por esperar por huns padres que se 
foraõ ordenar a Lamego em companhia do padre Mestre dos 
Noviços Joaõ Lobo (Eraõ Manuel Nugueira e Francisco Correa) 
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e, vindos, a tomei em 15 de Agosto dia de Nossa Senhora 
da Assumpção de 1682. 

A margem: Morreo com grande opinião de Santo. 
Patriminio de 4$500, rendimento de pequenos 
bens que tinha na sua terra. Ms. 978, pág. 177 v. 

N.0 13. O Irmão Vicente da Costa natural desta cidade filho 
de Ventura da Costa, e de Maria de Payva começou o seu Novi- 
ciado para Irmão leigo em 24 de Fevereiro de 1682 e tomou a 
roupeta preta em tal dia do anno seguinte de 83. 

Falesceo o anno das nossas malignas a 25 de Janeiro de 87. 

N.0 14. O Irmão Martinho Moreira natural da freguesia de 
Moquim do termo de Barcelíos filho de Martinho Gonçalves e 
de Ignacia Moreira começou o seu Noviciado em 2 de Julho de 
seis centos e oitenta e dous e foi admittido em outro tal dia do 
anno de 83. Morreo em 4 de Abril de 85. Com grandes sinaes 
de predestinaçaó que cremos logrará por suas muitas virtudes. 

N.0 15. O Irmão Paulo Neri entrou para leigo a ser noviço 
em 15 de Agosto de 1682. He Amburgues [sic] de nação filho de 
Joaó Buch e de Anna Buch. tomou a roupeta preta no seguinte 
anno de 1683. 

Faleceo en Coimbra vindo de Lisboa a 27 de Janeiro de 712. 
Com boua (?) opinião e esta sepultado na Igreja do Corpo de 
Deus. 

N.O 16. O Irmão Pascoal das Neves natural do lugar do 
Cartaxo Arcebispado de Lisboa filho de Manuel Antunes e de 
Margarida das Neves começou o seu noviciado para irmão leigo 
com officio de Marceneiro em dia de todos os Santos primeiro 
de Novembro de 1682. E acabou no seguinte anno de 1683 em 
outro tal dia. Foi irmão muito humilde e sincero, assisti0 com 
grande trabalho e caridade aos enfermos das malignas aos quais 
abraçaua para mudar bolver fazer as camas &." 

Com tal aferro que dise delíe o Nosso muito Reverendo Padre 
Preposito então o Doutor Manuel Roiz que como se fora de 



proposito hia esse irmão beber as malignas dos enfermos que 
tratava. Falesceo do dito contagio em 7 de Março de tal anno 
de 1687. 

N.0 17. O Padre Manuel Marques natural da vila da Pedra- 
neira Arcebispado de Lisboa filho de Paulo Fernandes Calvo e 
de Luiza Fernandes entro [sic] a ser noviço em 3 de Dezembro 
de 1682. E acabou em dia da Imaculada Conceiçaõ da Virgem 
Senhora Nossa 8 de Dezembro do anno seguinte de 83. Assistio 
com muito cuidado aos enfermos de que era então perfeito e dellas 
digo das malignas morreo em o primeiro de Março de 87. 

Tem de Património ~z$ooo Ms. 978, pág. 178 r.  

N.0 18. O Padre Manuel Borges natural de Simodaês do 
Bispado do Lamego filho de Manuel ((Borgesi) (de Manuel Ruis) 
e de Maria de Sequeira. Começou o seu Noviciado nesta Con- 
gregaçaõ do Porto em dia da Expectação 18 de Dezembro de 1682. 
E o acabou em semelhante dia do seguinte ano de 83. 

N.0 19. Em o dito dia declarado em o termo proximo acima 
começou o seu Noviciado o Irmão Antonio Cardoso para leigo, 
he natural da freguesia de S. Martinho de Cambres Bispado de 
Lamego filho de Simão Cardoso Osorio e de Maria Denis. Acabou 
o seu anno de provaçam em semelhante dia anno de 1683. 

N.O 20. O Irmão Bartolomeu da Silva natural da Bica de 
Regalados filho do Capitam Bartolomeu da Silva e de Maria 
Velha começou o seu Noviciado em dia de S. João Evangelista 
24 de Dezembro de 1682. E acabou no tal dia de 83. 

Foi despedido da Congregaçaõ o anno de 88 depois de se lhe 
darem varios avisos para enmenda de suas inquietaçois e menos 
observancia. 

N.0 21. O Irmão Manuel Francisco natural de Coimbra filho 
de Manuel Francisco e de Domingas Francisca entrou a ser Noviço 
em 23 de Janeiro de 1683. E acabou o seu anno de provaçam em 
outro tal dia o anno de 84. 

11 
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N.0 22. O Irmão Matheus Mendes natural da fregucsia de 
S. Mamcde da Villa de Azere Bispado dc Coimbra começou o 
seu anno de provaçaõ em dia de Santo Antonio 13 de Junho de 
1684 e o acabou em z de Julho do seguinte anno de 85. Foi filho 
de Matheus Mendes e de Maria Francisca da mesma vil? de 
Azere. 

Falesceo na sua patria indo lá para convalescer em 29 de Abril 
de 1688. Foi de grande opinião de virtude ja desde o seculo per- 
tendeo a Congregaçaõ mais de doze annos. 

Tem de Património 158000. Ms. 978, pág. 179 v. 

N.0 23. O Irmão Manuel De Carvalho natural de villa Marim 
deste Bispado do Porto filho de Manuel Gonçalo (?) da Fonseca 
e de Phiiippa dc Carvalho Serqueira começou o seu noviciado em 
dia de Santo António 13 de Junho de 1684. E o acabou (ex causa) 
em z de Julho de 1685. 

Tem de Património uma pipa de vinho, valha o que valer. 
Ms. 978, pág. 179 V. 

N.0 24. O Iimão Jose de Almeida natural da fsegucsia do 
Bom Jesus de Mathosiilhos filho da Capitam Matheos de Almeida 
e de sua mulher Ignacia Luis tomou a roupeta de Noviço em 
dia de Nossa Senhora da Assumpção 15 de Agosto do anno de 
1684. E foi admittido à Congregaçaõ em semelhante dia do anno 
seguinte de 1685. 

Foi despedido por justas causas o anno de 1690. 
Património de 4o$ooo. Ms. 978, pág. 179 v. 

N.O 25. O Irmão Manuel Ayres natural de Villar de Maçadas 
Arcebispado de Braga filho de Domingos Barretto e de Anna 
Borges começou o seu noviciado em 2 de Julho de 1685 e o acabou 
em 28 de Agosto de 1686. 

Património de 2oSoo0, juro de ~OO$OOO, que trazia empres- 
tados. Ms. 978, pág. 178 v. 

N.0 26. O Irmão Jozef Gomes natural da cidade de Lisboa 
batizado na freguesia de S. Julião começou o seu Noviciado em 



outo de Septembro de 1685. E esperando pellas suas inquuiçois 
esteve com a roupeta parda athe dous de Fevereiro em que tomou 
a preta em dia da Purificaçam da Virgem Senhora Nossa. Foi 
filho de João Gomes e Isabel de Barros. 

N.0 27. O Irmão Manuel Baracho natusal da mesma cidade e 
freguesia filho de Antonio da Silva e de Margarida Baracho tomou 
a roupeta de noviço e a preta nos mesmos dias que o proximo 
antecedente Irmão. 
Foi despedido pello seu menos ajustado procedimento o anno 
de 1688. 

N.0 28. O Padre Manuel Viegas natural de Azeitaõ Arcebis- 
pado de Lisboa filho de Pedro Ramos Portilho e de Maria de 
Negreiros Mettelia começou o seu Noviciado nesta Congregaçaõ 
a 29 de Agosto dia de Santo Agostinho de 1686. E o acabou em 
outro tal de 1687. 
A margem: Morreo com opinião de santo em 7 de Março de 739. 

Tem de Património 15Soo0, beneficio que tinha na 
igreja de Santa Justa, em Coimbra. Ms. 978 pág. 
180 r. 

N.0 29. O Irmão Jacobo Bernardes natural de Lisboa bapti- 
zado na freguesia de Nossa Senhora dos Martyres filho de Jacobo 
Bernardes e de Maria de Santo Antonio de Castilho, tomou a 
roupeta de noviço em dia da Natividade de Nossa Senhora 8 de 
Setembro de 1685 e por tardarem as suas inquiriçõis se dilatou 
athe dia de S. Mathias 24 de Fevtreiio de 1688 em que tomou 
a roupeta preta. 

Tem de Património. rz$ooo. Ms. 978, pág. 178 r. 

N.O 30. O Irmão Simão da Costa natural da vilia de Viana 
Arcebispado de Braga filho de Antonio da Costa Velozo e de Clara 
Fernandes entrou a ser noviço em dia da conversão de S. Paulo 
25 de Janeiro de 1686. E tardando as suas inquirições veio a tomar 
a roupeta preta em dia de Santa Anna 26 de Julho de 1688. Foi 
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com licença dos prelados para ler philosophia para a Congregação 
de Viseu de que finalmente foi despedido. 

Depois de sahir de Vizeu foi para a India e entrou na Divina 
Providensia. 

N.0 31. O Irmão Lourenço da Crus entrou a ser noviço em 
o 13 de Fevereiro de 1687, tomou a roupeta preta em o primeiro 
de Mayo de 1688 por tardarem as suas inquiriçõis. He natusal 
desta cidade do Porto filho de Ventura da Costa e de Maria de 
Paiva da freguesia de S. Niculao. 

Património de 12$ooo feito na Ordinária da Alfândega. Ms. 
978, pág. 176 r. 

N.0 32. O Irmão Antonio Velho natural de Viana Arcebis- 
pado de Braga tomou a roupeta parda em dia de S. Mathias 24 
de Fevereiro de 1687. Morreo sendo Noviço com sinaes de pre- 
destinado. 

N.0 33. O Irmão Manuel do Couto leigo alfayate que morreo 
Noviço era natural desta cidade do Porto, irmão muy sincero, 
e candido, morreu o anno de 87 a poucos meses de noviço com 
geral sentimento desta Congregaçaõ os nomes de seus paes não 
ponho aqui porque os não achei, nem o dia da sua entrada deixo 
este espaço em branco para os por quem os descobrir. 

N.0 34. O Irmão Manuel Gonçalves natural da cidade de 
Lisboa baptizado na freguesia da Magdalena filho de João Gon- 
çalves e de Maria Francisca entrou a ser noviço em dia de santo 
Thomas 7 de Março de 1687; dilatou-se athe o primeiro de Mayo 
de 88; em que tomou a roupeta preta. 
A margem: Morreo sendo Preposito com soma (2) opinião anno 

- 716 - dia da Senhora da Asumpsão. 

N.0 35. O Irmão Joseph Monteiro natural (cuido que de 
Villa Marim) deste Bispado tomou a roupeta parda e andou com 
eiia asás tempo. Mas foi despedido por se conhescer não ser de 
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genio para este nosso modo de vida. Entrou em des de Agosto 
de 1687. 

N.O 36. O Irmão Manuel Fernandes entrou para Alfayate 
leigo he natnral da freguesia de S. Thiago de Labordães Arcebis- 
pado de Braga filho de Pedro Fernandes e de Maria Francisca. 

Começou o seu noviciado em 8 de Septembro dia da Natividade 
de Nossa Senhora anno de 1687 e recebeo a roupeta preta em 
outro tal dia anno de 88. 
A margem: Morreo em o primeiro de Março de 1742 com 

opinião de santo. 

N.O 37. O Irmão João Diogo leigo natural da freguesia de 
S. Pedro de Avargão comarca de Pennafiel deste Bispado do 
Porto filho de Pedro de Afonseca e de Anna Teyxeira começou 
o seu iloviciado em dia de Nossa Senhora da Conceição 8 de 
Dezembro de 1687 e o acabou em semelhante dia do anno seguinte 
de 1688. 
A margem: Morreo com opinião de Santo 1714. 

N.O 38. O Padre Doutor Manuel Ribeiro natural da Villa de 
Viana de Caminha Arcebispado de Braga filho de João Ribeiro 
e de Ignes Martins tomou a roupeta parda em o mesmo dia da 
Conceição de 87. E a preta em outro semelhante do anno seguinte 
de 1688. 
A margem: Foi o 2.0 Prepósito desta caza. 

N.O 39. O Irmão Manuel Ferreira baptizado em CasteUo 
de Vide no Alem Tejo donde seus paes se mudarão para a vila 
de Castelo Branco bispado da Guarda foi filho de João Ferreira 
e de Marta Dias entrou a ser noviço nesta Congregação para leigo 
Alfayate em dia de Santa Rosa de Maria do anno de 1689. E recebeo 
a roupeta preta em outro dia semelhante do ano seguinte de 1690. 

Pagava de congrua 4o$ooo. Ms. 978, pag. 174 v. 

N.O 40. O Irmão Sebastião de Azevedo: isto he Sebastião de 
Azevedo natural da Cidade de Lisboa filho de Manuel Rodriguez 
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e de Maria da Costa começou o seu Noviciado nesta Congregação 
em dia de Santa Thereza 15 de Outubro do anno de 1689. E o 
acabou em semelhante dia do anno seguinte de 1690. 

Tem de Património o rendimento de 2008000 que deu para 
este effeito e são seus. Andão a juros e rendem 1080oo. 

1732 -Recebi os juros que se estavão devendo a este Patri- 
mónio athe Agosto do prezente anno em que se distratarão 
e enGegarão os zoo8 ao Procurador do Altar de Santa Anna, 
conforme o tesramento do Padre. 

L.  dos Pat., pág. 16 r. 

N.0 41. O Irmão João Jacome natural de Lisboa filho de 
Carlos Menado e de Ana de Moura entrou a ser Noviço em 29 
de Junho de 1691. E no anno seguinte de 92 tomou a roupeta 
preta em semelhante dia que o he do Apóstolo S. Paulo. 

N.0 42. O Irmão Jozeph Da Silva precede aos dous lugares 
precedentes; porque entrou a ser noviço em 25 de Março de 1688. 
He natural desta cidade do Porto, filho de Pedro da Silva Pereira e 
de Maria Fernandes. P-cabou em outro tal dia do anno seguinte 
de 1689. 

Tem de Património o rendimento de hüa morada de cazas 
citas na rua do Souto. O último recebimento por conta 
deste Património foi efectuado em 1735. 

L. dos Pat., pág. 13 r. 

N.0 43. O Padre Domingos Leitão natural da cidade de Lisboa 
filho legitimo de Francisco Rodrigues e de Francisca Marques 
veio da Congregação de Pernambuco para esta. E para ser nella 
admittido entrou a ser noviço em 2 de Fevereiro de 1690. E se lhe 
lançou roupeta preta em tal dia do anno seguinte de 1691. Foi 
despedido em 3 de Dezembro de 1697. 

Tem de Património 15Sooo. Ms. 978, pág. I79 v. 

N.0 44. O Irmão Matheus dos Reys natural do Campo Grande 
no termo de Lisboa filho de Manuel Figueira e de Isabel Machado 
tomou a roupeta de Noviço em 24 de Agosto de 1691. E por tar- 



darem as suas inquiriçois esperou athe 16 de Abril dia de S .  Fru- 
tuoso do anno de 1693. 

Faleceo e m  24 de Fevereiro de 95. 
A nzargenz: foi despedido. 

T e m  de Património IZSOOO, feito na Ordinária da Alfân- 
dega. Ms .  978., pág. 174 v. 

N.0 45. O Irmão Manuel Lopes natural de Lisboa baptizado 
na freguesia de Santa Anna filho de Philippe Lopes e de T h o -  
masia de Jesus começou o seu noviciado e m  11 de Agosto de 1691. 
E por tardarem as suas inquiriçois esperou athe 15 de Agosto de 
1693 e m  que recebeu a roupeta preta. 
A margenz: Depois de ordenado se sahio da Congregação. 

N.0 46. O Irmão João Carneiro natural desta cidade do Porto 
filho de Andre Domingues e de Hilena Cernes entrou n o  Novi- 
ciado e m  dia de S .  Pedro Aposto10 do anno de 1691. E n o  anno 
seguinte de 1692 recebeo a roupera de aprovação digo a preta. 

Mas mostrandose inconstante n o  procedimento e vocação fugiu 
hEa noite da Congiegação quebrando a clausura. E posto que o 
forão logo buscar a casa do seu tutor com caridade e elie se mos- 
trou inuito arrependido tornou a afrouxar e ultimamente se foi 
da Congregação. 

T e m  de Património 4o$ooo. Ms. 978., pág. 176 r. 

N.0 47. O Irmão Jozeph Velho natural da cidade de Lisboa 
filho de Jacome Velho e de Maria Lemos foi baptizado na fre- 
guesia de Santa Justa. Entrou a ser Noviço e m  12 de Septembro 
d e  1693 digo e m  15 de Setembro. E por esperar pellas suas inqui- 
riçois tomou a roupeta preta e m  dia da Expectaçam 18 de De- 
zembro de 1694. 

Foi para Lisboa de la sahio desta Abbade no Bispaao da Guarda. 

N.O 48. O Irmão João Ferreira natural do lugar de Pouelide 
Bispado de Viseu  filho de Alexandre Ferreira e de Igiles da Costa 
tomou a roupeta de Noviço e m  dia de Thereza 15 de Outu- 
bro de 1693. E recebeo a preta e m  outro tal dia de 94. 
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N.O 49. O Irmão João Vieyra natural de Lisboa filho de 
Jozeph Ribeiro e de Vicencia Vieyra tomou a roupeta de Noviço 
em dia de Nossa Senhora das Neves 5 de Agosto de 1695 E pas- 
sados como 2 meses foi despedido por não ser capaz deste nosso 
modo de vida. 

N.0 50. O Irmão Francisco de Mello natural de Resende 
Bispado de Lamego filho de Manuel Carneiro de Mello e de Ce- 
cilia de Miranda tomou a roupeta parda em dia da Expectaçam 
de Nossa Senhora anno de 1693. E em tal dia no anno seguinte 
tomou a roupeta de aprovado. 

Procedeo como co'irmão; mas faltando-lhe a saude pedio licença 
para se sair e ir para viver nos ares patrios. 

N.0 51. O Irmão Phelippe Neri natural de Lisboa filho de 
Antonio de Sousa da Costa e de Maria Thereza tomou a roupeta 
de noviço em 5 de Agosto de 1695. E em outro tal dia recebeo 
a de aprovado no seguinte anno de 1696. 

Sahiose depois de ordenado sacerdote. 

N.0 52. O Irmão Joseph de Macedo natural de Lisboa filho 
de António de Macedo e de Domingas das Neves tomou a roupeta 
de Noviço em 5 de Agosto de 1695. E recebeo a preta em outro 
tal dia do seguinte anno de 96. 

Falesceo com sinaes de predestinação em 16 de Setembro 
de 1699. 

N.0 53. O Irmão João de Moraes natural da quinta da Prada 
termo de Valdepallo de Vinhaes Bispado de Miranda filho de 
João de Moraes Colmieyro e de Donna Anna de Sá começou o 
seu Noviciado em dia de S. Victor 12 de Abra de 1696. E o aca- 
bou em outro tal dia do seguinte anno de 1697. 
A margem: Morreo com boa opinião de santo a 28 de Agosto 

de 1711. 

N.0 54. O Irmão Jozeph de Faria natural de Lisboa filho de 
Antonio Simões e de Luiza Faria principiou o seu noviciado em 
22 de Abril de 1696. 
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Este irmão nunca mostrou tomar comedimento (?) athe que 
ultimamente foi despedido da Congregação em 26 de Abril de 
1697. Em breve tempo tivemos noticia morrera em Lisboa desas- 
tradamente. 

N.O 55. O Irmão Joseph Pinto natural desta cidade do Porto 
filho de Manuel Pinto Ramos e de Mariana Pereira moradores 
na ma das Flores começou o seu anno de aprovaçam em o pri- 
meiro dia de Janeiro de 1697. E o acabou em outro tal dia do 
anno seguinte de 1698. 
A margem: Este Irmão depois de ser Theologo e ordenado 

sacerdote sahio da Congregaçam. 

N.O 56. O Irmão Antonio de Maris natural de Villa do Conde 
Arcebispado de Braga filho legitimo de Francisco do Rosario e 
de Mariana de Maris de Faria começou o seu Noviciado e o aca- 
bou nos mesmos dias e annos que o Irmão Jozeph Pinto ultimo 
precedente. 
A margem: Foi expulso em 8 de Julho de 709 sendo já sacerdote 

e lente de vespera de Theologia. 

N.0 57. O Irmão Domingos Ribeiro natural de Santo Tirso 
deste Bispado filho de Domingos Ribeiro e de Senhorinha Martinz 
começou o seu noviciado para Irmão leigo servir a Congregação 
no seu officio de Alfayate em dia de Nossa Senhora das Neves 
5 de Agosto de 1697. E o acabou em semelhante dia do anno 
seguinte de 1698. 
A margem: Faleceo com opinião em Abril de 1751. 

N.0 58. O Irmão Digo o Padre Manuel Ferreira natural da 
freguesia de S. Martinho de Rifana de Sousa e Reitor da mesma 
igreja fiUio de Domingos Feiiiandes e de Maria Ferreira tomou 
a roupeta parda em o primeiro de Mayo de 1698. 

E em semelhante dia do ano seguinte de 99. Porem pena sua 
frouxidão e inutilidade foi despedido em 10 de Fevereiro de 1700. 

N.O 59. A margem: O Irmão Manuel Gomes entrou no Novi- 
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ciado em 31 de Outubro de 99 e foi despedido 
em 10 de Fevereiro de 1700 por frouxo. 

N.0 60. O Irmão Jozeph Gonçalves natural de Lisboa bapti- 
zado na freguesia da See filho de João Goilçalvez e de Maria 
Gonçalvez tomou a roupeta de Noviço em dia de S. Mathias 24 de 
Fevereiro de 1700. E por tardarem as suas inquiriçois se dilatou 
no Noviciado athe dia de S. Francisco de Borja desde Outubro 
de 1702 em que se lhe deu a roupeta preta. 

N.0 61. O Irmão Manuel de Sousa natural desta cidade do 
Porto filho de Manuel de Sousa e de Isabel Cardosa entrou neste 
Noviciado tomando a roupeta parda em a noite de Natal 25 de 
Dezembro de 1700. E se lhe lançou a preta em semelhante fes- 
tividade o anno seguinte de 1701. 

Em 31 de Janeiro seguinte julgou a junta dos sete Padres a 
este irmão por expulso por inquieto e outras causas. Esteve clau- 
surado em hum cubiculo fora do Noviciado athe scus paes toma- 
rem delibcração por onde o havião de impor. 

Em 4 de Fevereiro de 1702 sahio expulso desta Congregação 
por causas tão justificadas que elle mesmo na hora em que sahio 
sem payxão nem turbaçam mas conforme com o seu infortúnio 
disse diante de mim o Padre Manuel Antunes e do nosso muito 
Reverendo Padre Preposito que de presente he João de Moraes 
que bem sabia que os Padres em o expulsarem obrarão com tanta 
justiça e rezam que não podiam em conciencia deixar de o fazer 
assim, o que eu jurarei se for necessario haverlhe então ouvido. 

N.0 62. O Irmão Francisco Ribeiro natural desta cidade filho 
de Manuel Ribeiro e de Mailana Pereira entrou no Noviciado 
em 13 de Junho de 1701. Em 3 de Junho do anno seguinte 
resolve0 a junta dos 6 Padres que este irmão não era capas da 
roupeta preta nem a proposito para o nosso instituto por enfer- 
miço com achaque habitual dos olhos e outras molestias que 
padecia pello que foi despedido. 

N.O 63. O Irmão João de Almeida natural de Passos de Fer- 



reira deste Bispado do Porto filho de Manuel Ferreira da Costa 
e de Anna de Almeida tomou a roupeta de Noviço em dia de 
Santo Antonio 13 de Junho de 10701 [sic]. 

Em 29 de Junho do anno seguinte por não virem a tempo as 
suas inquiriçõis tomou a roupeta preta. 

N.0 64. O Irinão João da Costa tomou a roupeta de Noviço 
no mesmo anno, mes, e dia que o Irmão acima João de Almeida. 
He filho de Estevão da Costa e de Joaila Ferreira da Costa mora- 
dores em Lustosa na Costa Arcebispado de Braga. Foi admitido 
à Congregação em 13 de Junho de 1702. 
A margem: Faleceo com opinião de santo em 11 de Outubro 

de 1750. 
Tem de Património nas cazas da Calssada 155000 

1753 -Recebi o Património deste Padre que se ihe 
estaua deuendo des que morreo . . . 146970. 

L.  dos Pat., pág. 19 r. e v. 

N.O 65. O Irmão Manuel Baptista natural de Massarelios 
junto desta cidade filho de Manuel Ncto e de Maria Duarte 
tomou a roupeta parda em dia de S. João Baptista 24 de Juuho 
de 1701. E por causas que ouve para isso se lhe esperou athc 
15 de Outubro do anno seguinte de 1702 em que se Ihc lançou 
a roupeta preta. 
A margem; foi expulso por mal procedido em 12 de Setem- 

bro de 1703. 

N.0 66. O Irmão João Correa Beneficiado com primeira 
tonsura natural do sobredito lugar de Maçareiios filho de Pedro 
Da Costa Gramacho e de Maria Correa Rios entrou neste Novi- 
ciado em 23 de Janeiro de 1702 em que tomou a roupeta parda 
tendo andado com os seus vestidos desde 12 de Janeiro sobredito. 
Foi aceite em 23 de Janeiro do anno seguinte de mil sete centos 
e tres em que tomou a roupeta preta. 
A margem: Este Irmão depois de ordenado de sacerdote se foy 

da Congregação em 4 de Setembro de 1705. 
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N.O 67. O Irmão Ventura de Carvalho namal da freguesia 
de S. Pedro de Miragaya, amabalde desta cidade do Porto, 
filho de Manuel Roiz e de Maria da Luz entrou nesta Congre- 
gação em dia de todos os santos o primeiro de Novembro 
de 1702 e vestio a roupeta parda em 15 do dito mes. Tomou a 
roupeta preta em o mesmo dia do anno seguinte de 1703. Depois 
de sacerdote, pregador e confessor se foi da CongregaçEo. 

N.O 68. O Irmão Jozeph Borges natural desta cidade filho 
de Pedro Borges e de Mariana da Silva moradores na rua Escura 
freguesia da See entrou nesta Congregação em dia do Aposto10 
Santo André 30 de Novembro do anno de 1702. E tomou a rou- 
peta parda em dia de Santa Luzia 13 de Dezembro do dito anno. 
Tomou a roupeta preta no fim do anno do seu noviciado. Foi 
despedido depois de sacerdote no anno de 715. 

N.0 69. O Irmão Jozeph Pereira natural de Lisboa baptizado 
na freguesia de S. Miguel de PJfama, filho de Fernando Nunes 
e de Mariana Pereira tomou a roupeta parda neste Noviciado 
em dia de S. João Baptista o anno de 1703 e tomou a roupeta 
preta no mesmo dia do anno seguinte de 1704. Viveo exemplar- 
mente athe o de 1706 em que moileo de hüas contagiosas malig- 
nas de que adoecerão 27 sogeitos e morrerão tres. Morreo o dito 
Irmão com grandes esperanças e sinaes de sua salvaçam. 

N." 70. O Irmão Antonio Ferreira natural de Lisboa bapti- 
zado na freguesia de Santa Ana de Monte Sinay filho de Manuel 
Ferreira e de Domingas Gonçalvez tomou a roupeta parda no 
mesmo dia e ano que o Irmão Jozeph Pereira ultimo antecedente 
e também a preta. 

N.O 71. O Irmão Florencio da Silva natural desta cidade 
baptizado na freguesia de S. Niculao filho de Manuel da Silva 
e de Mariana Ribeiro começou o seu Noviciado no mesmo dia 
que os dous Irmãos antecedentes; e tomou a roupeta preta no 
mesmo dia e anno. 
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Tem de Património ...... 15$ooo. 
Tem pago até o anno de 1712 em que se ordenou de sacerdote 
e ficou devendo desse anno 45680 e os mais annos até o 
prezente que corre o dito Património do mez de Dezembro. 
Até 1728 não foi pago. Referente a esse anno lê-se: Em 14 
de Julho deste ano entregou o Padre Luis dos Reis como 
Testamenteiro do Padre Florencio pello que devia dos 
patrimonios athe o dia que faleceu abati os 365875 reis pelio 
tempo que auzente esteve desta caza . . . . . . 1g5$305. 

L. dos Pat., pág. 22 r. 

N.0 72. O Irmão Francisco Valerio natural de Lisboa bap- 
tizado na freguesia de S. Julião filho de Antonio Borges Valerio 
e de Luiza Franca Leal começou o seu Noviciado no mesmo 
dia de S. João Baptista com os tres antecedentes. 
A margem: foy expulso desta Congregação por mal procedido; 

e por justas causas o aceitarão em a Congregaçao de 
Vizeu e lhe lançarão a roupeta preta por ordens dos 
Padres de Vizeu nesta casa, levandolhe os tais Padres 
em conta o anno de Noviciado, que nesta casa teve. 

N.O 73. O Padre Ignacio Correa ordenado de Epistola natural 
de Rio Tinto Bispado do Porto filho de Manuel Aranha e de 
Anna Correa tomou a roupeta parda neste Noviciado em dia 
da visitação de Nossa Senhora 2 de Julho do anno de 1703, tomou 
a roupeta preta no mesmo dia de anno seguinte de I704 Faleceo 
nesta casa com opinião de santo em Dezembro de 1750, tendo 
ajudado muito a Congregaçam de Braga e de Vizeu onde leo 
Theologia. 

Tem de Patrimonio húa fazenda em Rio Tinto, cujo ren- 
dimento oscilou entre 2$640, em 1722 e 9$200, em 1751. 

L. dos Pat., págs. 113 r. e v. 

N.0 74. O Irmão Francisco Pereira natural da freguesia de 
S. Niculao desta cidade do Porto filho de Antonio Pereira da 
Costa e de Ana de S. Payo tomou a roupeta parda em dia da 
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visitação de Nossa Senhora 2 de Julho de I703 e tomou a preta 
no mesmo dia do anno seguinte de 1704. 
A margem: Este Irmão conhecendo que o expulsarião pello seo 

mao procedimento sahio se da Congregaçam em 23 
de Outubro de 1706. 

N.O 75. O Irmão Jozeph do Couto natural desta cidade filho 
de Manuel do Couto e de sua mulher Maria da Assumpçãm 
moradores na rua da Porta de Carros, aonde chamão o Paraiso 
entrou nesta Congregação em dia da Natividade de Nossa Se- 
nhora a 8 de Septembro de 1703. Tomou a roupeta parda em 
dia do Apóstolo S. Matheos 21 do dito mes e anno, e tomou a 
roupeta preta no mesmo dia do ano seguinte de 1704 
A margem: Sahiose da Congregaçam depois de ordens sacer- 

dotais. 

N.O 76. O Irmão Gabriel Talbott de nação Irlandez filho 
de Guilhelmo Talbott, que morreo sendo Mestre de campo, 
e de sua molher Izabel Talbott moradores na Villa de Balline- 
gore junto á cidade de Wexford, Bispado de Ferons em a Ilha 
de Irlanda, entrou nesta Congregação a 30 de Mayo de 1704, 
e tomou a roupeta parda em o dia de Santo Antonio a 13 de 
Junho do mesmo anno e a preta em 27 de Setembro de 1706 
dia da Impressão das Chaguas de S. Francisco. 

Morreo este Padre a 23 de Dezembro de 749 com opinião de 
santo tendo servido a Congregação em os cargos de Mestre, Pre- 
posito, Examinador Sinodal, Calificador do Santo Officio, grande 
Missionário, Consultor de muitas gentes e grande Congregado. 

N.O 77. O Irmão Manuel da Sylua natural da Aldea da Cha- 
musca em o Couto de Grijó, termo de Gaya, e comarca da Feira, 
filho de Manuel Domingues e de sua molher Maria da Sylua 
moradores na sobredita Aldea, entrou nesta Congregação dia 
do Nosso Santo Patriarcha a 26 de Mayo, e tomou a roupeta 
parda a 20 de Junho no dia 8 de Santo Antonio tudo no aimo de 
1704, e tomou a roupeta preta dia de S. Thiago a 25 de Julho 
do anno seguinte de 1705. 



A margem: Sahiose da Congregaçam depois de  ser sacerdote 
e de  ter estudado Filosofia e ano e m  Teologia. 

N.0 78.  O Irmão Henrique Marrins filho de  Henrique Martinz 
de  nação Amburguez, e de  Maria do Espirito Santo natural desta 
Cidade do Porto, entrou nesta Congregaçam de idade de 15 annos 
e noue mezes, n o  anno de  1705 dia de  nosso santo Patriarcha. 
T o m o u  a roupeta parda n o  de  Santo Antonio e a preta e m  outro 
tail dia do anno seguinte de 1706. Foi c o m  licenca pai3 V i zeu  
e depois se despedi0 desta casa por hüa  carta sua e ficou na casa 
de Viseu n o  anno de  1715 e ueyo de Viseu para casa de  sua may  
aonde de presente assiste: falece0 e m  sua caza n o  anno de 1750. 

N.0 79. O Irmão Luis dos Reis filho de João Francisco Lamas, 
e de  sua mulher Catharina Gonçalves moradores na freguezia 
de Santa Maria de  Lamas Comarca da Feira, entrou nesta Con- 
gregaçam da idade de  22 annos, e 4 mezes n o  de 1705 e m  I4 de  
Janeiro tomou a roupeta parda e m  29 do mesmo mez  e a preta 
e m  24 de Fevereiro do seguinte anno de 1706. 

Morreo nesta Congregação e m  Julho de 1738. 
T e m  de  Património . . . 2o$ooo. 
Foi pago regularmente até 1738. 

L. dos Pat., pág. 25 r. e v. 

N.O 80. O Irmão Jozeph de  Souza filho de João Teixeira de 
Araújo, e de  D .  Aguada Borges de Souza natural de Vila M e a m  
freguesia de Tarougua do Bispado de Lamego entrou 11a Con- 
gregaçam e m  Novcmbro de  1705; tomou a roupcta parda dia 
dc  Nossa Senhora da Conceição, tinha de idade 14  annos tomou 
a roupeta preta e m  dia de nossa Senhora da Conceyção 8 de 
Dezembro de  1706. 

Este Irmão depois de acabar o anno do  Noviciado, deo e m  
teimoso e proteruo pelo que foi despedido da Congregaçam e m  17 
de Janeiro de  1709. E elle mesmo quis hisse c o m  o pretexto de 
ter pouca saude. Ja foi c o m  ordens Menores. 

N.0 81. O Padre Manuel da Rocha filho de  Jozeph da Rocha 



e de Cizilia Mendes desta cidade entrou na Congregaçam já com 
ordens de missa em 13 de Novembro de 1706 anos e tomou a rou- 
peta parda em dia de nossa Senhora da Apresentação em 22 de 
Novembro de 1706 e despençando os Padres nos dias que lhe 
faltauão para andar com os seos vestidos tomou a roupeta preta 
no fim do seu novissiado. 
A margem: pasados annos se sahio da Congregação. Safei S. Ro- 

mão. 
Tem de Património o rendimento do seu moynho e quintal 
em Villar. Recebi deste Padre da divida atrazada do seu 
património conforme a conta que elle mandou ao Padre 
Prezidente Lourenço da Csnz . . . 48Sooo. 

L.  dos Pat., pág. 28 r. 

N.O 82. O Padre Martim Carneiro Reytor que foy de Santa 
Maria Davanca comarca da Feyra Bispado do Porto filho legitimo 
de Luis de Madureyra Lobo e de Anna de Vargas de Miranda 
Natnral da Coligiada de nossa Senhora da Assumção da Vila de 
Chaves Arcebispado de Braga da prouinçia de Trasos Montes 
emtrou nesta Congregação em 29 de Fevereiro tomou a roupeta 
parda em o 1.O de Março de 1707 despençando os Padres ex 
causa nos dias que lhe faltanão para para [sic] andar com os seos 
vestidos tomou a roupeta preta no fim do anno do seu Nouisiado 
em o 1.O de Março de 178 [sic] mudado para a casa de Frexo 
para sempre, por elle assim o pedir em Outnbro de 1713 por 
achado [sic] e serem aqueles ares quasi patrios. 

N.0 83. O Irmão Aleyxandre Leyte filho de Francisco Gon- 
çalves Leyte e de Geronima de Meyselles: de Ambrois freguesia 
de S. George de Varsea, concelho de Filgeyras Arcebispado de 
Braga entrou nesta casas [sic] em dous de Julho de 1707 tomou 
a roupeta parda em 16 do dito mes de Julho: tem 23 annos de 
idade. Tomou a roupeta preta em outro semelhante dia 16 de 
Julho do seguinte anno de 1708. Foise para sua casa sem se des- 
pedir desta. 

N.0 84. O Irmão Guilhemme de S. Jozeph emtrou nesta casa 



em o prirneyro de Outubro de 1707 he de idade de 14 annos e 
natural da cidade de Londres filho de João Sponcea e de Susana 
Sponcea e por fugir da heresia de seos pais se retirou delles meten- 
dosse em hüo Navio que apostou em Lisboa aonde esteue por 
alguns dias com hü homem de negocio e por este ser heregue 
se retirou delle e sem saber caminho nem a lingoa portuguesa 
por cuja cousa padesseu muitos emcommos: finalmeilte veyo 
dar consigo em casa do Ilustrissimo Senhor Bispo do Porto D. Frei 
Joseph Saldanha por cuja ordem se reconcelio~i com a Igreja 
Romana e depois de o ter em sua casa algüos dias o meteu nesta 
Coilgregação assistindo lhe com toda a grandesa ao tomar da 
roupeta que foy que foy [sic] na Capelia mos da nossa Igreja em 
16 de Outubro de 1707. Domingo de tarde com tanto concurso 
de gente que não cabia na igreja e capelia mor cantousse o Veni 
Sancte Spiritus e mais antifonas a fsce e fes a pratica o nosso 
muito Reverendo Padre Preposito Manuel Antunes com muito 
aplauso de todo concursso, &.a 

Tomou a roupeta preta o dito Irmão em 17 de Outubro do 
anno seguinte de 1708 dia de Santa Heduuiges. 
A nzaTgem: Este Irmão procede0 suficientemente no Nouiciado. 

Mostrou singular talento para as letras. Em 8 de 
Junho de i709 sahio da Congregaçam despedindose 
uoluntariamcnte. Disse que hia para Lisboa. Alu- 
garão lhe besta para bir, derão lhe hum bom uestua- 
rio e mais oito mil reis em dinheiro e roupa branqua 
a que elle quis levar. 

N.O 85. O Irmão Bsas Dias entrou nesta Casa em desasseis 
de Outubro de 1707 he de idade de sincoenta annos he natural 
de Monte Alegre Arcebispado de Braga: he filho de Saluador 
Dias e de Lusia Dias: tomou a roupeta parda para Irmão Leygo 
em dia de todos os santos de 1707. 

Tomou o dito Irmão a roupeta preta no fim do anno da pro- 
vação, em dia de todos os santos de 1708. Falecco na Congregaçam 

Tem de congrua . . . . . . zo$ooo 
Que são o rendimento de 4ooSoo que deu á caza e andão 
a juros. Paga Letra M. 10; e inteirouse a congiua deste 



Irmão no que estava falta de I~O$OOO, e pagra [sic] letra refe- 
rida. Declarase que por determinação dos Reverendos Padres 
do Governo passado [sic] se aplicarão =joo$ooo destes 400$j 
do Irmão Braz Dias para a condução da água para a quinta 
de Santa Catherina como consta do termo [sic] dos ditos 
Padres no Livro das obras fol. 202 e v. e os outros roo$ vão 
lançados no n.0 28 dos vários rendimentos por ali pertencerem. 

L. dos Pat., pág. 91 r. 
Rendimento de 601$0o0 - Deixou o Irmão Brás Dias desta 
Congregaçam que do rendimento do dito dinheiro se dessem 
treze testões aos pobres com que come a Communidade 
vespera de Natal e sesta feira da paixão mejo testão a cada 
pobre e os 1700 rs que restão para prezunto e arros para a 
Comunidade em dia de S.Brás. 
Rendimento de 100s -Deixou o Irmão Brás Dias que o 
rendimento destes 100s rs se entregasse ao Padre ao Irmão 
porteiro para destrebuir com os pobres que vem a portaria 

L. dos Pat., pág. 186 r. e v. 

N.O 86. O Irmão Joseph de Crasto natural de Arrifana de 
Sousa, filho de Antonio de Crasto e de Maria Bras entrou nesta 
Congregaçam em 17 de Março de 1709 e tomou a roupeta parda 
em 28 do mesmo Quinta feira da somana santa. 

Tomou o dito Irmão a roupeta preta aos 28 de Março de 1710 
dia em que findava o seu anno de aprovação. Este jrmão se foi 
para a casa de Viseu sem licença dos supreores do gouerno desta 
casa, de que resultarão larguos desçabores entre hüa e outra casa 
e pasados algumns annos se sahio da Congregação e morreo fora 
della. 

N.0 87. O Irmão Antonio Pinto de idade de 17 annos, que 
fes em 29 de Junho proximo passado, filho de Manuel Pinto de 
Azevedo, e de sua mulher Anna Anmes,  moradores na freguesia 
de S. Salvador de Aveleda do termo de Louzada, Arcebispado 
de Braga; principiou o seu anno de aprovação em dia da Nativi- 
dade da Virgem Nossa Senhora a 8 de Setembro de 1710. 
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Tomou o dito Irmão a roupeta preta a 8 de Setembro de 1711 
dia do Nascimento de Nossa Senhora, porque neste mesmo dia 
acabou o seu anno de approvação. 

Morreo na Congregaçao aos g de Agosto de 1748 tendo sido 
Prepósito nesta casa. 

Tem de Património . . . . . . 2o$ooo 
Foi pago até 1734, referente ao qual se lê o seguinte: Recebi 
o Património deste Padre vencido em 14 de Junho athe o 
principio de Dezembro de 730 em que foi para Lisboa, 
e de 20 de Novembro de 733 em que chegou athe 13 de 
Junho deste anno, dia em que se vence o seu Patrimonio 
que por tudo fazem 12 mezes, e 10 dias ... 20$555. 
Depois foi sempre pago. 
L. dos Pat., pág. 31 e r. e v. 

N.0 88. O Irmão João Bernardes irmão do Padre Jacob Ber- 
nardes entrou no Nouiciado a 2 de Dezembro de 1711 annos e 
andando des dias com os seus vestidos na forma do Estatuto 
recebeo a roupeta parda a 12 do dito mes, a qual lhe lançou o Nosso 
Muito Reverendo Padre Preposito Francisco Lopes pela manhã 
como he cosnune logo depoes de começada a oração da Comu- 
nidade. 

Este jrmão foi despedido em 23 de Nouembro de 1712, por 
achaques que lhe sobrevierão no Nouiciado. 

73 .0  89. O Padre Manuel do Valle Prior de Icassem da ordem 
de Sam Tiago da Espada e natural do lugar de Curtinhas, entrou 
nesta casa a dous de Outubro de tarde, tomou a roupeta parda dia 
de Santa Theresa, a 19 de Outubro de 1713 foi despedido a tres 
de Nouembro de 173 [sic] por achaques que tinha e não deu 
conta delles quando entrou nesta casa, e consultandose o médico 
da casa sobre esta materia disse que se o não despedissem se 
arriscaua a perder o juiso em breues tempos e por esta causa se 
foi para Lisboa. 
A margem: Curtinhas freguesia de S. Sebastião da prouincia 

de Tras os Montes Arcebispado de Braga. 
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N.0 90. O Irmão Manuel de Almeida natural da cidade de 
Vizeu entrou nesta Congregaçam para o estado de leigo com 
officio de sangrador e barbeiro a 19 de Agosto dia de Nossa Senhora 
da Assumpsão e andou com os seus vestidos na forma do Estiiio 
athe 24 do mesmo mcs, em que se festeja o Aposto10 São Bertho- 
lameu e neste dia pcla manhã lhe lançou a roupeta parda o nosso 
muito Reverendo Padre Preposito Francisco Lopes anno 1712. 

Este jrmão tomou a roupeta parda a 28 de Agosto e não a 24 
como dis o acento supra. E no nlcsmo dia do seguinte anil0 de 
1713 lhe vestio a roupeta preta o nosso Muito Rcvereildo Padre 
Preposito Manuel Ayres. 

Este Irmão Indo asima de Douro fazer as vindimas se lhe deu 
a maleita malinada da que morreo e esta enterrado na Capella 
dc S. Cayetano de Villa Marim. 

N.0 91. O Padre Francisco Pinto natural da Penajoya * 
entrou nesta Coilgregaçam a 4 de Outubro e tomou a roupeta 
parda a 19 do dito mes do anno de 1712. 

Foi despedido pelos Padres do gouerno em 3 de Março de 1713, 
A? margem : *Bispado de Lamego. 

N.0 92. O Irmão Miguel de Freitas sobrinho do Reverendo 
senhor Miguel de Freitas Conego de Guimaracs entrou nesta 
Congregaçam a 6 de Outubro c tomou a roupeta parda a 19 do 
dito mes anno de 712. He filho de João Antunes de Carualho 
natural de S. João de Rey Arcebispado de Braga e de Ignes de 
Freitas natural da mesma freguesia de S. João de Rey. Tomou 
a roupeta preta em dcsanove (19) de Outubro de 1713 Lançoulha 
o i~osso muito Reverendo Padre Manuel Ayres. 

A este Irmão se mandou que se fosse para caza de seu Tio 
visto não o querer ordenar de ordens sacras, mas querer, que 
se sahisse da Congregação. Com que se foi em 16 de Fevereiro 
de 1717. 

N.0 93. O Irmão Manuel Pinto Filho de Aluaro Rebelio desta 
Cidade do Porto, e seu cidadão e natural entrou nesta Congregação 
a 15 de Outubro e tomou a roupeta parda a 30 do dito mes no 



anno de 1712 a may deste jrmão se chamaua Isabel Rois natural 
de Aguiar de Sousa, he mulher solteira tomou a roupeta preta 
em 30 de Outubro de 1713 em que acabou o seo aimo de aprovação 
e lançoulha o nosso Muito Reverendo Padre Preposito Manuel 
Ayres. 

Este Irmão estando com hüa penitencia que ihe deu o Padre 
Preposito Manuel Gonçalves, se irritou de sorte que fogio desta 
Congregação de nOyte, no mez de Mayo do anno de 1716, digo 
a 26 de Abril do dito anno. 

...... Tem de Patrimonio I 5Sooo 
que são o rendimento de 3ooSooo que deu para a caza. 
Até 1729 esteve o dinheiro a juros na mão do Padre Ignacio 
Xavier; a partir daí passaram os rcndimentos a ser pagos 
pelas quintas de Siderma e Galafura a quem o dinheiro 
fora emprestado. Destas passaram para os rendimentos das 
Capelas e Legados. 

L. dos Pat., pág. 49 r. 
L.  da Desc. pág. 459 r. 

N." 94. O Irmão Joseph dos Santos filho do Louvado Diogo 
dos Santos e Misquita e da sua Mulher Domingas da Silua entrou 
nesta Congregação a 12 de Novembro e tomou a roupeta parda 
a 21 do mesmo mes anuo de 1712 tomou a ioupeta preta em zr 
de Nouembro de 1713 Morreu na Coilgregaçam. 

...... Tem de Patrimonio zoSooo 
L.  dos Pât., pág. 37 r. 

N.O 95. O jrmão Antonio de Sousa he de idade de zo anilcis 
e natural de Santa Christina Couto de Santo Tirsso he filho legi- 
timo de Manuel de Sousa Pereira e D. Costodia Pereira de Essa, 
entrou nesta casa em 11 de Setembro de 1714 e tomou a roupeta 
parda em 24 do sobredito Mes, em dia de Nossa Senhora das 
Merces. 

Foi baptizado na jgreja de Sam Thome Arcebispado de Braga 
como coilsra da certidão de idade que seu pai ihe mandou. 

Tomou a ioupeta preta no mezmo dia do anno de 1715. 
Depois de ordenado alguns annos, se foi da Congregação. 
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Tem de Patrimonio . . . 2o$ooo 
1729 - volavit in principio Dezembris 

L. dos Pat., pág. 34 r. 

N.0 96. 0.. jrmão Joseph Cardoso filho legitimo de João Car- 
doso e de sua mulher Bernardina Freire da Sylva naturais desta 
Cidade e moradores na rua das Taipas Freguesia da Vitoria entrou 
nesta casa em 25 de Novembro de 1714 tomou a roupeta em 8 
de Desembro do ditto anno e fes 22 annos em dia da Incarnação 
do ano de 1713. 

Tomou este Irmão a roupeta preta em 8 de Dezembro de 1715, 
sendo Preposito o Nosso Reverendo Padre Manuel Gonçalves. 
Este Padre se foi da Congsegaçam 27 de Junho de 724 por sua 
livre vontade. 

Tem de Património . . . I~$OOO 
Pagou tudo aathe o dia em que se foia. 

L. dos Pat., pág. 43 r. 

N.0 97. O Irmão Domingos da Costa natural da Freguesia 
de Sam Vitor da Cidade de Braga entrou nesta casa em 17 de 
Janeiro de 1715 tomou a roupeta parda em dia de Nossa Senhora 
2 de Fevereiro do dito anno supra. 

Tomou a roupeta preta em 2 de Fevereiro de 1716 dia em que 
acabou o seu aimo de noviciado, sendo Preposito o nosso Reve- 
rendo Padre Manuel Gonçalves. 

Morreo na Villa de Feiteira (?) vindo doente das quintas de 
Sima do Douro - anno de 724. 

Tem de congrua . . . 4oSooo 
Que são o rendimento de 8oo$ooo que deu quando entrou 
nesta Congregaçam declarando que duzentos erão logo para 
a Caza e os 600s para andarem a juros e testar como lhe 
parecesse. 

L. dos Pat., pág. 94 r. 

N.0 98. O Irmão Joseph Mai-tins ordenado de ivlenores natu- 
ral da freguesia de Campanhã deste Bispado, filho que ficou de 
Bento Miro já defunto e de Margarida Antonia viuva ambos 
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da mesma freguesia e do lugar de Godim, entrou nesta Congre- 
gação a 6 de Agosto de 1716 e tomou a roupeta parda em 15 do 
dito mez, sendo dispensado nos dias do Estatuto. 

Preposito o Reverendo Padre Manoel Gonçalves. Tomou este 
Irmão a roupeta preta aos 15 de Agosto de 1717. 

Este Padre sendo Preposito morreo dentro de 6 meses por 
achaque que já padesia antes de o ser, que hera um tubercolo, 
com oppinião de santo tendo muito despreso de si do qual se 
fas especial menção nos apoiltamentos para a Chronica da Coil- 
gregação pelo Nosso Padre Bento Jose, seu amigo e confessor. 

Tem de ?atrimonio . . . 7S500 
Vence-se em 15 de Agosto e tem pago até o anno de 1723 
inclusive e não se carregão os annos de 1721, 22 e 23, porque 
estes anos esteve lendo em Braga. Foi pago até 1739. Faleceo 
em Mayo de 740. 

L. dos Pat., pág. 46 r. e v. 

N.O 99. O Irmão Joachim de Ma.ttos filho de Frai~cisco de 
Mattos e de sua mulher Thereza Pereira todos da Ferraria de 
Cima desta Cidade, entrou nesta Congregação em 9 de Janeiro 
de 1717 e tomou a roupeta parda em 24 do dito mez e anno. 

Tomou a preta em similhante dia depois de ordenado de Epis- 
tola se foi da Congregaçam e hoje vive na Congregaçam de S. Eloy. 

N.O 100. O Irmão Joseph do Sacramento osdeilado de Meno- 
res filho de Manoel da Costa espingardeiro e de sua mulher 
Maria Ferreira da Ferraria de Cima freguesia da Victoria desta 
cidade entrou nesta Congregação em 14 de Outubro de 1717 
e tomou a roupeta parda em 28 do dito mez, e anno. 

Tomou a preta em semelhante dia de 1718. 
Hoje chamaçe o Padre Joseph Ferreira. 
Morreo na Congregaçam. 

N.O 101. O Irmão Manoel de Santo Thomaz filho de Manoel 
da Rocha e de sua mulher Izabel Francisca do lugar de Salgueiros 
freguesia de Cedofeita entrou nesta Congregação em 28 de Outu- 
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bro de 1717, e tomou a roupeta parda e m  ro  de Novembro do dito 
anno. 

T o m o u  a Roupeta preta e m  outro tal dia do  anno seguinte de 
171s. Hoje chamace o Padre Manuel Pinto. Morreo na Coilgre- 
gação c o m  dezengano e signais de b o m  congregado. 

N.O 102. O Irmão Joseph Correia filho de Hieronymo de 
Afonseca e de sua mulher Alma Camela do lugar e freguesia de 
Lobrigos Comarca dc Sobre Tamega, entrou nesta Congregaçam 
e m  S de Setembro de 1718. T o m o u  a roupeta parda e m  21 dia 
de S .  Matheos. E m  poucos dias lançou sangue pela boca e decla- 
rando que ja la fora o tinha tão b e m  lailçado, foi despedido. 

N.0 1 0 3  O Irmão Manuel Pereira filho do  Capitão Bento 
Pereira Pederneira e de sua mulher Antonia Frailcisca Pereira 
de S .  João da Foz entrou e m  onze de Setcmbro de 1718. T o m o u  
a roupeta e m  21 do dito mes.  Já entrou com ordens Menores. 
T o m o u  a roupeta preta e m  scmelhante dia o anno seguinte de 1719. 

Morreu na Congregaçam. 
T e m  de Patrimonio . . . . . . 2o$ooo 
depois que disser Missa, 
mas antes t e m  de congiua 350$000. 
Exceptuados os anos passados e m  Lisboa, pagou tudo até 1742. 

L. dos Pat., pág. 52 r .  e L .  Desc., pág. 362 r. 

N.0 104. O Irmão Antonio Alvarez filho Icgitimo de Lou- 
renço Alvarez e de Maria Gonçalvez da freguesia de Cedofeita 
entrou nesta Congiegaçam e m  24 de Dezembro de  1718 e tomou 
a roupeta e m  o primeiro de Janeiro de  719. A roupeta preta no  
primeiro de  Janeiro de  1720. 
A margem t Depois de ordenado se foi da Congregação e entrou 

Bernardo (?) n o  Brasil. 
T e m  de congrua e Patrimonio ..... . 25$ooo 
Que são o rendimento de 5ooSoo0 
que deu à caza e andão a juros. 
A partir de 1729 foi O dinheiro para as quintas de Siderma 
e Galafura, que passaram a pagar os juros respectivos. 

L. dos Pat., pág. 76 r. e v. e L. Desc., pág. 459 r. 



N.0 105. O Irmão Manuel Pinto filho de Manuel Pinto 
Camelio e de sua mulher Maria Rozario do Pombal de Sima 
Douro freguesia de Lobrigos comarca de SobreTamega entrou 
em 8 de Março de 1719. E tomou a roupeta parda em 19 dia de 
S. Joseph do mesmo amo. A preta em semelhante dia do seguinte 
anno de 1720. Se foi da Congregação em Fevereiro de 735. 
A margem: hoje Manuel Rodrigues. Passados annos se foi da 

Congregação. 

N.0 106. O Irmão Manuel de Lima natural de Lisboa filho 
de Luis de Lima e de sua mulher Izabel dos Santos freguesia de 
Nossa Senhora dos Martyres, entrou em 16 de Março de 1719, 
tomou a roupeta em 25 do dito mes dia de Nossa Senhora da 
Encarnação. A preta em semelhante dia do anno seguinte de 1720. 

Este Irmão depoes de passados tres annos de Congregaçam 
foi para a Congregaçam de Vizeu pelas causas que se colhem da 
petição que elle fes ao Geral e do despacho della, o que tudo se 
mandou lançar no livro dos termos da Junta aonde se achará 
aos 8 de Abril de 1722 annos. Pcitio para Vizeu a 20 do dito. 

N.0 107. O Irmão Bento Joseph entrou no mesmo dia asiina 
e tomou a roupeta parda no mesmo dia que o sobredito. He filho 
de Lourenço Pires Machado e de sua mulher Marianna Thereza 
Caetana, he natural de Lisboa da freguesia de S. Joseph. Tomou 
a roupeta preta no mesmo dia do seguinte anno de 720. Morreu 
na Congregaçam, isto he, sendo Congregado, porque morreu 
em a Vila de Ovar, vindo de híía Missão aos 29 de Agosto de 1767. 

Tem de congsua e Património . . . 2o$oooo 
Desde 25 de Março de 1725 até 25 de Março de 728 assisti0 
este padre sòmente em caza hum anno e 4 mezes e abatendo 
4.000 de hüa roupeta que fez, recebi até 25 de Março de 728 
por ajuste do que devia ............ 22Ç667 
Faleceo o Padre Bento Jozé em Ovar a 29 de Agosto de 1767 
e vejo a enterrar à noça Congregação. 

L. dos Pat., pág. 70. r. 
Ficou devendo de Partimonio, vencidos 666$800 que i~ão  
deixou com que se paguem e estaua devendo tanto por se 
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ter perdido hiia tença a muitos annos com que pagaua o 
[sic] seu Patrimonio. Foi do Senhor seruo fiel e lhe terá 
dado hum grande prémio. 

L. Desc., pág. 354 r.  

N." 108. O Irmão Francisco Pinheiro de Lisboa filho de 
João Gonçalvez Pinheiro e de sua mulher Benta Maria entrou 
no mesmo dia 16 de Março e tomou a roupeta parda em o dia 25, 
como os sobreditos. 

A preta em semelhante dia do seguinte anno de 1720. 
Morreu na Congregaçam tendo sido Prepozito. 
Tem de coilgrua e Patrimonio ..... . 3o$ooo 

L. dos Pat., pág. 73 r. 
L.  Desc., pág. 361 r. 

N.O 109. O Irmão Joseph Henriques de Lisboa filho de Pas- 
choal da Sylua e de sua mulher Catherina Henriques freguesia 
de Santa Cruz do Castello, entrou e tomou a roupeta com os mais 
asima. A preta tão bem com os mais nomes no dia asima este 
Padre digo este Irmão depois de ordenado com patrimonio da 
Caza, sendo Lente de Vespora se foi para a Congregação de Santo 

Eloy anil0 1737. 

N.0 IIO. O Padre Luis de Campos filho de Christouão Mo- 
reira de Campos e de sua mulher Maria Teixeira da freguesia de 
S. Martinho de Recezinhos, entrou já com ordens de Epistola, 
contra a vontade de seos paes, e tomou a roupeta parda em dia de 
Santa Anna 26 de Julho de 1720. 

Tomou a preta em similhante dia. 
A margem: Depois de sacerdote se foi da Congregação por 

ocasião de achaques. 
Tem de Patrimonio . . . . . . 12$0oo 
e alem delles o mais que render o seu Patrimonio athe a 
quantia de I jfjooo. Em 31 de Março de 1728 recebi 1zF20o 
do Patrimonio deste Padre e com eiie por rezolução da junta 
se deu por desobrigada sua Maj da satisfação do mais por 
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atenção a que tinha dado 3o$ooo e que a caza lhe não deu 
todos os aviamentos que lhe tinha prometido. 

L. dos Pat., pág. j8  r. 

N.0 I 11. O Irmão João Moutinho filho de Manuel Fernandez 
e de sua mulher Maria Moutinha da freguesia da Se desta cidade 
entrou em 2 de Agosto de 1720. Tomou a roupeta parda em dia 
de Nossa Senhora da Assumpção 15 do dito mes. 
A margem: foyse da Congregação depois de ordenado. 

Tem de Patrimonio depois que disser Missa ... I j$000 
e antes paga de congrua ........................ 3o$ooo 
Esteve em Braga e em Lisboa e largou a roupeta em 5 de 
Dezembro de 1731. 

L. dos Pat., pág. 61 r. 

N.O 112. O Irmão Francisco de Payua filho de Manuel 
Alvarez e de sua mulher Luiza de Payua freguesia de Santiago 
da Carreira termo de Santo Tirso entrou em 21 de Abril de 1721. 
E tomou a roupeta parda em 3 de Mayo. 

A preta no anno seguinte de 1722, em semelhante dia morreu 
Congregado. 

............ Tem de congsua e Patrimonio 35$000 
.................. que são o rendimento de 700Sooo 

que deu à casa e andão a juros. 
Pagão Letra F. 3 e M. 3. 
Andou o dinheiro a juros ern várias mãos. 
L. dos Pat., pág. 79 r. e v. 
L.  Desc., pág. 459 r. 

N.0 113. O Irmão Manuel Ramos filho de Pedro Ramos e 
de sua mulher Ignacia da Cruz entrou e tomou a roupeta parda 
nos mesmos dias que o irmão Francisco de Payua, a saber, 21 

de Abril e 3 de Maio de 1721. 
A margem: Este Irmão foise por achacado em I j de Abril de 1722. 

N.0 114. O Irmão Manuel Ferreira filho de Manuel João já 
defuncto e de sua mulher Francisca Ferreira entrou nesta Congre- 
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gaçam em 25 de Agosto e tomou a roupeta parda em 8 de 
Setembro dc 1721 annos. 

A roupeta preta em semelhante dia do anno seguinte de 1722 
M o i ~ e u  na Congregaçam anno de 1781. 

Tem de congrua ...... 35$000 
E depois de ordenado zo$ooo de Patrimonio. 

L. dos Pat., pág. 82 r. e v. 

N.0 115. O Irmão Antonio Xauier filho de Manuel Rois já 
defuncto e de Antonia Maria de São Joseph hoje religiosa de 
Santa Clara desta cidade entrou (digo) o dito Antoilio Xauier 
nesta Congregaçam em 11 de Novembro de 1721 e tomou a 
roupeta parda em 23 do dito mes proprio dia de S. Clemente do 
dito anno de 1721. 

Tomou a roupeta preta em similhante dia do anno seguinte 
722. Este Irmão se foi da Congregayam por se não acomodar 
muito com este nosso modo de vida e ser pouco sojeito aos Supe- 
riores depois de ter quasi hutn ano de Philosofo, defendidas suas 
conclusões. 

...... Tem de congrua L$O$OCCJ 
E depois de ordenado de 
Patrimonio ...... zg$ooo 

L. dos Pat., pág. 85 r. 

N.0 116. O Irmão Joseph de Freitas filho legitimo de Domingos 
de Freitas Mendes, surgião, e de sua mulher Thomazin Maria 
moradores na rua da Feira desta Cidade entrou nesta Congrega- 
çam cm 5 de Agosto de 1722 tomou a roupeta parda a 15 do 
dito mes dia da Senhora da Assumpsão. Não da Congrua nem 
Patrimonio enquanto senão ordenar de mayores ordens mas 
depoes de ordenado ha de dar vinte mil reis de Patrimonio e se 
for da Congregaçam ha de dar por cada anno, que nena tiuer 
estado vinte mil reis como consta da Escriptura que se fez publica 
nas Notas de Antonio da Silua Santiago, cujo traslado se achara 
no nosso cartorio. 

A 20 de Mayo de 723 se determinou que este Irmão comesase 
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de nouo o seu Noviciado o que o dito Irmão aceitou, e vai con- 
tinuando. 

A 22 de Agosto de 723 tomou este Irmão a roupeta preta e 
foi admitido ao numero dos meis e se lhe perdoou o mais tempo 
de Noviciado que tinhão determinado tivesse. 
A margem: e m  Julho de 1734 o despedirão da Congregaçam por 

seu mao procedimento. 
T e m  de Patrimonio ....... 2o$ooo 
tanto que se ordenar de ordens sacras; e m  tendo o dito 

Irmão Ordens de Epistola fica obrigado a pagar o dito Patri- 
monio à caza. 
Pagou até sair n o  fim de Junho de 1734. 

L. dos Par., pág. 88 r.  

N.0 117. O Padre João de Moraes Filho legitimo do Doutor 
Miguel da Roza Pimentel Desembargador desta relação e Corre- 
gedor do crime e filho assim mesmo de sua Mulher D .  Tereza 
de Moraes Sarmento tomou nesta Congregaçam a roupeta parda 
e m  12 de Novembro de 1722 e t e m  já Epistola: dá de Congrua 
enquanto não disser Missa quarenta mil reis e depoes de a dizer 
dá trinta mil reis, assim consta da Escriptura que foi feita pelo 
Tabaleão Antonio da Silua Santiago. 

Este Padre tomou a roupeta e m  similhailte dia digo a roupeta 
preta n o  anno seguinte de 723. Depois de Alguns annos da Con- 
gregação se foi delia por sua livre vontade. 

T e m  de congrua e m  quanto se não ordena de Missa. 
... 4o$ooo; e depois de ordenado e dizer a sua primeira 
Missa.. . 30500o. 
Pagou tudo o que devia até se ir embora, abatidos 16 mezes 
menos 7 dias que esteve auzente desta Caza na de Lisboa. 

L. dos Par., pág. 97 r. 

N.O 118. O Irmão Ignatio de Moraes filho legitimo do sobre- 
dito Doutor Miguel de Roza Pimentel e da Senhora D.  Tereza 
de Moraes Sarmento entrou nesta Congegzçam a 19 de Março 
de 723 e tomou a roupeta parda a zS do mesmo dia de Paschoa 
de Ressureiçiío, vindo já tonçurado. Da Coilgrua de trinta mil 



reis antes de ordenado e depois vinte mil reis de Patrimonio. 
Tomou a roupeta preta em similhailte dia 28 de Março de 724. 
A rnaygem: Sahiose da Congregação 1735. 

Tem de congrua 30800o até se ordenar e dizer a sua pri- 
meira Missa e depois 2o$ooo cada anno. 

L. dos Pat., pág. IOO r. 

N.0 119. O Irmão Manuel Lopes Filho de Antonio Lopes 
Pacheco e Tiodosia de Faria moradores em Villa de Conde tomou 
a roupeta parda a 25 de Julho de 723 : he posterior ao Padre Frail- 
cisco Jozeph. Tomou a roupeta preta em similhante dia 724 a 
28 de Fevereiro de 735 se sahio da Coilgregação por sua livre 
vontade. 

Tem de congrua 35Sjooo até se ordenar e dizer a sua primeira 
Missa; e depois zo$oo [sic] cada ano. 

L. dos Pat., pág. 106 r. e v. 

N.0 120. O Padre Francisco de S. Jozeph filho de Antonio 
da Cunha e de sua Mulher Anna Ferreira já Defuntos, mora- 
dores que forão na Friguesia de S. Eolalia de Margaride con- 
seho de Filgueiras, comarqua de Guimaraes, e Arcebispado de 
Braga, tomou a roupeta parda aos seis de Mayo de 723 dia de 
S. João ante portas latinas, tendo de Idade 52 annos e tendo sido 
Conigo Secolar de S. João Evhangelista, trinta e quatro annos, 
e tendo sido Reitor de Villar de Frades o que tudo largou per 
viver mais quieto e sosegado e buscou logo a poucos tempos esta 
Congregação. Tomou a roupeta preta em similhante dia. 
A margem: Morreo na comgregação com suma opinião - 734. 

Tem de Patrimonio ~z$ooo cada ano. 
L. dos Pat., pág. 103 r .  

N.0 121. O Irmão Jozeph Monteiro desta Cidade filho de 
Paulio Monteiro de Saa e de sua Mulher Thomasia Maria entrou 
nesta Congregação no primeiro de Agosto de 723 e tomou a Rou- 
peta parda a 15 do mesmo dia de Nossa Senhora da Assumpsão 
tomou a Roupeta preta em Similhante dia do anno de 724. Se foi 
da Congregação em Janeiro de 735. 



Tem de congrua até se ordenar e dizer a sua primeira 
Missa . . . . . . 358000 
e depois ~o$ooo cada ano. 

L. dos Pat., pág. 108 r. 

N.O 122. O Irmão Pedro Bretim ou Brettingh entrou nesta 
casa a 2 de Agosto de 723. Sendo de Idade de 18 anncs e tendo 
asestido nesta cidade 4 Annos depois que veio de Amburgo donde 
era natural, no fim dos quais se reconciliou a Nossa Santa fee: 
tomou a Roupeta parda a 15 dese dia da Asumpsão Seu Pay se 
chamava Justo Bretim e a May Anna Cecilia Brerim tomou a roupeta 
preta em Similhante dia do anno de 724. 

Morreo congregado em Janeiro de 78. 
Tem de Patrimonio e congrua .. . 3ooFooo 
ou de dar cem moedas de 4 800 à caza com obrigação de lhe 
fazer o Patrimonio de I jâooo. 

L. dos Pat., pág. I I O  r. 

N.O 123. O Irmão Joseph de Menezes filho de Digo [sic] 
Borges Cerqueira e sua Mulher D. Clemencia Maria de Menezes 
moradores na villa de Mezanfrio deste Bispado do Porto entrou 
digo tomou a Roupeta parda em 24 de Setembro de 723 tendo de 
Idade 21 para sima. 

Este Irmão no fim do anno da aprovação o despedirão, por 
o acharem não ser para o nosso modo de vida. 

Tem de congrua 35$000 até se ordenar, e dizer a sua primeira 
Missa e depois zj$ooo cada anno. Patrimonio que se institui0 
por tenção do Padre Jacobo Bernardes. Consta de 3oo$oo 
como se vê no Livro dos termos. 

L. dos Pat., pág. 112 r. 

N.O 124. O Irmão Manuel de Carvalho filho de Manuel 
Fernandez e sua Mulher Bernardina Pinto da freguesia de S. Mi- 
guel de Lobrigos de Sobre Tamega deste Bispado do Porto, 
entrou para Leigo e tomou a roupeta a 25 de Dezembro de 723. 
Morreo no anno seguinte em 6 de Julho de 724 com soma opinião 
e pello seu bom procedimento se lhe deu a roupeta preta antes 
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de Morrer fasendo primeiro o juramento costumado de defender 
a Conceição e lhe mandarão fazer os sufragios costumados como 
aos mais filhos da Comgregação. 

N.O 125. O Irmáo Antonio de Matos filho do Doutor Jozeph 
Moutinho de Aguiar da freguesia de S. Pedro Veiho de Vila 
Ria1 Arcebispado de Braga tomou a roupeta parda em 2 de Fevc- 
reiro de 724 tendo de Idade quasi 28 annos. A preta cm similhante 
dia Depois de ordenado se sahio anno de 1737. 

Tem de congrua . . . 4o$ooo 
L.  dos Pat., pág. 85 r.  e v. 

N.0 126. O Irmão Mailuel Guedes Natural da freguesia de 
Poyares termo da viiia de Canelias Arcebispado de Braga filho 
legitimo de Manuel Guedes Homem e Maria Martins de Almeida 
entrou para Irmão Leigo e tomou a roupeta a 4 de Junho dia do 
Spirito Santo de 1724 e a preta em similhante dia 4 de Junho 725. 

Morreu nesta Congregaçam. 

N.O 127. O Padre Francisco Xavier Abbade que foi de Gon- 
delães deste Bispado, natural da Cidade de Lisboa, batizado 
na Igreja e freguesia de santa Justa em 12 de Dezembro de 1678: 
filho de Antonio Delgado, e de Maria da Conceição tomou a rou- 
peta parda em 26 de Julho de 724 [sic]. Depois de Alguns annos 
se sahio da Comgregação por sua lime vontade. 

Tem de Patrimonio que se obrigou a pagar à Congregaçam 
emquanto nelia viver ......... 3oSooo 
Pagou regularmente até 15 de Fevereiro de 1727, em que 
saiu da Congregação. 

L. dos Pat., pág. 43 r.  

N.0 128. Constantino Nunes Natural da Freguesia de Cris- 
tellos, Comarca de Pena Fiel, Bispado do Porto, de idade de 
24 annos e filho legitimo c:e Pedro Nuno e de Hieronima Cerqueira 
moradores na dita Freguezia entrou para Irmão Leigo e tomou 
arroupeta [sic.] parda em 5 de Dezembro de 1724. 
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14 margem: Esto Irmão morreo na Congregaçam de hum sincopi, 
em 5 de Março de 1759. 

Tem de congroa que se obrigou a pagar por elle o Padre 
Francisco Xavier alem dos trinta mil reis que por si pro- 
metteo, como consta deste livro a folhas 43 n.O 18 também 
em sua vida ainda que aliás o dito Padre ou saya por sua 
livre vontade ou o expulsem desta Congregaçam sempre 
quis, como consta do seu Escrito, obrigarse a pagar peilo 
dito Irmão. 

L. dos Pat., pág. 94 r. e v. 

N.0 129. O Abbade Prelado que se chama Nuno dos Guima- 
rães, Filho de Simão da Rocha de Brito e de su mulher D. Cathe- 
rina de Tauora moradores que forão na freguesia de S. Thome 
do termo da viila dos Arcos comarca de Viana provincia do Minho. 
Enrrou nesta Congregação do Porto, e tomou a roupeta de Noviço 
dia das Chagas de S. Francisco em 17 de Se~embro de 1725 
A preta em semelhante dia de 1726. Morreo na Congregaçam de 
hüa Apoplexia em 13 de Janeiro de 1753. 

Deu para seu Patrimonio logo doados a caza quatrocentos 
mil rejs os quaes se não puzerão a juros, mas com elles se 
satisfes as Confeiteiras o que se ihe devia . . . 400~ooo 

L. dos Pat., pág. 58 r. 

N.0 130. Antonio de Nis, filho de Antonio de Souza Moreira 
e de sua May Mariana Thereza de Santo Antonio. Naturaes dcsta 
cidade do Porto. Entrou nesta Congregação do Porto e tomou a 
roupeta de Nouisso dia de São Simão e Judas aos 28 de Outubro 
de 1725. 
A margem: Foisse embora e logo tornou a pertender vindo logo 

em a mesma noite que se auzentou mas os Padres o 
não quizerão aseitar por ver neile era a dita uocação 
mais forçada de quem o trazia do que delle. 

Tem de Patrimonio vinte e sinco mil rejs: e de congrua athe 
dizer missa sincoenta mil rejs. Foi pago regularmente até 1728. 

L. dos Pat., pág. 28 r. 
13 
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N.O 131. Manuel Luis, filho legitimo de João Luis Antonio 
i~atural da Cidade de Braga da Freguezia de S. Victor, e neila 
baptizado, e morador agora na Villa de Guimarais na freguesia 
de S. Sebastiiio. E filho de Maria Pereira ilatural da Villa de Gui- 
inarais da freguezia de S. Sebastião, entrou nesta Congregação e 
tomou a roupeta de Nouisso dia de S. Tome 21 de Dezembro 
de 1725. 
A margem: Não tomou a roupeta preta por achatado. 

N.O 132. Jeronimo Rios filho do Doutor Manuel de Oliveira 
Rios desta cidade da Freguezia de S. Ilifonsso; e de D. Antónia 
Thereza Saltes natural de Lisboa freguezia do Corro, entrou 
nesta Congregação em que tomou a roupeti de Nouisso a trez 
de Marco de 1726, e a preta em sim'ilhante dia do aino segui&. 

Morreo em 22 de Junho de 1768. 
Tem de congrua . . . . . . 15$ooo 

Depois de ordenado o patrimonio que a caia lhe fizer 
L. dos Pat., pág. 89 r. 

N.0 133. Jozeph das Neues, filho de Pedro Rodrigues, e de sua 
Molher Luiza de Carualho ambos do lugar da Granja do Douro 
Freguesia de Nossa Senhora das Neues Arcebispado de Braga. 
Entrou nesta Congregação em que tomou atroupeta parda a 23 
de Abril de 1726. 

Este Padre sahiose da Congregaçam por sua Livre vontade em 
29 de Dezembro de 1733 próximo. 

. . .  Tem de congsua ... 4o$ooo 
e de Patriinonio depois que disser missa . . . zo$ooo 

L. dos Pat., pág. 68 r. 

N.0 134. Vicente Pereira, filho legitimo de Antonio Pereira, 
da freguezia de S. Mamede de Villa Marim e de sua Molher 
Marta Martins, baptizada em a Igreja de Campanha deste bis- 
pado do Porto; entrou nesta Congregação e tomou a roupeta de 
Nouisso a dezasete de Novembso de 1726. Este Irmão havendo 
procedido bem no anno de Nouisso tomou a Roupeta preta a 
17 de Novembro do anno seguinte de 1727. Morreo Congregado. 
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N.O 135. O Irmão Miguel da Fonseca, tomou arroupeta de 
Congregado, para irmão Leigo a 28 de Agosto dia de Santo Agos- 
tinho, he Filho de Miguel João da ARifana de Santa Maria e de 
sua Molher Izabel João freguesia de Viílar de Santa Maria da 
era de 1727 annos. 

Morreo na Congregação. 
Fez doaçao a Caza de suas cazas citas no Souto e das pessas 
que tinha de ouro, e prata, e do seu negro João, isto para 
O seu sustento. 
1729-Recebi pello aluguel das cazas, que forão deste 
Irmão vencido no S. Miguel de 1728 ... 24Sooo. 
As pessas do Irmão Migueli da Fonseca importarão vendidas 
585$870 e estão nas Quintas da Siderma e Galafura, rendem 
de juros.. . [falta a indicação numérica]. 
As cazas vendidas renderam 7ooFooo dos quais 62$450 
estão a juros na mão de Jozé de Payva: 254% estão empres- 
tados para os granjos das Quintas e o resto foi aplicado 
pellos Padres do Guverno para pagamento de hua divida 
que a .caza ficou devendo do trienio passado ao Padre Pro- 
curador da Caza. 
Nota: Os juros de 62$450 que aqui deve Jozé de Payva 
se descarregão no n . O  12 dos rendimentos fls. 147 v.: o mais 
se gastou nos Grageos das Quintas Siderma e Galafura. 

L. dos Pat., pág. 22 v. 
O Livro da Descarga refere que ele tem de Patri- 
monio ......... 1.285$870 
a partir de 1754, data em que o livro foi iiliciado. 

L. da Desc., pág. 459 r. 

N." 136. O Irmão Manuel de Lemos filho de Gonçalo de 
Lemos dcfunto e de Domiilgas Carvalha entrou para Irmão Leigo 
foi bauptizado na freguesia de S. Jorge de Barze concelho de 
Felguejras tomou a roupeta a 15 de Agosto de 1728 este não 
tomou a roupeta preta. 
A margem: Sahiose em iloviço. 

N.0 137. O Irmão Domiilgos Fernandes filho legitimo de 
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Domingos Fernandes e de sua molher Izabel Lopes da freiguezia 
e villa de Favaijos tomou a roupeta de noviço para ser jrmão 
leigo nesta Congregação aos quinze de Agosto de 1730. Favaios 
fica na provincia de Tras os Montes, Arcebispado de Braga tomou 
a roupeta preta no mesmo dia competente. 

N.0 138 O Irmão Manuel Jozé fiho de Domingos Tavares 
ja defunto e de sua mulher Catherina de Santa Roza viuva entrou 
para sacerdote de idade de 17 annos foi Bauptizado na freguesia 
da Sé tomou a roupeta parda a 11 de Feverejro de 1731. Este 
Irmão foi admitido a roupeta preta no fim do anno do Noviciado 
em o mesmo dia que tomou a parda. 
A Tnargam: Morreo congregado a 26 de Abril de 1795 dia de 

Jesus Maiia José de quem tinha sido singular Pro- 
tector pellas 2 horas da noute em o dia em que se 
lhe fes o officio de corpo presente concorreo immenso 
povo a tocar-lhe contas e outras muitas couzas cla- 
mando que morrera o santo tinha de idade SI annos 
feitos em dia de S. Barbara e de Congregação 64 
feitos em 12 de Fevereiro. 

Tem de congiua emquanto não disses missa 4o$ooo 
e depois de Patrimonio ...... ZO$OOO. 

L. dos Pat., págs. I v. e 2 r. 

N.0 139. O Irmão Jozé Morejra filho de Antonio Moreyra 
da Cruz e Ageda Pacheca já defunta entrou para sacerdote de 
idade de [sem indicação numérica] annos foi bauptizado na fre- 
guesia de Santo Ildefonso tomou a roupeta parda em 16 de Julho 
de 1731 tomou a preta no mesmo dia que tinha tomado a parda. 
Foise desta Congregação a 14 de Setembro de 1738 

Tem de congrua emquanto não disser missa ~O$OOO 
e depois de Patrimonio . . . . . . zo$ooo 
Pagou tudo cmthe o dia em que largou a roupetao. 

L. dos Pat., pág. 4 v. 

N.0 140. O Irmão Theodozio Moreira filho de Antonio Mo- 
reira da Cruz e de sua legitima mulher Ageda Pacheca já defunta 



entrou para sacerdote de idade de [falta a indicação numérica] 
annos foi baptizado na Igreja de Santo Ildefonço tomou a roupeta 
parda a 12 de Novembro de 1731. 

Tomou a preta no mesmo dia em que tinha tomado a parda 
Foise no mesmo dia e anno que seu Irmão. 

N.O 141. O Irmão Francisco Moreira filho de Manuel Lopez 
ja defuncto e de Sua legitima mulher Maria Moreira entrou para 
Sacerdote de Idade de 15 annos fejtos ja em Abril foi baptizado 
na freguezia de S. João de Vi& de Conde tomou a roupeta parda 
a 12 de Novembro de 1731. Tomou a roupeta preta no mesmo 
dia em que tinha tomado a parda. 

Sahiose no anno de 1736 
Tem de congrua emquanto não disser missa 4o$ooo 
e depois, de Patrimonio ...... 2o$ooo. 

L. dos Pat., pág. 16 v. 

N." 142. O I m ã o  Antão de Miranda filho de Antonio Dias 
de Miranda e de Sua legitima mulher Maria Pereira Salgada ja 
defunctos entrou para Sacerdote de idade de 16 annos baprizado 
na freguesia da Sé tomou a roupeta dia de S. Andre a 30 de No- 
vembro de 1731. 

Tomou a roupeta preta no mesmo dia do anno seguinte de 1732. 
Despediosse da Congregaçam no anno de 747. 
Tem de congrua emquanto não disser missa 405) e depois, 

de Patrimonio 20s. Pagou a congrua até 1736, inclusive. 
Por nosso contracto que o dito Irmão fes com a Caza ihe 
deo 4005) reis para ihe fazer petrimonio para se ordenar 
obrigandosse a pagar 205) reis emquanto não dicer missa 
para inteirar a congi-ua de 405) reis; os quais se derão a juros 
a Duarte Claudio. 
Este Padre foise da Congregação o anno passado de 1747 
me parece em Setembro, e levou cem mil reis dos 400% 
com obrigação de pagar juros gSooo pelo que se ihe não devem 
pagar senão dez cada amo:  e estes dez aplicou elle para se 
ir pagando huma congrua aos digem [sic] que devia de 405)ooo 
reis ou para dizer milhor duas de vinte mil reis que forão 
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os dous annos que devia a Epistola sem dizer missa. Este 
Padre já pagou IO$ que são os que a caza lhe havia de pagar, 
e não pagou por ficarem a conta dos 40s  que por ajuste de  
coiltas ficou devendo a caza perdoandolhe esta e m  atenção 
a ter estado fora de caza huns 11 mezes, couza de 18$oo. 

L. dos Par., pág. 49 v.. 

N.0 1 4 3  O Irmão João Ferrejra filho de  João de Sousa Delgado 
e de sua legitima mulher Brizida Ferreira ja defuncta entrou 
para Sacerdote de Idade de 22 annos baptizado na freguesia de 
S .  Martinho do lugar de Arrifana de Souza tomou a roupeta 
parda a 8 de Dezembro de  1731. Este Irmão 1120 tomou a roupeta 
preta por achacado couza porque aos 9 mezes de Novisso o des- 
pedirão. 

T e m  de congrua emquanto não disser missa 20s e depois 
t e m  de  Patrimonio 15% Este e o anterior foram despedidos 
por achatados de  Alporcas. 

L. dos Par., pág. 59 r. 

N.0 144. O Irmão Francisco Caetano filho de  Catheriila de 
Souza Viuva que ficou de Manoel Barboza da Rocha entrou para 
sacerdote de Idade de 22 annos foi baptizado na freguesia de 
Sa i~ to  T h o m e  de Bitarais tomou a roupeta parda a z de Fevereiro 
de  1732. 

Este Irmão não tomou a roupeta preta por achacado cauza 
porque o lançarão fora aos 7 mezes. 

T e m  de congrua ...... 40Sooo. 
L. dos Pat., pág. 59 r. 

N.0 145. O Irmão Domingos da Cunha filho de Domingos 
da Cunha Lima e de sua legitima mulher Catherina da Cunha 
entrou para Sacerdote de  idade d e  18 annos foi baptizado na 
freguesia da Sé da Cidade do  Porto tomou a roupeta parda dia 
de  S .  Mathias a 25 de  Fevereyro de 1732. T o m o u  a roupeta 
preta e m  o mesmo dia do anno seguinte de 1733. Depois de  
Sacerdote se sahio da Congregação e m  Novembro do anno de  1744. 
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. . 
Tem de congrua . . . . . . 4o$ooo 
e depois de ordenado de Missa zo$ooo 
Nota: Para o dito Irmão se ordenar deu à Caza para lhe 
fazer Patrimonio 4oo$ooo, com as condiçõis que constão 
da escrima,, os quais se derão a juros a .Thomas Pereira 
de S. Payo, e deste recebi os juros vencidos a 3 de Setembro 
deste anno zo$ooo. 
Os juros de 4oo$ooo que a este Patrimonio devem os her- 
deiros de Thomas Pereira .de S. Payo fica devendo'daqui 
por diante a quinta do VaUe do Canal e descarrega-se no 
livro das Capellas a fls. 202. 

L. dos Pat., pág. 23 r. 

N.O 146. O Irmão João alias Manuel Correja filho de João 
Correja e de sua legitima mulher Maria Villela entrou para Coa- 
djutor temporal de 18 annos de idade: foi baptizado na freguesia 
de Lubrigos: tomou a roupcta parda a 13 dc Abril de 1732. Tomou 
a roupeta preta em o mesmo dia do anno seguinte de 1733. Este 
Irmão poucos mezes depois de professo o despcdirão os Padres 
por razão do seo máo procedimento e terrivel genio. 

N.O 147. O Irmão Joachim dos Santos de nação Amburguez 
que antes de se converter a nossa fé se chamava Joachim Ieuger 
filho de Jorge Icruger alias de Joachim Icruger e de Catheriila 
Izabel Bretingh entrou no Noviciado depois de estar nesta caza 
5 Mezes para Sacerdote de idade de 21 anno tomou a roupeta a 
26 de Mayo de 1732. 

Tomou a roupeta preta em dia de S. João em 24 de Junho de 
733, e não tomou no mesmo dia per que faltarão as inquiriçoens. 
Morreo na Congregaçam e com boa opinião, ita taliter, que dizião 
todos que se este Padre se não salvou, mal de nos: falece0 em 
8 de Mayo de 1753. 

Tem de congrua e Patrimonio os juros de 
400$000 . . . . . . ~ ~ $ 5 0 0  
1747 -Recebi os juros deste patrimonio que estava vencido 
quando D. Maria Manuel distratou o dinheiro . . . 7$700. 
Com 14o$ooo que aqui pagava com mais 3103 D. Maria 
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Manuel se pagou parte do que se devia ao Coronel Gonçalves 
Barreyros. 

L. dos Pat., pág. 43 v. e 44 r. 

N.O 148. O Irmão Jozé Correja filho de Mauricio Correja 
de Carvalho e de sua legitima mulher Mariana de S. Francisco 
Correja: entrou para sacerdote de idade de 19 annos foi baptizado 
na freguesia de S. Nicolao e tomou a roupeta parda a 8 de Setem- 
bro de 1732. Tomou a roupeta preta em o mesmo dia do anno 
seguinte de 1733 foisse desta Congregação em Junto de 736. 

...... Tem de congrua ~ O % O O O  

e depois de dizer missa ... zo$ooo 
L. dos Pat., pág. 28 v. 

N.0 149. O Padre Antonio Fernando de ordens de Evangelho 
filho de Hypolito Barreto de Moraes e D. Anna Coelho Ferrás 
da freguesia de S. Romão de Mouriz tomou a roupeta parda a 21 

de Novembio de 1733. 
Tomou a roupeta preta em similhante dia de 734 passados 

9 Annos se foi da Congregação por sua livre vontade. 
Tem de congrua emquanto não diz Missa 30$, e depois de 
Patrirnonio I j$ooo. 

L. dos Pat., pág. 56 r. 

N.0 150. O Irmão Cayetano Azevedo filho de Hyeronimo de 
Azevedo e de sua mulher Catherina Delgada da freguesia de S. Sal- 
vador de Meixornil deste Bispado tomou a roupeta parda a 10 

de Março de 734 a preta em similhante dia 735. Sahio desta Con- 
gregaqam a 6 de Agosto de 1773 e não lhe concederão os Sere 
Padres da Junta o regresso, que elle pertendeo, nernine discrepante. 

Tem de congrua e Patrimonio os juros de 500s 
...... mortos e são 25$ooo 

1734 -Foram emprestados 3oo$ooo a juros a João de Al- 
meida Lima e zoo$ooo a Manuel Roiz Leyte. 

L. dos Pat., pág. 34 v. 

N.0 151. O Irmão Manuel Alvarez filho de Antonio Alvarez 
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e sua mulher Maria Martins, freguesia de S. Vicente de Galafura 
comarca de Vilia Real Arcebispado de Braga entrou nesta Con- 
gregação a 25 de Mayo de 734 e tomou a roupeta em 3 de Junho 
do mesmo anno dia da Ascenção de Christo. Tomou a preta a 
3 de Junho de 735. Falesceo na Congregaçam de Idade de 33 
annos dipois de ter lido Filozofia, e quando morreo estaua lendo 
moral: morreo de hum pleuris, que em dous dias de doença o 
acharão morto pella manham sem tal se imaginar. 

Tem soo$ mortos ...... 259000 
1009 deste Patrimonio que foram entregues andaram por 
várias mãos a juros até que a partir de 1738 ficou-os devendo 
a quinta do Valie do Canal. 

L. dos Par., pág. 63 v. 

N.O 152. O Irmão João Butler Natural de Irlanda, filho de 
Gualter Butler, e de Eleonora Talbott da Cidade de Wexford 
tomou a roupeta parda a 23 de Janeiro de 735. 

Tomou a roupeta preta em similhante dia 1736. Morreo em 
Dezembro de 85 = Não morreo em Dezembro mas sim a 2 de 
Janeiro de 1786 pelas 8 horas da noute. 

Tem de congrua ...... 3o$ooo 
Pagou os patrimonios todos depois, até à morte do primo, 
o Padre João Talbott, e desde o tempo do faliecinlento deste 
Padre ficou o dito patrimoilio consignado para o Padre João 
Butler, visto se não cobrar o 2.0 patrimonio que para elle 
deixou o Padre Gabriel Talbott sendo com as condições que 
no testamento se mencionão, e por morte do dito Padre João 
Butler he que se ha de dar a execoção a dita condição, por- 
quanto o 2 . O  património que era de 6oo$ooo se não por [sic] 
por se não cobrar, e perderse em hua demanda em Lamego 
que veyo por appellação ao Porto, e os autos estão em casa 
do Escrivão Gualter Antunes, ou quem seu escritorio tiver 
e se pagarão 80 e tantos mil reis de custas da dita appeliação 

L. dos Pat., pág. 77 r. 

N.O 153. O Irmão Miguel de Araujo Filho de Miguel Reis 
de Araujo da freguesia de S. Christovão de Lisboa e de Maria 
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Josepha da Espcsança: tomou a sua roupeta parda cm 3 de Março 
dc 735. 

Tomou a preta em 3 de Março de 736. 
Sahiu a 4 de Setembro de 1740. 

Tem de congrua emquanto não disser Missa e depois 
[falta a indicação numérica]. 

L. dos Pat., pág. 91 v. 

N.O 154. O Irmão Julião Pereira Filho de Pedra Pereira e 
Theresa Angelica, asistcntes na freguesia de Santo Ildefonço extra 
muros desta cidade, foi Baptizado na da See: Tomou a roupeta 
parda a 19 de Mayo de 735 dia da Ascenção de Christo. Tomou a 
roupcta preta em similhante dia de seguinte anno. 

Morreu 16 de Junho de 1792, com 71 annos de idade por cauza 
de hum esmpor que lhe deu ein dia da Oitava Corpus Christi 
estando em hum exame Sinodal na prezensa do Ex.mo Senhor 
D. João Rafael de Mendonça Bispo do Porto de que era Exami- 
nador Sinodal, sua ExcelEncia lhe pagou ao Medico e cadeirinha 
que o veio [trazer]. 
A malgein : e lhe fes todos os obsequios athe o chegar a vir vesitar 

foi sentido muito de toda a Comunidadc. 
Entrou com 500$ mortos, que ficarão a juros na mao do Pay. 

L. dos Pat., pág. 79 v. 
L. da Desc., pág. 459 r .  

N.0 155. O Irmão João Talbott Natural de Irlanda e sobrinho 
do Nosso Padre Mestre Gabriel Talbott Filho de Tegero Talbott 
e Izabel Fitzpatrich da Cidade de Wexford tomou a roupeta parda 
a 13 de Junho de 735 dia de Santo Antonio padroeiro desta caza. 
Tomou a roupeta preta em similhante dia do anno seguinte. 
Faleceo na Congsegaçam aos ZI de Agosto de 1750 com morte 
felix, morreo moço, porque dipois de ler Filozofia em Vizeu 
deolhe um estupor, tendo lido nesta vaza so hum anil0 de Theo- 
logia dipois de uir de Vizeu e se uiuesse hauia de ser famozo 
estudante. 

Tem de congrua . . . . . . 4oSooo 
Em 1741 foi paga por seu tio Padre Gabriel Talbott. 



1742 -Recebi do Padre Mestre Gabriel Talbott pelo patri- 
monio do seu sobrinho o Padre Mestre João Talbott o ajuste 
desde 13 de Junho até g de Outubro tempo em que foi para 
Vizeu. 
1745 -Este Padre tornou para esta Caza em 26 de Julho. 
1748-Recebi o património deste Padre vencido até o fim 
de Mayo porque deste mez por diante ha de.correr o patri- 
monio que deixou seu Tio; para o qual deu ja á Caza 300Sjooo 
e outros 300$ lhe ficarão na mão correndo juros de 5%, recebi 
pois 16s920. 
Estes 300s com mais quantias se derão para pagamento da 
que se devia ao P.e Andre Gomez Ribeiro. 
Passou este patrimoilio por morte do dito Pzdre para patri- 
mónio do .Padre João Butler, e morreo no anno de 1750, 
como consta do livro dos óbitos. 

L. dos Pat., pág. 17 r. 

N.0 156. O Irmão Antonio Joseph filho legitimo do Capitão 
João da Crus Neves, e de D. Maria Lopes do lugar de Santa Maria 
de Azurara deste Bispado e termo do Porto. Tomou a roupeta 
de Noviço a 29 de Setembro de 735. Tomou a roupeta preta cm 
similhante dia do anno seguinte. Morreu nesta Congregaçam a 
29 de Novembro de 1793 com 73 annos de Idade. 

Entrou com 500s mortos para a Caza ..... . 25s. 
Ficarão os ditos 500s a juros na mão do Pay. 
1'738 -Recebi de Jacome de Britto os juros de 50s que 
paga a este Património ...... ~$500.  
Já a Caza recebe0 os 500% reis do Património deste Irmão 
dos quais 350% reis estão a juros na mão do Cappitão Pena 
50s reis na mão do Jacome de Brito da Rocha e 100s reis 
foriio para distratar igual quantia ao Abbade Agostinho 
Barboza. 
Notta: Os juros de 500s deste patrimonio os deve a quinta 
do Valle do Canal e se descarre-gão no Livro das Cappelas. 

L. dos Pat., pág. 13 v. 

N.0 157. O Irmão João Henriques filho de Domingos Marques, 
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e Maria Henriques da freguesia de S. Vicente da Avanca Bispado 
de Coimbra, emtrou para Irmão Leigo Alfajate, tomou a roupeta 
parda a 21 de Novembro de 736 procede0 no anno de Novisso 
louvavelmei~te tomou a roupeta preta em semelhante dia. 

N.0 158. O Irmão António Pacheco filho de Luis Pacheco 
e sua mulher Maria Gaspar freguesia de S. Miguel de Beyre; 
tomou a roupeta parda a 24 de Novembro de 736; Este Irmão por 
duvidas que houve sobre a sua congrua substentação se dilatou a 
tomada da sua. 
A margem : roupeta ate aos 24 de Fevereiro de mil sete centos 

e trinta e outo; fizerão-lhe os Padres esta espera por 
haver procedido sempre bem e com mostras de que 
havia ser pessoa muito espiritual. Morreo em 5 de 
Dezembro de 1754 de hiia colica em 36 horas. 

Deu soo$ mortos, seos juros ...... 25$ooo. 
Por novo contracto que se fez com o dito Irmão se lhe aba- 
terão 1005 reis dos 500s reis que faz menção o assento supra 
como consta a Esciiptura feita em 22 de Fevereiro de 1738, 
nas Notas de António da Sylva Santiago. Com zoo$ reis se 
distratarão outros tantos que a caza devia ao Reverendo 
Abbade Agostinho Barboza e os 308 reis que faltão ficarão 
a juros na mão do Irmão do dito Padre. 

L. dos Pat., pág. 29 r. 

N.0 159. O Padre Antonio Fiuza Abbade de Santa Maria 
de Sylva Escura, filho de António Fiuza e de sua Mulher Domin- 
gas de Siquejros de Idade de Sesenta annos tomou a roupeta parda 
na noute de Natal do anno de 1736. Tomou a roupeta preta no 
anno seguinte em semelhante noute havendo passado todo o seu 
anno de Novisso louvavelmente e com muita edificação. 

Morreu nesta Congregaçam com opinião de Santo. 
Deu trezentos mil reis em dinheiro. 
De 1737 em diante pagava 3oSjooo anuais de congrua. 

L. dos Pat., pág. 5 r. 

N.0 160. O Irmão Jozé Phelippe filho legitimo de Francisco 



Fernandez e Maria Thereza da Costa de idade de vinte e hum 
anno tomou a roupeta a 25 de Fevereiro dia de S. Mathias anno 
de 1737 entrou para Sacerdote Este Irmão tendo procedido bem 
em todo o anno de Novisso tomou a roupeta preta no mesmo dia 
de S. Mathias de 1738. Este Irmão he natural de Guimarãis. 
Este Irmão sendo ja Padre se despedi0 da Congregação a 12 de 
Agosto de 743. 

N.0 161. O Irmão Carllos Jozé filho legitimo de Jozé Do- 
mingues e de sua mulher Maria Jozepha de Barros de idade de 
quinze annos entrou para Sacerdote nesta Congregação do Porto 
tomou a roupeta parda em 7 de Março de 1737. Este Irmão ha- 
vendo procedido bem em todo o anno de Novisso tomou a roupeta 
preta em Sexta feira dia de Santo Thomaz a 7 de Março de 1738 
Este Irmão neste mesmo anno de 38 a 2 de Outubro fugio desta 
caza quando se tocava a Ladainha e não se advertindo na sua 
falta senão depois de sea se fizerão grandes deligências para se 
achar dentro e fora de caza não foi possivel acharse com grande 
sentimento da Comunidade de quem era amado pello seu bom 
genio; passados 15 dias aparece0 e confessou que a sua fugida 
fora tentação do demonio motivada de não poder perseber a phi- 
lozophia e que cahindo logo em si depois de haver saltado da 
janella que está na caza da cerca por se não atrever ou por cuidar 
o não aseitarião se não tornou logo a recolher: Entrouse em con- 
sideração de se se havia tornar a admitir, e supposto alguns se 
inclinavão a isso atendendo ser o dito Irmão mais simples que 
maliciozo; com tudo por não ficar em rosto este exemplo se resolveo 
mandarem-no para Lisboa que era a sua terra. 

Deu 450s reis, seos juros ...... 22$500 
Com estes 4503 reis se pagou outra tanta quantia, que a 
Caza devia a viuva de Domingos Fernandez Jorge, como 
consta do reportorio nas dividas da Caza. 
Largou a roupeta. 

L.  dos Pat., pág. 16 v. 
L. da Desc. pág. 459 r.  

N.O 162. O Irmão João Domingues filho legitimo de João 
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Domingues e de  sua mulher Alma Francisca entrou nesta Con- 
gregação para Irmão Leigo de idade de quarenta e sinco anilos 
t omou  a roupeta parda a 8 de Março de 1737. 

Este Irmão havendo procedido b e m  e c o m  grande edificação 
e m  todo o anno de  Novisso tomou a roupeta preta e m  Sabbado 
dia de S .  João de Deus a 8 de Março de 1738. 

Este Irmão h e  naniral de Bayrão. 
Morreu na Congregaçam, e m  que viveo sempre exemplar- 

mente.  

N.O 163. O Irmao Manuel Lopez filho legitimo do  Cappitão 
João da Cruz Neves e de sua mulher já defunta D.  Maria Lopez 
entrou nesta Congregação para sacerdote de  idade de  15 annos 
tomou a roupeta parda a 26 de Mayo de 1737. Este Irmão havendo 
procedido no  anno de  Novisso louvavelmente tomou a roupeta 
preta a 26 de  Mayo de  1738. Este Irmão h e  natural de Azurara. 
Morreo na Congregação a 28 de Junho de  1801 com 79  annos de 
idade, e 64 de  Congregação. 

Deu  500s reis, seos juros 25$000 
Foi pago regularmente até 1746, inclusive. 

L. dos Pat., pág. 26 r. 

N.O 164. O Irmão Domingos da Sylva filho legitimo de 
Manuel Barbosa e de sua mulher já defunta Maria da Sylva entrou 
nesta Congregação para sacerdote de  idade de  dezasete annos 
tomou a roupeta parda a 28 de  Agosto de 1737. 

Este Irmão havendo procedido b e m  e m  o anno de  Novisso 
tomou a roupeta preta a 28 de Agosto de  1738 

Este Irmão foi baptizado na freguesia de Santa Maria de  Agoas 
Sailtas Bispado e Comarca do Porto. Sahiose e m  Abril de 1750, 
e foy para Abbade. 

Deu para a Caza 5005 reis, seos juros ... ~ ~ $ o o o .  
O dinheiro foi emprestado a Jácome de  Brito que pagou 
os juros até que, a partir de  1743, passou a devê-los a quinta 
do  Valle do  Canal c se descarregão no  Livro das Capelias 
a fols. 202. 

Sahio da Congiegaçam e m  Mayo de 1750. 





termo da Villa da Povoa de Barsi entrou nesta Congregação para 
sacerdote de idade de 17 annos e sete mezes tomou a roupeta 
parda dia de Santo Antonio a 13 de Junho de 1738. Este Irmão 
sendo de muito boa inclinação e tendo summo gosto de ser Con- 
gregado foi despedido a 7 de Outubro deste mesmo anno por lhe 
darem huns acidentes que o Medico e Cherurgião afirmarão 
serem de gotta Coral. 

Deu 5009 reis, seos juros ..... . zj$ooo 
Restituirão-se outra vez porque não chegou a tomar a rou- 
peta preta por doente. 

L. dos Pat. pág. 28 v. 

N.O 168. O Irmão Antonio de Azevedo filho legitimo de Joze 
Francisco Lessa e de sua mulher Francisca de Azevedo nascido 
em Lessa de Mattozinhos entrou nesta Congregação para sacer- 
dote de idade de 16 annos feitos em 9 de Junho tomou a roupeta 
parda dia da Natividade de Nossa Senhora, a 8 de Setembro de 
1738. Este Irmão havendo procedido em todo o anno de Novisso 
com grande exemplo, e edificação sem faltar huma só vez ao 
coro sendo em todas as suas acçõis mui modesto, e mostrando 
sempre huma grande mansidão e serenidade de annimo junta 
com huma grande alegria tomou a roupeta preta a 8 de Setembro 
de 1739. 

Morreo Congregado a 18 de Setembro de 1797 e enterrou-se 
na tarde do dia 19. 
Deu para Caza 500s reis mortos foi a Escritura feita na nota 
de Antonio da Sylva de Santo Tiago. 
Notta: Os juros que a este patrimonio deve a quinta do 
Valle do Canal se descarregão no Livro das Capellas a fols. 202. 

L. dos Pat., pág. 95 r. 
L. da Desc. » 459 r. 

N.O 169. O Irmão Mamede Marquez Filho legitimo de 
Bento Marquez já defunto e de sua mulher Maria Marquez 
nascido no lugar de Vallongo entrou nesta caza para sacerdote 
de idade de 22 anos a 8 do mez de Outubro tomou a roupeta 
parda a 15 do mesmo mez do anno de 1738. Este Irmão'por haver 
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procedido no seu anno de Novisso com froxidão, pouca aplicação 
a virtude, e não mostrar fio para as letras, não obstante andar já 
no segundo curso de Philosophia, foi pellos Padres despedido nos 
ultimos votos a 5 de Outubro de 1739. 

Deu para a Caza 500s reis mortos. 
Este Irmão foi lançado fora nos ultimos votos e se lhe res- 
tituirão outra vez os ditos soo$ reis. 

L. dos Par., pág. 103 v. 

N.0 170. O Irmão Manuel Mariinz filho legitimo de Andre 
Martinz e de sua mulher Maria de Oliveira nascido e baptizado 
na freguesia de S. Martinho de Guifõis julgado de Bouças termo 
da Cidade do Porto entrou nesta caza para sacerdote a 10 de 
Junho, e tomou a roupeta parda a 24 do mesmo mez no anno 
de 1739 tendo de idade 18 annos que os havia fazer ainda no 
Agosto seguinte. Este Irmão por não proceder como devia no anno 
de Novisso foi nos ultimos votos expulso pellos Padres a 11 de 
Junho e sahio a 12 do mesmo mez no Anno de 1740. 

Deu 500% reis mortos para Caza, seos juros ... 2jBooo. 
Paga este rendimento João Gonçalves Pena. 
Este Irmão foi lançado fora nos últimos vottos e se lhe 
restitui0 o seu dinheiro com outro tanto que se tomou a 
juros a Catherina Carvalha como consta do reportório das 
dividas da Caza a fls. 17. 

L. dos Pat., pág. 58 r.  

N.O 171. O Irmão Thomaz Manuel filho legitimo de Manuel 
Matheus Pamplona Carnejro Range1 e de sua mulher ja defunta 
D. Philippa Thereza Carnejro de Figueyroa nascido e baptizado 
em Villa do Conde freguesia de S. João Raptista Arcebispado de 
Braga entrou nesta caza para sacerdote a 22 de Julho tomou a 
roupeta parda a j de Agosto tudo do mesmo anno de 1739 tendo 
de idade 23 annos fejtos em 23 de Fevereyro. Este Irmão havendo 
procedido bem louvavelmente e com muita edificação tomou a 
roupeta preta a j de Agosto do anno seguinte de 1740. 

Este Padre depois de alguns annos se foi por sua livre vontade 
da Congregação a 23 de Novembro de 744 e faleceu em Coimbm 



n o  mes de Julho de 1749. Dipois de graduado e m  Fillozofia logran- 
dose so do seculo sinco annos, e esses não completos. 

Deu mortos para Caza I.OOO$ reis, seos juros ...... 5o$ooo. 
O dinheiro foi emprestado a Pantalião Alvaro pagando ele; 
e depois sua viuva, os juros. 
Nota: A este Património deve a Caza de Bragança 5zo$ooo 
cujos juros são 26$ooo e se descarregão n o  Livro das Capellas 
a fls. 73 .  C o m  este capital, depois de entregue,amortizou a 
Casa várias dividas e ase pagou a Ciza das Cazas grandes 
da rua do Loureiro ... 48$613. . ., 

L. dos Pat., pág. 59 r e V .  . ., 

L. da Desc. pág. 459 r. . . 

N.0 172. O Irmão Ricardo Pereira filho legitimo de Manuel 
Fernandez de Carvalho e de sua mulher Maria Roza de NIonteal- 
vão nascido e baptizado na freguesia da Sé  desta Cidade do Porto 
entrou nesta caza para sacerdote a trez de Agosto e tomou a soupeta 
parda a 15 do mesmo mez  e anno de 1739 tendo de idade 16 annos 
feitos a 17 ou  18 de Junho. Este Irmão tendo procedido b e m  
no anno de Novisso tomou a roupeta preta no anno seguinte 
de 1740 a I5 de Agosto. 

Morreo tendo sido Prepósito n o  tsiénio que se seguio á sus- 
pensão, e segunda vez passados 3 annos, foi novamente eleito, 
mas não chegou a acabar este triénio de que lhe faltavão só 3 
meses antes do fim dos quais se fes elcição de novo governo por 
todos os deputados acederem. O sobredito Padre foi muito zeloso 
do temporal da Comunidade e espiritual. 

Deu mortos para Caza 500s reis, e seos juros. ... z5$ooo. 
L. dos Pat., pág. 68 r. e v. 

N.0 173. O Irmão Ezequiel Soares filho legitimo de Antonio 
Soares Velho, e de sua mulher Izabel de Oliveira natural da 
Vila de Pico de Regalados Arcebispado de Braga comarca de 
Viana, baptizado na freguesia de S .  Payo, que h e  da sobreidta 
Villa, entrou nesta Congsegação para o estado de Leygo a 4 de 
Outubro de 1739 e tomou a roupeta parda a 15 do mesmo mez,  
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e anno, tendo de idade 51 para 52 anilos e a preta a 15 de Outubro 
do anno seguinte de 1740. 

Falesceo nesta caza em Junho de 1748, com muito dezengano 
e edificação. 

Deu mortos para Caza ...... 1.200'jooo 
juros ................ óo'jooo 

L. dos Pat., pág. IOO v. 
L. da Desc., pág. 459 v. 

N.0 174. O Irmão Manuel dos Santos filho legitimo de Bento 
da Costa Santos e de sua mulher Marianna da Costa nascido e 
baptizado na freguesia de Mattozinhos comarca da Maya Bispado 
do Porco entrou nesta Congregação para sacerdote a 10 de No- 
vembro e tomou a roupeta parda a 21 do mesmo mez do anno de 
1739 tendo de idade 18 para dez- anove annos. 

Thomou a roupeta preta em similhante dia de 740. Sahiose 
em 6 de Junho de 1750. 

Deu mortos para Caza 5ooSooo 
seus juros 25$00 

L. dos Pat., pág. 106 v. e 107 r. 
L. da Desc. pág. 459 v. 

N.0 175, O Irmão Costodio Pereira filho legitimo de Chris- 
tovão Tavares, e sua mulher Domingas Pereyra ilascido e bap- 
tizado na freguesia da See desta Cidade do Porto, entrou nesta 
Congregaçam para sacerdote a 17 de Dezembro e tomou a roupeta 
parda na noute de Natal do anno de 1742. 

Tomou a roupeta preta em sirnilhante dia do seguinte 
de 1743. 

Morreu na Congregaçam a 5 de Janeiro de 1794 com 52 annos 
de Congregaçam e 72 de idade. 

Recebeu o património deixado pelo Padre Joze da Silva, 
que era de 3oo$ooo. 

L. dos Pat., pág. 50 r.  

N.0 176. O Irmão João Moreira filho de Manuel Moreira, 
e de .&laria Moreira moradores de S. Martiilho de Guifõis 
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comarca da Maya Bispado do Porto, entrou para sacerdote, e 
tomou a roupeta parda a 6 de Outubro dia da Senhora do Rosario 
do anilo de 1743. Tomou a roupeta preta em similhante dia do 
anno seguinte 1744. 

Morreo congregado no primeiro de Julho de 1797. 
O Irmão João Moseira deu seis centos mil reis com as con- 
dissois que constão da escretura seus juros . . . . . . 3o$ooo 
Paga os juros de 480g Antonio Joze Rollo. 
ATota: Os juros de 6008 deste património os fica daqui por 
diante devendo a quinta do Valle do- Canal e se descarregão 
a fls. 202 no livro das Capelias. 

L. dos Pat., pág. 23 v. 

N.O 177. O Irmão Manoel Henriques Filho legitimo de Ma- 
nuel Henriques de Pinho, e de Mariana Aurora da Cruz da Fsei- 
guesia da See. Tomou a roupeta parda a Treze de Abril de 744 
dia da Senhora dos Prazeres, sendo de Idade de 22 armos feitos 
a 11 de Fevereiro deste prezente anno de 744. 

Tomou a roupeta preta em 26 de Abril dia da Senhora dos 
Prazeres do seguinte anno de 745. 

Morreu na Coilgregaçam. 
O Irmão Manuel Henriques por justas cauzas foi aceitado 
com obrigação ordenar titulio mensse comunis; mas applicou 
se lhe, ou acejtouse com a intenção de se prover nelle hum 
dos patrimonios que deixou o Padre Jozé da Sylva, que 
consta de 3oo$, seus juros são . . . rg$ooo 
Este dinheiro esta na mão do Padre Joze dos Santos desta 
Congregação aonde se lhe poz em 18 de Julho de 1737. Foi 
pago até 1750. Em 11 de Março deste ano Distratou o Padre 
Joze dos Santos 3009 seis que trazia a juros. Com os quais 
se pagou o que a caza ficou devendo ao Padre Procurador 
como consta do termo feito no Livro da Despesa Geral a 
fls. 299 V. 

L. dos Pat., pág. 33 r. 

N.0 178. O Irmão Nanoel Coeiho fiiho legitimo de Antonio 
Coelho assistente em S. Salvador de Moreira, e de Maria Moreira 



da mesma freguesia tomou a roupeta parda a 3 de Mayo dia da 
Invenção de Santa Cruz tendo de Idade 17 para 18 annos 1744. 

Tomou a roupeta preta no mesmo dia 3 de Mayo do seguinte 
anno de 745. 

Morreo congregado à meia noite em ponto do dia 10 de Outu- 
bro do Anno de 1814. 

Deu quinhentos mil rejs com as condissoins que constão 
da escretura. 
Notca: Os juros de 500s deste patrimonio os deve a quinta 
do Valle do Canal e se descarregão no Livro das Capellas 
a fls. 202. 

L. dos Pat., pág. 47 r. 

N.O 179. O Irmão Antonio Cardozo filho legitimo de Domin- 
gos Rodrigues Portugal e sua mulher Jozepha Maria (?) Cardoza 
da freguesia de S. Nicolau desta Cidade do Porto tomou a rou- 
peta parda aos 24 de Fevereiro dia do Aposto10 S. Matias de 
1746, tendo de Idade 19 annos feitos aos 15 deste mcsmo mes 
de Fevereiro, dia da Translação de S. Antonio. Tomou a roupeta 
preta em 24 de Fevereiro de 747. 

Morreo em 12 de Março de 179% 
Deu para a Caza 5oo$ooo mortos a Escritura feita na Notta 
de Jozé Pereira. Foi dado a juros e estes pagos até 17.53. 

L. dos Pat., pág. 95 v. 
L. da Desc., pág. 459 r. 

N.0 180. O Irmão Francisco de Caivalho filho legitimo de 
Domingos Rodrigues de Carvalho e de Jozepha Alvares natural 
de S. Vicente de Galafura termo de Villa Real Arcebispado de 
Braga. Tomou a roupeta parda a 18 de Dezembro dia de Nossa 
Senhora da Expectação, tendo de Idade 19 annos feitos em 8 
deste, dia da Senhora da Conceição, de 746. 

Tomou a roupeta preta em similhante dia do anno seguinte 
de 747. 

Sahio da Congregaçam no anno segundo julgo, de 1775. 
Deu para seu patrimonio em dinheiro ~OOSOOO, 
seus juios . . . 25$ooo. 



214 STVDIYM GENERALE 

Este dinheiro se deu a juros a Caetano Barrilai em 10 de 
Junho de 1747, estando até esse tempo na caza. 

L. dos Pat., pág. 57 r. 

N.O 181. O Irmão Jozeph Ignatio filho legitimo de João 
Igilatio e Maria da Ciuz da freiguesia de Nossa Senhora da Con- 
ceição do Taboaço da Comarca e Bispado de Lamego, tomou a 
roupeta parda a 15 de Janeiro na Dominga do Santíssimo Nome 
de Jesus de 1747. 

Tomou a roupeta preta em 15 de Janeiro do Ano seguinte 
de 1748. 

Morreo congregado, e tisico. 
Deu para seu Patrimonio 5oo$ooo, jurcs 25$00o. 
Este dinheiro ficou na mão do mesmo Paj a render. 

L.  dos Pat., pág. 67 r. 
L. da Desc., i) 459 r. 

N.0 182. O Irmão Pedro Ailtonio Filho legitimo de Manuel 
Antonio, e de sua mulher Maria da Silva Roza da freiguesia de 
Santo Ildefonço extra moros desta Cidade do Porto, tomou a 
roupeta parda a 11 de Majo dia da Acenção de Christo do anno 
de 1747 tendo de Idade para sima de 22 annos. Tomou a Roupeta 
preta em semelhante dia do anno de 1748: e tem uiuido com 
edificação athe este tempo. Morreo congregado. 

Deu para seu Patrimonio 7oo$ooo 
seus juros . . . . . . 35$000 
O dinheiro ficou na mão do Pai a render. 

L. dos Pat., pág. 87 r. 
L.  da Desc., pág. 459 r. 

N.0 183. O Irmão Jozeph da Silva filho legitimo de iMiguel 
de La Ribera qjá Defunto)) e de Thereza Angelica da Freiguesia 
da See desta Cidade do Porto, tomou a Roupeta parda a 11 de 
Junho de 1747 tendo de Idade perto de 15 amos sendo ja orde- 
nado de primeira tensura. 

Este sogeito no fim do anno da Aprobação não foi aceito à 
Congregaçam por algumos achaques que padesia. 



Deu para seu patrimonio joo$oo seus juros ... 25$ooo. 
Saliio este Novisso, e deuselhe o seu dinheiro mas pagou a 
congrua jo$ooo. 

O Padre José da Silva que Deos haja deixou 3oo$ooo a juros 
na mão de  Ursula Ferreira para huin patrimonio c o m  Lon- 
dição de que se lhe não pedissem os juros 8 annos depois da 

. . , sua morte; 'estes se .findarão e m  22 de Dezembro de 1744 
[sic], seus juros ...... 13;looo. 
Aplicado ao Irmão Miguel Antonio. 

, , L. dos Pat., pág. 92 r .  . . 
L. da Desc., pág. 459 r. 

N." 1 8 4  O Irmão Bernardo Ferreira natural desta Cidade 
Freiguesia de  Nossa Senhora da Vitória Filho legitimo de  Fran- 
cisco Ferreira de  Carvalho, e de sua mulher Joanna Maria, entrou 
para para [sic] Irmão leigo, e tomou a roupeta parda a 15 de 
Agosto deste prezente anno de 1747. 

T o m o u  a roupeta preta e m  similhante dia do  anno seguinte 
de 1748 Este Irmão uiueo no  Nouiciado c o m  muita edificação 
e exemplarmente dezenganado das couzas do mundo,  reconhe- 
cendo se lhe nesse anno muita caridade. 

Morreo e m  11 de  Fevereiro de 92 e na Congregaçam c o m  
quazi 89 anos de  idade e b o m  opinião. 

Deu para sua congrua substentação 9oo$ooo, seus juros.. . 
. . . 45Sjooo. Este dinheiro com outras quantias se deu para 
pagamento do  que se devia ao Padre Andre Gomez  Ribeiro. 

L. dos Pat., pág. 89 r .  
A quantia de  473$040 do seu Patrimonio estava investida 

na quinta de  Feyteira. 
L. da Desc. pág. 459 r. 

N.O 185. O Padre Dionisio Botelho, chantre que foi na Insigne 
Collegiada de  Cedofeita, filho de Pedro da Silva Beire, e de sua 
mulher Ingrácia Maria Botelho, moradores que forão n o  lugar 
de  Azurara deste Bispado; T o m o u  a roupeta de Noviço a 2 de 
Fevereiro de 1748 dia que he  da Senhora da Purificação. 



Este Padre uiueo com grande edificação no noviciado, e assim 
tomou a roupeta preta em semeihante dia do Anno seguinte 
de 1749. 

Morreo Congregado com boa opinião e tendo qabalhado muito 
por meio de suas trabalhosas Missoins. 

Dá cada anno de congrua, e Patrimonio 40$0oo para cujo 
pagamento consignou a Pensão que tirou no seu Beile- 
ficio ...... 4o$ooo. 

L. dos Pat., pág. 81 r.  
Morreu este grande e virtuozo Padre em 17 de Julho de 1775. 

L. da Desc., pág. 366 r. 

N.O 186. O Irmão Frailcisco Dias, natural do lugar do Re- 
guengo freiguesia de Nossa Senhora da Assumpsão de Afoncim, 
comarca de Villa Real Arcebispado de Braga Filho legitimo de 
João Alvarez e de sua mulher Izabel de Matos; tomou a roupeta 
dc Noviço a 18 de Fevereiro de 1748 tendo de Idade 19 annos 
feitos em 24 do mes de Janeiro deste presente anno. 

Sahiose aos des mezes de Nouiço; porque nenhum jeito tinha 
para esta nossa vida por lhe não seruir para elle, nem elle para 
nos, e passados tres dias dipois de sahir se cazou. 

Deu para seu Patrimonio 6ooSjooo seus juros 3oÇooo. Com 
400s deste dinheiro se pagarão a João Martinz de Almeida 
junto com outro mais o que se lhe devia. 
Sahio noviço. 

L. dos Pat., pág. 74 r. 

N.O 187. O Irmão Sebastião dos Santos natural de S. Fins 
da Feira deste Bispado do Porto, Filho de Paulio Correia dos 
Santos, e de sua mulher Anastecia Alvarez, de Idade de 36 annos, 
tomou a roupeta parda de Noviço para o estado de leigo a 26 de 
Mayo do anno de 1748. 

Não tomou a roupeta preta senão em 2 de Junho do anno 
seguinte de 1749; porque se esteue esperando estes diaspara 
que melhorasse de humas cezoens. 

Morreo Congregado em Setembro de 78. 
Deu para sua congrua sustentação 8oo$ooo, seus juros 4o$ooo. 



L. dos Par., pág. IOI r. 
L. da Desc. » 459 v. 

N.0 188. O Irmão Silvestre da Silva filho legitimo de 
Lourenço Domingos da Silva Costa, e de sua mulher Maria An- 
gelica Thereza assistentes na rua do Souto da frieguesia da Sée 
desta Cidade do Porto, entrou para Sacerdote e tomou a roupeta 
de Noviço no primeiro de Setembro de 1748. 

Este Irmão tomou a Roupeta preta em 5 de Outubro do anno 
seguinte de 1749 e se lhe esperou este tempo por respeito das 
inquiriçoens, que então se acabarão de concluir: e no dia 5 se 
celebrou nesse ano a festa de Nossa Senhora do Rosário por isso 
ficou também para esse dia a recepção da Roupeta. 

Este Irmão, sendo já Sacerdote, sahio da Congregaçam. 
Deu para seu patrimonio 3oo$ooo, seus juros 15$ooo. Se 
este he o Padre Silvestre da Silva sahio da Congregaçam 
em 22 de iMajo do anno de 1764 a noute. 

L. dos Pat., pág. 111 r. 

N.O 189. O Irmão Joze da Sglva Filho legitimo de Manuel 
Francisco e de sua molher Mariana da Sylva natural da Freguezia 
de S. Mamede da Infesta Couto de Lesa. Entrou nesta Congre- 
gaçam para sacerdote de Idade de vinte annos em 8 de Março 
de 1749: tomou a roupeta parda em dia de S. Joze 19 do mesmo 
mes de Março de 1749. 

Este Irmão dipois de estar admitido para a roupeta preta no 
primeiro dia de exercicios lhe deo huma tentação e fogio em 
vestia a tardinha, e cahindo dipois em sy ueyo pedir a roupeta 
ofreçendose a ter o novo anno de Noviço, porem não foy admi- 
tido, porque hera nimiamente desconfiado, e não se abria com 
ninguem, nem ainda com os Irmãos, motivo porque se foy, que 
se declarasse a sua tentação não se hia, como elie confessou ao 
dipois, para que entendão todos a clareza de consciencia que 
deuem ter com quem os gouerna, pois de outra sorte o demonio 
ha de uenceilos, e fazerlhe perder a sua uocação como foy a este. 
Sahio em 10 de Março de 1750. 
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N.O 190. O Irmão Manuel Marques Filho legitimo de Ma- 
nuel da Costa Marques, e de sua Molher Maria Fernandes da 
Freguezia dc Cortegaça Comarca da Feira entrou nesta Con- 
gregaçam para leigo de idade dc quarenta e seis annos aos 21 de 
Nouembro de 1749, e tomou a roupeta parda em oito de Dezem- 
bro dia da Conceição da Senhora, do mesmo anno de 1749. Este 
Irmão hsveildo procedido louvauelmente no anno de Noviço 
foy admitido a nossa roupeta que tomou no mesmo dia em que 
o anno antecedente tinha tomado a parda, a saber a 8 de Dczem- 
bro de 1750. Faleceo em Janeiro dc 1751 de huma tizica que lhe 
dco e acabou logo so com hum mes de roupeta preta. 

N.O 191. O Irmão custodia de 0liveir.a filho legitimo do 
Cnpitam Joze de Oiiveira Roiz, e de sua mulher Maria de JESUS, 
ja defuntos, e n~oradores que forão em Vilia Nova de Gaya, termo 
desta Cidade, entrou nesta Congregaçam para Sacerdote, em 
8 de Março e tomou a roupeta pai.da a 19 do mesmo mez do anno 
de 1752, tendo de idade 20 anilos, completos em 18 de Dezem- 
bro proximo passado. 

Este Jrmão tomou a roupeta preta em semelhante dia do anno 
seguinte de 1753. . . 

Morreu na Congregaçam sendo Padre (?) de muito prestimo, 
e zelo'. da Salvaçam &as Ahas ,  e com todos os Sacramentos em 
31 de Março de 1770. 

Deu para ceu Patrimonio 42 medidas de Pam e16400 em 
Diilheiro o qual pagua, Domingos João, Manuel Francisco; 
Manuel Francisco da.Cunha; todos de Vila Nova doporto. 
Foi pago em 1752 e do ano seguinte há este assento: ~ e c e b j  
de hüa cazeira 22 alqueires de Pam e 2400 em diilhejro e 
hüa Galinha. 
As medidas deste Patnmonio se venderão; e tudo o mais 
que pretencia a este ~atrimonio no anno de 1769 por I~Z$OOO, 
que recebe0 a caza. Faleceo .este Padre a 31 de Março do 
Anno de 1770. . - 

L. dos Pat., pág. 50 r. 



Tem de Patrimonio 42 alqueires de cegunda e hiia galinha 
e 6400 em dinheiro. 

L. da Desc., pág. 371 r. 

N.O 192. O Irmão Joze da Sylva, filho legitimo de Joze da 
Sylva Baldaya e de sua mulher Clara de JESUS, nascido e bapti- 
zado na freguesia de Santa Marinha de Vila Nova de Gaya, termo 
desta Cidade, entrou nesta Congsegaçam para sacerdote a 8 de 
Março de tomou a roupeta parda a 19 do mesmo mez, do anno de 
1752, tendo de idade 21 annos completos. 

Este Irmão em semelhante dia do anno seguinte professou. 
Em 23 de Fevereiro de 1759 se sahio da Congregaçam. 

Deo para ceu Patrimonio 500$1, seus juros 2gSooo. 
Pagua este rendimento Manuel de Oliveira Pedroso mora- 
dor em Vila Noua. 

L. dos Pat., pág. 51 r. 

N.0 193. O Irmão Joam de Torres, filho legitimo do Capitzm 
Joam de Carvalho Torres e de sua mulher Maria Angelica de 
S. Joze, nascido e baptizado na freguesia de Santa Marinha de 
Villa Nova de Gaya, termo desta Cidade, entrou nesta Congre- 
gaçam para Sacerdote a 10 de Abril, dia da Senhora dos Prazeres, 
e tomou a roupeta parda em dia da Senhora do Desterro, a 23 
do mesmo mez, do anno de 1752, tendo de idade 17 anilos, que 
completou em dia dos Reis. 

Este Irmão tomou a roupeta preta em 23 de Abril de 1753, 
primeira oitava da Pascoa. 

M ~ r r e u  na Congregaçam de Lisboa, aonde estava com negocio 
da sua caza. 

Deo para a caza mortos 500$ ceus juros 25Sooo. 
Ficarão na mão do Paj do dito Irmão a juros de 5 por cento 
3oo$ooo. São seus juros .. . 15Sjooo. 
O rendimento de zoo$ paga [falta o nome]. 

L. dos Pat., pág. 53 r. 
L. da Desc., pág. 459 r.  

N.0 194. O Irmão Custodio Jaze, filho legitimo de Joam Dias 
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de Oliveiia e de sua mulher Marianna Ferreira Coelha, nascido 
e baptizado na freguesia de Santa Eulalia de Sobroza, na Comarca 
de Pena Fiel deste Bispado do Porto, entrou nesta Congregaçam 
para Sacerdote em 2 de Julho, dia de Nossa Senhora da Visitação, 
e tomou a roupeta parda em 16 do dito inez, dia de Nossa Senhora 
do Carmo, no anno de 1752, tendo de idade 16 annos que fez 
em 10 ou 11 de Janeiro proximo passado. 

Professou este Irmão no dia da Senhora do Carmo no anno 
seguinte de 1753. 

Sahio da Congregaçam, sendo ja Sacerdote. 
E morreu sendo Vigario de Sobroza comarca de Penafiel donde 

era natural. 
Deo para ceu Patrimonio 500s mortos, rendem 25$00o. 
A 3 de Abril de 1767 sahio este Padre da Congregação. 

L. dos Pat., pág. 54 r. 

N.0 195. O Irmão Joze Pereira filho legitimo de Francisco 
Pereira de Fonseca, e de sua mulher Marianna Thereza de JESUS, 
nascido e baptizado na freguezia da Se deste Cidade, entrou 
nesta Congregaçam para Sacerdote em 2 de Agosto, e tomou a 
roupeta parda em 15 do diro mez, dia de Nossa Scnhora da Assun- 
ção do ano de 1752, tendo de idade 14 annos, que completa em 
dia de todos os Santos. 

Em 15 de Agosto do anno seguinte de 1753 tomou este Irmão 
a roupeta preta. 

Morreo em 23 de Dezembro de 1791 sendo 2 . O  Deputado e 
faleceu repentinamente deixando saudades a toda a Comunidade 
principalmente a seus Discipulos e mais Padres de quem éra 
estimado e de todos amigo. 

Deo para ceu Patrimonio 500s mortos rendem 259jooo. 
Paga este rendimento. 

L. dos Pat., pág. 47 r. 

N.0 196. O Irmão Sebastião Joze, filho legitimo do Capitam 
de CavaUo Domingos Moreira da Silva e de sua mulher Dona (?) 
Inez Monteira de Alvarenga, nascido e baptizado na freguesia 
de Nossa Senhora da Conceyção nas Minas de Guarapiranga do 



Bispado de Marianna, entrou nesta Congregaçam para Sacerdote 
c m  24 de Agosto e e m  8 de Setembro, dia de Nossa Senhora da 
Natividade do anno de 1752, tomou a roupeta parda, tendo de 
idade 13 annos, que completou e m  20 de Janeiro proximo passado. 
N o  mesino dia de Nossa Senhora da Natividade do anno seguinte 
de 1753 professou o sobredito Irmão. 

Sahio da Congregaçam sendo ja Sacerdote. 
Deo para ceu Wtrimonio 500s mortos e rendem 25$00o. 
Pagua este rendimento o Cappitam Domingos Moreira da 
Silva, Pay do dito Irmão. Sahio da Congregação este Padre, 
e m  26 de Julho á noute, do anno de 1764. 

L. dos Pat., pág. 44 v. 

N.0 197. O Irmão João Bauptista, filho legitimo de Manuel 
de Sampayo e de sua mulher Maria Francisca, nascido e baptizado 
na freguesia de Santo Jago de Gavião, Arcebispado de Braga, 
entrou nesta Congregaçam para Saccrdote e m  24 dc Outubro, e 
e m  o primeiro de Novembro, dia de todos os Santos, tomou a 
roupeta parda, tendo de idade 22 para 23 annos. 

N o  anno seguinte de 1753 tomou o sobredito Irmão a roupeta 
prcta no mesmo dia de Todos  os Santos c m  que tinha tomado 
a parda no ano antecedente de 1752. 

Morreo Congregado e m  27 de Outubro de 1802. 
Deo para ceu dote 500$ mortos e rendem 25Sooo. 

L. dos Pat., pág. 42 r. 
L. da Desc., pág. 459 r. 

N.O 198. O Irmão Manoel Alvares, filho legitimo de Francisco 
Alvares, homem de negosio, e já dcfunto, e de sua mulhcr Joanna 
Maria, nascido e baptizado na freguesia de Santa Marinha de 
Villa Nova de Gaya, termo desta Cidade, entrou nesta Congre- 
gaçam para Sacerdote e m  7 de Março, e e m  19 do mesmo mez,  dia 
do Gloriozo Patriarcha o Senhor S .  Joze n o  anno de 1753, tomou 
a roupeta parda tendo de idade 14 annos, que faz para 17 de Mayo 
proximo que vem.  E m  dia do Gloriozo Senhor S .  Joze do anno 
de 1754 professou o sobredito Irmão. 
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Sahio da Congregaçam, sendo ja Sacerdote por achatado, e 
quando sahio era Mestre de Filozofia e estava no 1.O anno. Mas 
advertesse que foi para fora com regresso e lá morreo e veyo 
a enterrar a Congregaçam. 

Deu para ceu Património 525$000, rendem 26$250. 
Paga o rendimento de 3256 a Maj do dito Irmão Joanna 
Maria viuva de Vila Noua . . . 16$z50. 
Sahio este Padre da Congregação a 16 de Março de 1766. 

L. dos Pat., pág. 38 r. 
L. da Desc., pág. 459 r. 

N.0 199. O Irmão Domingos Carneiro, filho legitimo de 
Domingos Carneiro e de sua mulher Antonia Maria, nascido e 
baptizado na freguesia de S. Pedro de Agrella na Comarca da Maya 
deste Bispado do Porto, entrou nesta Congregação para Sacerdote 
em 3 de Abril e tomou a roupeta parda a 13 do dito mez dia de 
Nossa Senhora das Dores no anno de 1753 rendo de idade 19 
annos, que completa para IZ de Setembro que vem. 

Tomou este Irmão a roupeta preta em 13 de Abril, em que 
cahio Sabbado Santo no ano de 1754. 

Sahio da Congregaçam sendo sacerdote no anno de 84 para 
boscar a sua saude, mas morreo em poucos anos depois de estar 
algum tempo em Lisboa vindo fallecer a caza de seus Irmaons 
Abbades de S. Thome de Bitarains. 

Deo para ceu Patrimonio 500s com as condeçõens da escre- 
tura e rendem estes ...... Z~$OOO. 

L. dos Pat., pág. 48 r. 

N.0 200. O Irmão Manuel Vicente, filho legitimo de Francisco 
Vicente, e de sua mulher Catharina Fernandes, nascido e bapti- 
zado na freguesia de S. Vicente de Alfena, na Comarca da Maya 
deste Bispado do Porto, no anno de 1753 aos 17 dias do mez 
de Mayo entrou nesta Congregaçam para leigo e aos 26 do dito 
mez, dia do Nosso Santo Patriarcha tomou a roupeta de Noviço, 
confessando ter de idade 58 para 59 annos. 

Em 26 de Mayo, dia do Nosso Santo Patriarcha no anno seguinte 
de 1754 se deo a Roupeta preta a este Irmão. 
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Morreu na Congregaçam entre as cuatso e sinco horas da 
madrugada do dia dezasseis de Fevereiro de 1771 Sabbado 
dedicado a Nossa Senhora de quem era muito devoto, e morreu 
com todos os Sacramentos. 

Deo para sua sustentação 800s mortos, rendem 4o$ooo. 
L. dos Pat., pág. 39 r. 
L. da'Desc., i> 459 r. 

N.O 2.01. O Irmão Manuel Betancourt, filho legitimo do 
Capitão Môr Joam Ferreira dos Santos, já defunto, e de sua 
mulher Dona Maria Izabel de Betancourt e Sá, nascido e baptizado 
na freguesia de Santo Antonio do Bom Retiro da Bossa Grande 
do Rio das Velhas, comarca das Minas do Sabará, Bispado de 
Mariana, entrou nesta Congsegaçam para Sacerdote em z de 
Julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, aos 16 do dito mez, no 
anno de 1753 tomou a roupeta parda, andando nos r-/'aimos de 
sua idade, como constada certidão de bautismo, que se lhe admi- 
nistrou em 28 de Agosto do ano de 1736 No anno seguinte de 1754 
e dia de Nossa Senhora do Carmo professou o sobredito Irmão, 
que nasceo em 18 de Agosto e foi baptizado em 28 do dito mez, 
conforme consta da 2.& certidão que vinha mais curial que a 
primeira. Morreo este Padre nesta caza a 13 de Agosto de 1820 
nhuma veneranda ancianidade tendo de A margem : idade 84 annos 
menos 5 dias e de Congregação 67 annos como consta do assento 
supra dito,. De sua grande providade, literatura, zello e amor do 
Comum ficou falando o respeito publico, que grangeou nesta 
cidade e na de Lisboa; os bons exemplos de observancia de que 
foi modelo; os servissos e trabalhos que consagrou a esta Comu- 
nidade cujo sentimento e magoa geral o acompanhou a sepultusa. 
A memoria e nome de tão benemerito Irmão e devedora a Capella 
do Noviciado desta mesma caza pello legado de 5$ooo reis aimuaes 
pio, que deixou no seo testamento para o zeite que alumia Nossa 
Senhora da Conceiçiío. 

O Irmão Manuel Devitancor entrou nesta Congregaçam 
a 16 de Julho de 753 e deo para ceu dote 500s mortos ren- 
dem ...... zgSooo. 

L. dos Pat., pág. 20 r.  



O Patrimonio do Irmão Manuel Betancur parte delie que 
o mais esta arrumado na Quinta da Fejteira ... 96$539. 

L.  da Desc., pág. 459 r.  

N.O zoz. O Irmão José de Barros, filho legitimo de Francisco 
Xavier de Barros, já defunto, e de sua mulher Maria Thereza 
de Barros, nascido e baptizado na freguesia de Santa Maria de 
Duas Igrejas na Comarca de Penafiel deste Bispado do Porto, 
no anno de 1753 em 6 de Julho entrou nesta Congregação, e em 
16 do dito mez de Julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, tomou 
a roupeta parda, tendo de idade zo annos, que completa para 
5 de Outubro que vem. 

Em 16 de Julho, dia da Senhora do Carmo, do anno de 1754 
tomou este Irmão a roupeta preta. 

Não Morreo em Lisboa para onde foi de roupeta sem bene- 
placito dos Padres que cá o derão por expulso no tempo da sus- 
penção mas veio morrer a sua terra já sem roupcta. 

O Irmão Joze de Barros deo para ceu dotte 500s mortos, 
rendem ...... 25$00o. 

L. dos Pat., pág. 21 r. 
L. da Desc., 1) 459 r. 

N.0 203. O Irmão José Joaquim, filho legitimo de Joam 
Gomes de Abreu, escrivão da Auditoria, e de sua mulher Maria 
dos Reis nascido e baptizado na freguesia de Nosa Senhora da 
Vitoria desta Cidade, entrou nesta Congregaçam para sacerdote 
em 22 de Agosto e em 2 de Setembro do anno de 1753 tomou 
a roupeta de Noviço, tendo de idade dezoito annos porque nasceu 
a 22 de Febreiro de 1735. 

Em z de Setembro do anno seguinte de 1754 se deo a roupeta 
preta a este Irmão. 

Morreo congregado pellas 3 horas da noite a 5 de Junho de 1796. 
Dá de congrua em coanto não dicer missa 4o.jooo. 
E dizendo missa dara só 2o$ooo porem paguara a metade 
no prencipio do anno e a outra a metade no meyo do anno. 

L. dos Pat., pág. 35 r. 
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A nzargern t Seu Paj epotecou huas cazas na Rua dos Mer- 
cadores. 

L .  da Desc., pág. 369 r.  

N.0 204. O Irmão Manuel Luis, filho legitimo de Antonio 
Luis Pereira, e de sua mulher Anna Luis, nascido e baptizado 
na freguesia de S. Martinho de Guifhes, annexa de S. Salvador de 
Mattosinhos, na Comarca da Maya deste Bispado do Porto, 
entrou nesta Congregaçam para o estado sacerdotal em 27 de 
Agosto, e em 8 de Setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora 
no anno de i753 se lhe deo a roupeta parda, tendo de idade 18 
annos, que faz ein 8 de Novembio proximo. 

No dia do felis e alegre Nascimento de MARIA Santissima no 
anno seguinte de 1754, professou este Irmão. 

Morreu Congregado a 16 de Novembro de 1806. 
Deu para ceu Patrimonio SOO$ mortos, que rendem . . . 250000. 

L. dos Pat., pág. 45 r. 
L. da Desc., i) 459 r. 

N.0 205. O Irmão Joaquim &rtugal, filho legitimo de Manoel 
Gonçalves Portugal, e de sua mulher Maria de JESUS de S. Bento, 
nascido e baptizado na freguezia de Santa Marinha de Villa Nova 
de Gaya, termo desta Cidade, entrou nesta Congregação para 
sacerdote em 6 de Fevereiro, e em 18 do dito mez, dia de Santo 
Theotonio, anno de 1754, se lhe deo a roupeta de Noviço, tendo 
de idade 23 anilos, que completa em 6 de Agosto que vem. 

Tendo este Irmão procedido Louvavelmente tomou a roupeta 
preta no mesmo dia do anil0 futuro de 1755. Sahio da Coilgre- 
gaçam sendo ja Sacerdote. 

N.O 206. O Irmão Simão Lourenço, filho legitimo de João 
Pereira do Lago, e dc sua mulher Josefa da Cunha Moniz natural 
da freguesia de S. Romão de Caivalhosa, Concelho de Santa 
Cruz de Sima o Tainega, do Arcebispado de Braga, entrou ncsta 
Congregaçam para o estado Laical no anno de 1754 cm 24 de 
Mayo e em 2 de Junho, dia do Spirito Santo, se lhe lançou a 
roupeta parda, tendo de idade 41 annos, que completou em 5 de 
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Janeiro proximo passii60. Foi exl?ulso no fim do anno de Novisso 
por doente, foi por muito sua livre vontade; não querendo pro- 
fescúr por se achar sego de todo não obstante hir no anno do 
noviciado com licença dos P::dres tomar banhos. 

N.0 207. O Irmão Ma.-:~PI de Andrade filho legitimo de Joze 
de Andrade e de Madalaia Francisca da freguesia de Santa 
Leocadia de Caradellos do Arceb::pado <e Braga termo de Barcelios 
entrou nesta Congregaçam c?ra .' rstado , z leigo, e tomou a rou- 
peta parda aos 28 de Outi Úro do anno de 1755, nasceu este Irmão 
aos 9 de Febreiro de 1712. 

Morreo congregado com boa opinião. 
Deu de dote hum conto de reis e o enxobal a sua custa. 

L. da Desc., pág. 375 r. 

N.0 208. O Irmão Antonio de Castro filho legitimo de Antonio 
de Castro, e de sua mulher Madalena Mastins, namral de S. Sal- 
vador de Fanzeres bispado do Porto, entrou nesta Congregaçam 
para o estado de Sacerdote em dia de Nossa Senhora da Concei- 
çam 8 de Dezembro de 1756; nasceu este Irmão aos 27 de Fe- 
breiro de 1738 e professou no mesmo dia do seguinte anno. 

Sahio da Congregaçam, sendo já Sacerdote. 
Dcu de dote 600s reis. Fez a escritura Joze Antonio de tal 
Sarmento. Sahio da Congregação a 28 de Novembro de 1767. 

L. da Desc., pág. 373 r. 

N.0 209. O Jrmão Antonio da Silva filho legitimo de Bento 
Carneiro de Araujo e sua Mulher Roza da Silva, entrou para esta 
Congregaçam para o estado de Sacerdote, e tomou a roupeta 
parda a vinte e quatro de Setembro de 1756 nasceu aos seis de 
Setembro de 1738 professou no mesmo dia no seguinte anno. 

Morreu, sendo Congsegado, e ainda Irmão. 
O Irmão Antonio da Silva deu de dote 500s reis e o emxobal 
a sua custa. Fez a escritura Antonio Mendes de Matos. Fale- 
ceo na sua terra em Santo Tirço. 

L. da Desc., 373 r. 



N.0 210. O Irmão Miguel Antonio filho Legitimo do Dr. Ber- 
nardo Joze de Moura e de sua mulher D. Maria Jozefa de Cam- 
pello nascido em Nrandella bispado de Miranda em 3 de Agosto 
de 1741 entrou nesta Congregaçam para o estado de sacerdote a 
tres de Março de 1756 professou no mesmo dia no seguinte anno. 

Sahio da Congregaçam sendo Padre maz não dizia ainda Missa. 
Morreu sendo Abbade de Parafita no caminho quando hia para 
as Caldas em Julho de 1800 

Paga de congrua em cada anno em quanto não disser 
missa lg$ooo. 
Saiu a 20 de Setembro de 1764. 

L. da Desc., pág. 372 r. 

N.0 21 I .  O Padre Nicolao Tavares entrou nesta Congregaçam 
de sessenta e quatro annos e por huma doensa grave foi para a sua 
terra aonde logo morreu. Mas não morreu Congi-egado. 

N.0 212. O Jrmão M~noe l  da Costa filho Legitimo de Manuel 
da Costa Pereira e sua mulher Thereza Maria de Oliveira de Villa 
Nova de Gaja entrou nesta Congregação para o estado de Sacer- 
dote a des de Abril de 1756 e professou neste mesmo dia tinha 
de idade 22 annos e des mezes porque nascev.. . [não continua 
a frase]. 

Sahio da Congregaçam, sendo Sacerdote e sepultouse nesta 
Igreja, quando morreo. 

Deu de dote 600s reis pouco mais ou menos, faria a escritura 
Antonio Mendes de Matos. Sahio da Congregaçam a 8 de 
Setembro de 1766. 

L. da Desc., pág. 374 r. 

N.0 213. O Irmão Jose Duarte Filho legitimo De Manoel 
Coelho Duarte, e de Sua mulher Francisca Micaela de Jezus, 
nascido e baptizado em Vila do Conde, entrou nesta Congregação 
para Sacerdote a 28 de Abril de 1756 e tomou a roupeta parda a 
3 de Maio dia da Invensão da Santa Cruz, do mesmo ano, tendo 
de iade 15 anos e um mes menos um dia. 
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Este mesmo irmão, tendo acabado o seo ano de  Noviciado, 
t omou  a roupeta preta 1x0 mesnlo dia 3 d e  Maio de  1757. 

M3rreo na Congregação n o  dia 3 de Julho de  1817 depois 
de  a ter servido muito bem, e depois de  lhe ter dado muitos 
creditos e m  letras, e virtude não só como particular, mas tão 
b e m  como Mestre e Prelado. 

Deu de dote soo$ e tantos mil  reis e o enxobal fez a escri- 
tura Antonio Mendes de Matos. 

L. da Desc., pág. 373 v. 

n1.O 214. O Irmão Joze da Costa Filho legitimo dc Francisco 
da Costa Silva e de sua mulher Demetilia Theresa de  Jesus mora- 
dores na rua dos Cannos nascido e baptizado na freguezia da Se 
desta Cidade e bispado do  Porto entrou para o estado de Sacer- 
dote a 25 de Abril de 1756 e tomou a roupeta parda a 3 de Maio 
dia da Invenção de  Santa Crus d o  mesmo ano tendo de  idade 
13 anos 8 mezes e 17 dias. 

Este mesmo Irmão tendo acabado o seu ano  de Noviciado 
tomou a roupeta preta no  mesmo dia 3 de Maio de 1757. 

Morreo Congregado depois de Sacerdote. 
Deu de dote 700s reis c o m  enxobal a sua custa. 

L. da Desc., pág. 373 v. 

N.0 216. O Irmão Manoel Mavinher filho legitimo dc Fran- 
cisco Mavinher e de sua mulher Theodora Maria, nascido, e bap- 
tizado na freguezia de S .  Niculao desta Cidade, e Bispado do Porto 
entrou nesta caza para sacerdote a g de Junho do anno 1756; 
tomou a roupeta parda a 17 do mesmo mez,  e anno, tendo ae 
idade 17 annos e dez mezes. 

Este Irmão tendo acabado o seu anno de Noviciado tomou 
a roupeta preta n o  mesmo dia 17 de Junho do  anno seguinte 
de  1757. 

Sahio da Congregaçam sendo ja Sacerdote. 
Deo de dote 600s reis. 

L. da Desc., pág. 373 v. 
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Memoria dos Sogeitos que entrarão nesta Congregaçam 
neste meo segundo trienio que teve principio em 26 de 
Novembro de 1757, sendo Preposito o Muito Reverendo 
Padre Manoel Ferreira. 

N.O 216. O Irmão Luis de Souza, filho legitimo de Antonio 
Dias Peixoto e de sua mulher Maria de Souza do Spirito Santo, 
nascido e baptizado na freguesia de Lessa do Balio, na Comarca 
da Maya, deste Bispado do Porto, entrou nesta Congregação para 
o estado Sacerdotal, em 7 de Julho, e em 16 do dito mez, dia 
da Senhora do Carnlo tomou a roupeta parda, no anno de 1758, 
tendo de idade 15 para 16 annos. 

Este Irmão por cauza do exame que fizerão os Medicos e Ciiur- 
giões de hüa vermelhidão que lhe acodio aos olhos e as faces, se 
seria, ou não, gota rosacea, se lhe diferi0 a profissão the o dia 
18 de Julho do anno de 1759, em que tomou a roupeta parda. 

Morreu, sendo ainda Irmão. 
Deu de dote para a caza 800s reis com obrigação dc que a 
caza lhe daria o enxobal. 
Faleceo no primeiro de Majo de 1762. 

L. da Desc., pág. 373 r.  

N.0 217. O Irmão Antonio da Costa, filho legitimo de Bento 
da Costa Couto, e de sua mulher Maria da Silva, moradores na 
fonte de Aurina, nascido e baptizado na freguesia de S. Nicolau 
desta cidade do Porto, entrou nesta Congregaçam para Sacerdote 
em 16 de Julho, dia de Nossa Senhora do Carmo e em 26 do 
dito mez, dia da Senhora Santa Anna no aimo de 1758 se lhe deo 
a roupeta parda, tendo, segundo dis, de idade 17 annos, que 
completa em 15 de Agosto. 

No mesmo dia do anno seguinte se lhe deo a roupeta preta. 
Sahio da Congregaçam em o 1 . O  de Junho de 1778 por sua livre 

vontade para Reitor de Sandim, aonde morreo na mez de Dezem- 
bro de 1820. 

Deo de dote para a caza 6508 reis. 
L. da Desc., pág. 373 v. 
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N.0 218. O Irmão Agostinho Xavier, filho legitimo de Joam 
Francisco, e de sua mulher Antonia Frailcisca nascido e baptizado 
na freguesia de Santa Christiila de Arões, termo da Villa de Gui- 
marães no Arceb'ispado de Biaga, cntiou nesta Congregaçam para 
o estado Laical no anil0 de 1760, em 17 de Março; e em 25 do 
dito, dia da Annunciação da Senhora tomou a roupeta de Noviço, 
tendo de idade 52 para 53 annos. No mesmo dia do anno seguinte 
tomou o dicto Irmão a roupeta preta. 

Morreo na Congregzçam a 12 de Dezembio de 1790. 
Deu de dote para a caza hum conto de reis -fez a escritura 
Luiz Jaze Coelho de Almeida. 

L. da Desc., pág. 374 v. 

N.0 219. O Irmão Antonio Felippe filho Legitimo de Lou- 
knÇo da Costa de Carvalho; e sua mulher Jozefa de Lemos assis- 
tentes no Brazil, entrou para Irmão Leigo de idade de 31 annos 
de 1761, e tomou a roupeta parda em dia de Todos os Santos, e 
no seculo se chamava Antonio da Costa Neves. 

O sobredito Irmão no mesmo dia de Todos os Santos tomou a 
roupeta preta acabado o anno de Noviciado. Morreo Congregado. 

Deu de dote somente 300$ reis e o enxobal a sua custa por 
ser aseito para a rouparia. Não se fez escritura. 

L. da Desc., pág. 374 v. 

N.0 220. O Irmão Francisco Portugal filho legitimo de 
Antonio Gonçalvez Portugal, e sua mulher Perpetua da Mota 
Ramos moradores na freguesia de S. Pedro de Mii-agaya desta 
cidade do Porto, entrou para Irmão estudante de idade de 18 aimos 
no dia 25 de Janeiro de 1762, e tomou a roupeta parda em 2 de 
Fevereiro dia de Nossa Senhora da Purificaçam. 

O sobredito Irmão acabado o anno de noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia da Senhora da Purificação anno 1763. 

Sahio da Congregaçam em 12 de Abril de 1773, em primeira 
Oitava da Paschoa. 

Deu de dote 700s reis e se sahir se lhe não ha de dar nada; 
fez a escritura o Tabelião Luis Joze Coelho de Almeida 

L. da Desc., pág. 375 r. 



N.0 221. O Irmão Frai~cisco da Costa filho legitimo de Antonio 
da Costa do Valle, e sua mulher Senorinha da Costa Valle mora- 
dores que foram em Villar de Viando freguesia de Sam Chris- 
tovam de Mondim de Basto Arcebispada de Braga comarca de 
Villa Real entrou para Irmão Leigo de idade de 45 annos e tomou 
a roupeta parda em 9 de Mayo de r762 dia de S. Gregorio Nan- 
zianzeno. 

O sobredito Irmão acabado o seu aimo de Noviciado tomou a 
roupeta preta no mesmo dia 9 de Mayo de 1763. 

Morreu Congregado. 
Deu de dote 1100s reis e o enxobal a sua custa. 

L. da Desc., pág. 374 r. 

N.0 222. O Irmão Torquato Francisco filho legitimo de Tor- 
quato Francisco Monteiro, e de Margarida Frailcisca do Espirito 
Santo nascido e baptizado na freguesia da Sé desta cidade do 
Porto, entrou para esta Congsegaçam para Sacerdote de idade 
de 16 annos no dia 12 de Agosto, e tomou a roupeta parda aos 
22 do dicto mez, dia de S. Joaquim, ailno 1762. 

O sobredito Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a 
roupeta preta no mesmo dia 22 de Agosto de 1763. 

Sahio da Congregação em 28 de Novembro de 1777 sendo 
já sacerdote. 

Deu de dote 700s e O enxobal a sua custa. 
L. da Desc., pág. 374 r. 

N.0 223. O Irmão Boaventura de Cerqueira filho legitimo 
de Bento de Cerqueira e de sua mulher Anna Jacinta ilacido c 
Baptizado na freguesia da Se desta Cidade do Porto, entrou para 
esta Congregaçam para sacerdote de idade de 15 para 16 aimos 
no dia 21 de Setembro, e tomou a roupeta parda a 29 do dito 
mes em dia de S. Miguel, anno de 1777 annos. 

O Sobredito Irmão acabado o seu anno de noviciado tonlou 
a roupeta preta no mesmo dia 29 de Setembro de 1778. 

Sahio da Congre~a~ão no dia ro de Outubro de 1795 sendo 
Sacerdote e tendo já sido Mestre de Philosophia, e lido também 
3 aimos Theologia de Vespora e actualmente era Lente da mesma 
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de Prima e ja estava no principio do 3.0 anno e he Arcediago no 
Bispado da Guarda. 

Morreo em Setembro de 1831. 
Congrua de 40Sooo em quanto não disser missa e depois 
de a dizer em cada anil0 2oSooo. 

L. da Dcsc., pág. 375 r. 

N.0 224. O Irmão Mlnoel Pinto filho legitimo de Mailoel 
Pinto Ferreira e de Sua mulher Joanna Eitor nacido e batizado 
em Santa Maria de Fiains termo da Vila da Feira Byspado do 
Porto, entrou para esta Coilgregaçam para leigo de idade de 63 
ailnos no dia 22 de Setembro c tomou a roupeta parda a 29 do 
dito mes em dia de S. bliguel anno de 1777. 

O sobredito Irmão acabado o seo anno de noviciado tomou 
a roupeta no mesmo dia 29 de Setembro de 1778. 

Este Irmão morreo ila Congregação a 30 de Junho de 1787 
tendo de idade 73 e 10 de roupeta. 

Tem de dote ~.oooSooo. 
L. da Desc., pág. 376 r. 

N.0 225 O Irmão Mailoel Alvares filho legitimo de Domingos 
Alvares e de Sua mulher Maria de S. Joze nacido e baptizado em 
Santa Marinha de Gaia termo e Bispado do Porto, entro [sic] 
para esta Congregaqam a 5 de Outubro para sacerdote de idade 
de 22 aimos, e tomou a roupeta parda a 12 do dito mes anno 
de '777. 

O Sobredito Irmão acabado o seu anno de noviciado tomou 
a roupeta preta no mesmo dia 12 de Outubro de 1778. 

No dia 15 de Junho de 1795 sahio da Congregação sendo sacer- 
dote por huma paixão originada de ser expulso da Congregação 
pella Communidade o seu sobrinho Joze Maria Noviço, como 
consta do assento que adiante se acha a As. 196 o qual sobriilho 
tiilha iiltrado para hum dos Patrimonios da Caza, e como á força 
por huma especie de Avizo do Confessor do Princepe Francisco 
Math'ias, e nos ultimos votos o não aceitou a Comunidade porque 
teve 15 votos brancos e 9 pretos. 



Tem de congrua os Irmãos Manuel e João Alvares 4o$ooo 
cada antes de dizer missa e depois 2oSooo. 

L. da Desc., pág. 375 v. 

N.O 226. O Irmão João Alvares filho legitimo de Domingos 
Alvares e sua mulher Maria de S. Joze nascido e baptizado na 
freguesia de Santa Marinha de Villa Nova de Gaia termo e Byspado 
do Porto, entrou para esta Congregaçam para sacerdote a 5 de 
Outubro de idade de 18 annos e tomou a roupeta parda a 12 do 
dito mes anno de 1777. 

O sobredito IrmEo acabado o seu anno de noviciado tomo 
[sic] a roupeta preta i10 mesmo dia 12 de Outubro 1778. 

O mesmo fes este seu Irmão e peiio mesmo motivo sahindo 
todos 3 na tarde do dito dia e este Padre não deixava de ter talento 
e prestimo para os Empregos da Communidade pois a tinha servido 
no Emprego de Mestre de Noviços, tinha substituido 3 annos a 
Cadeira de Filozofia e sido Mestre outros 3 em que defende0 suas 
concluzoens muito bem, e actualmente era Mestre de Theologia 
Dogtnatica e ja estava no 2 . O  ailno; e não forão admitidos a votar 
por serem seus Thios. 
A margem: Foi muitos annos Reytor do Coiiegio dos Oifeos, 
lugar que muito bem desempenhou: hoje vive na sua casa como 
particular. 

N.O 227. O Irmão Jose Luis filho legitimo de Joze Coxeia (?) 
e de sua mulher Marta Bousvel nascido e baptizado na freguesia 
da Sé desta Cidade do Porto entrou para esta Congregaçam para 
saceidote de idade de 20 anilos no dia 30 de Outubro e tomou 
a roupeta parda a 9 de Novembro dia do Patmcinio de Nossa 
Senhora anno de 1777. 

O sobredito Irmão acabado o seu anno de noveciado tomou ii 

roupeta preta no mesmo dia g de Novembro de 1778 
Sahio da Congregação sendo sacerdote estando em Lisboa por 

Outubro de 1787. 
E morreo la mesmo no anno de 1797. 

Entrou com dote de Soo$ooo. 
L. da Desc., pág. 377 r. 



234 STVDTVM GENERALE 

N.O 228. O Irmão Jaze de Araújo filho legitimo de Francisco 
Joze Pereira e de sua mulher Luiza Clara do Sacramento nascido 
e baptizado ila ffeguesia de Sailto Ildefonso desta cidade do Porto, 
entrou nesta Congregaçam para sacerdote de idade de 14 para 
I5 anilos no dia 30 de Novembro e tomou a roupeta parda a 8 de 
Dezembro dia de Nossa Senhora da Conceição anno de 1777. 

O sobiedito Irmão acabado o seo anno de noveciado tomou a 
roupeta preta no mesmo dia 8 de Dezembro de 1778. 

Sahio da Congregação a 18 de Julho de 1790 por sua livre 
vontade, sendo já sacerdote e está Prior da Igreja de Santa Marinha 
em Lisboa, onde morreo. 

Foi acceyto por 4ooSooo. E em quanto não disser missa em 
cada hum aililo por ~o$ooo. 

L. da Desc., pág. 376 v. 

N.0 229. O Irmão Joaquim Joze filho Icgitimo de João Chrizos- 
tomo Barboza e de sua mulher Joaima Maria Clara nascido e bap- 
tizado ila freguesia da Sé desta cidade do Porto, entrou nesta 
Congregaçam para sacerdote ?.e idade de 18 para 19 anilos no 
dia 30 de Novembro e tomou a roupeta parda a 8 de Dezembro 
dia de Nossa Senhora da Coilceição anno de 1777. 

O sobredito Irmão acabado o seo anno de noveciado tomou 
a roupeta preta no mesmo dia 8 de Dezembro de 1778 

Morreu Congregado estando em Pernambuco aos 27 de Junho 
de 1811 tendo para alli fugido aos Francezes. 

Foi aceite pela mesma importância do anterior. 
L.  da Desc., pág. 376 v. 

N.O 230. O Irmão Joze Correia filho legitimo de João Correia 
da Costa e de sua mulher Maria da Rainha Santa nascido e bapti- 
zado na freguesia de S. Bartolomeo, da cidade de Coimbra, 
eiltrou nesta Congregaçam para sacerdote de idade de 51 para 52 
aimos no dia 15 de Febreiro e tomou a roupeta parda a 22 do 
dito mes, anno de 1778. 

O sobredito Irmão não teve senão seis mezes de Noviço, e foi 
dispensado dos outros seis mezes, e tomou a roupeta preta a 22 

de Agosto do mesmo anno de 1778 



Sahio da Congregaçam sendo ja sacerdote e tornando a per- 
tender e a requerer hum Avizo, não conseguiu couza alguma 
por couzas que os Padres alegarão na reposta que derão a Sua 
Magestade, que talves serião, o não ser costume, e o não quererem 
dar exemplo para virem outros pelo mesmo caminho, &.&. 

Professou em Agosto de 1778 com 6 mezes de Noviciado. 
Foi aceyto por 1.2oo'jooo. Ficou a Communidade obrigada a 
darlhe em cada hum anno 3o$ooo. E depois da sua morte 
mandarlhe dizer para sempre em quanto o mundo durar, 
trinta missas. 
Obrigouse tambem a dar a Communidade e depois de morrer, 
a sua Livraria. 

L. da Desc., pág. 376 r. 

231. O Irmão Domingos Joze filho legitimo de Antonio Fran- 
cisco e de sua mulher Custodia Vieira, nascido e baptizado na 
freguesia de S. João Baptista do Mcsteiro de Vieira termo de 
Guimaraes Arcebyspado de Braga, entrou nesta Congregaçzm 
para Irmão leigo em 17 de Majo de idade de 40 annos, e tomou 
a roupeta parda em 26 do dito mes dia de S. Fellipe Neri do 
anno de 1778. 

O sobredito Irmão acabado o seo anno do Noveciado tomou 
a roupeta preta no mesmo dia 26 de Mayo de 1779. 

Sahio por sua livre vontade e cazou. 
Entrou com dote de 800$ooo. 

L. da Desc., pág. 377 r.  

N.0 232. O Irmão Antonio de Moura filho legitimo de Estevão 
Moreira e de sua mulher Maria Jozefa de Moura, nascido e bapti- 
za[do] na freguesia de S. Cosme conselho de Gondemar Byspado 
de Penafiel entrou nesta Congregaçam para Irmão Leigo em 7 de 
Junho, de idade de 32 para 33 annos, e tomou a roupeta parda 
em 13 do dito mes dia de Santo Antonio do anno de 1778. 

O sobredito Irmão aca[ba]do o seo anno de Noveciado tomou 
a roupeta preta no mesmo dia 13 de Junho do anno de 1779. 

Morreo Congregado, e morreo no Douro sendo Procurador 
das Quintas em 25 de Outubro de 1815. 



Deu de dote 8ooÇooo. 
L. da Desc., pág. 377 r 

N.0 233. O Irmão Joze Felipe filho legitimo de Francisco 
Pereira de Araujo e de sua mulher Igilacia Maria Pereira, nascido 
e baptizado na freguesia de Nossa Senhora da Boa Viaje de Mas- 
sarellos fora dos Muros da cidade do Porto, entrou nesta Coilgre- 
gaçam para Irmão leigo de idade de 47 para 48 anilos i10 dia 
19 de Julho e tomou a roupeta parda a 26 do dito mes, dia de 
Santa Aima ano de 1778. 

O sobredito Irmão acabado o seo anno de Noveciado tomou 
a roupeta preta i10 mesmo dia 26 de Julho do anil0 de 1779. 

Morreo a 24 de Abril de 1800. 
Entrou com dote de 8oo$ooo. 

L. da Desc., pág. 377 r. 

N.0 234 O Irmão Joze Pacheco filho legitimo de Mailoel 
Roiz Pacheco e de sua nlulher Joanna Luiza Rita, nascido e bapti- 
zado na freguesia de Nossa Senhora da Victoria da cidade do Porto 
entrou nesta Congregação para Irmão Sacerdote de idade de 16 
anilos no dia I de Setembro e tomou a roupeta parda a 8 do dito 
mes dia de Nossa Senhora da Natividade anno de 1778 

O sobredito Irmão acabado o seo anno de Noveciado tomo[u] 
a roupeta preta ilo mesmo dia 8 de Setembro do anil0 de 1779. 

Sahio da Coilgregação para Abbade de S. Pedro de Miragaya 
em g de Dezembro de 1801. E alegaildo esta attendivel cauza 
aos Padres do Governo estes lhe concederão regresso. Estando 
nas Cddas de Vizella, aonde tiilha ido por molestia que padecia, 
aparece0 huma manham morto na cama no anno de 1819. 

Entrou com congrua cada ano em quanto não disser missa 
de 4oSooo e depois de a dizer 25$ooo. 

L. da Desc., pág. 378 r. 

N.0 2.35. O Irmão João Felipe filho de Feliciano Gonsalves 
e de Antonia da Costa filho i ~ a m a l  nascido e baptizado na fre- 
guesia de S. Pedro de Rates termo de Barcellos Arcebyspado de 
Braga, entrou nesta Congregaçam para Irmão leigo de idade 



de 56 annos no dia 1.0 de Setembro e tomou a Roupeta parda a 
8 do dito mes  dia de Nossa Senhora da Natividade anno de 1778. 

O sobredito Irmão acabado o seo anno de Noveciado tomo[u] 
a roupeta preta no mesmo dia 8 de Setembro do anno de 1779. 

Este Jrmão moireo fora da terra onde com licença dos Padres 
da junta foy tomar ares. 

Entrou com dote de ~.~ooGooo. 
L. da Desc., pág. 377 v .  

N.O 236. O Irmão Boaventura de Santa Anna filho legitimo 
de Bernardo Gonsalves e de sua mulhei Francisca Maria nascido 
e baptizado na Villa de S .  Joze, comarca do Rio das Mortes das 
Minas Geraes, entrou nesta Congregaçam para Irmão leigo de 
idade de 31 anos no dia 13 de Setembro e tomo[u] a roupeta 
parda a 21 do dito mes dia de S .  Matheus anno de 1778 

O sobredito Irmão acabado o seu anno do Noveciado tomou 
a roupeta preta n o  mesmo dia 21 de Setembro do anno de 1779. 

Sahio da Congregaçam e m  2 de Febreiro de 1783. C' &OU nesta 
Cidade e depois que 'enviuvou foi para Pernambuco, aonde 
falleceo. 

Foi acceito c o m  dote de 1.203')ooo. 
L. da Desc., pág. 377 v .  

N.0 237. O Irmão Ignacio Joze filho legitimo de Mauricio 
Pires e de sua mulher Ignes Ferreira das Neves, nascido e bap- 
tizado na freguesia de S .  Thiago da Villa de Penamacor Byspado 
da Guarda comarca de Castello Branco, entrou nesta Congregaçam 
para sacerdote de idade de 26 annos no dia 23 de Outubro e 
tomo[u] a roupeta parda no 1.0 de Novembro dia de Todos  os 
Santos anno de 1778. 

O sobredito Irmão acabado o seo ano de Noveciado tomou 
a roupeta preta no mesmo dia I de Novembro do anno de 1779. 

Sahio da Congregação e m  17 de Agosto de 1796 e foi para 
Abbade de Santa Maria de Mós  Arcebispado de Braga. Morreo. 

Entrou com dote de 4oo$ooo e ein quanto não disser missa 
com congrua de 4o$ooo. 

L. da Desc., pág. 378 r. 
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N.0 238. O Irmão Antonio de Amaral filho legitimo de Anto- 
nio Ferreira do Amaral e de sua mulher Dona Anna Peregrina 
nascido e baptiza [sic] e baptizado na freguesia de S. Bartolomeo 
de Campellos Byspado do Porto, entrou nesta Congregaçam para 
Irmão sacerdote de idade de 14 annos no dia 8 de Novembro e 
tomou a roupeta parda a 15 do ditto mes anno de 1778. 

O sobredito Irmão acabado o seo anno de Noveciado tomou 
a roupeta preta no mesmo dia 15 de Novembro do anno de 1779. 

Sahio da Congregaçam em 15 de Maio de 1784 e foi formarsse 
a Coimbra em Theologia, e neste mesmo tempo se foi continuado 
a ordenar, e depois de formado consegui0 a Igreja de S. Pedro 
da Pesqueira no Bispado de Lamego que he de Padroado Real 
e elle ainda era Diacono. 

Entrou com dote de 400Sjooo e congrua de zo$ooo em quanto 
não disser missa. 

L. da Desc., pág. 377 v. 

N.0 239. O Irmão Bento Joze filho legitimo de Estevão Mo- 
reira e de sua mulher Maria Jozefa de Moura nascido e bapti- 
zado ila freguezia de S. Cosme de Gondemar Byspado de Pena- 
fiel, entrou nesta Congregaçam para Irmão Leigo de idade de 
36 ailnos no dia 16 de Dezembro e tomou a roupeta parda a 24 
do ditto mes anno de 1778. 

O sobredito Irmão acabado o seo anno do Noveciado tomo 
[sic] a roupeta preta no mesmo dia 24 de Dezembro do anno 
de 1779. 

Morreo Congregado em 16 de Agosto do anno de 1821. 
Entrou com dote de 8oo$ooo. 

L. da Desc., pág. 378 r. onde se lê que também era conhe- 
cido por Bento de Moura. 

N.0 240. O Irmão Manoel da Cunha filho legitimo de Ale- 
xandre da Cunha e sua mulher Angelica Maria nascido e bapti- 
zado na freguezia de Nossa Senhora da Victoria da Cidade do 
Porto, entrou nesta Congregaçam para Sacerdote de idade de 12 

para 13 annos no dia 15 de Febreiro e tomou a roupeta parda 
a 24 do dito mes dia de S. Mathias anno de 1779. 
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Este Irmão acabado o anno de Noveciado não tomou a roupeta 
preta em semilhante dia peiios Padres duvidarem da sua pequi- 
nhes e por isso o demoirirão athe o dia 3 de Abril em que tomou 
a roupeta preta no anno de 1780. 

Este Irmão sahio da Congregaçam em 12 de Junho dc 1784 
para cazar com hua Irlandeza para fugir as minhas tiranias e 
crueldades. 

Entrou com congrua de 4oo$ooo e zo$ooo cada anno, 
emquanto não disser missa. 

L. da Desc., pág. 378 v. 

N.O 241. O Padre Manoel de Sampajo filho legitimo de João 
Coelho de Sampayo e de rua mulher Catarina Luiza de Santa 
Roza nascido e baptizado na freguesia de S. NicoUao da cidade 
do Porto entrou nesta Congregaçam já sacerdote de idade de 
23 annos no dia 20 de Mayo e tomou a roupeta parda a 26 do 
dito mes dia de S. Feiiipe Neri aimo de 1779. 

O sobredito Padre acabados os seis mezes de Noveciado, tomou 
a roupeta preta, no mesmo dia 26 de Novembro e foi dispensado 
nos outros seis mezes do anno de 1779. 

Morreo Congregado em 22 de Agosto de 1826: tendo recebido 
todos os Sacramentos. 

Entrou com Patrimonio de 20$ooo por anno, porque entrou 
sacerdote. Nunca pagou. 

L. da Desc., pág. 379 r. 

N.O 242. O Padre Joze Dias filho legitimo de Bento Dias 
e de sua mulher Igilacia da Sylva, nascido e baptizado na fre- 
guesia de Santa Maria de Villa Nova da Telha Comarca da Maya 
Byspado do Porto, entrou nesta Congregapm já sacerdote de 
idade 49 annos no dia 22 de Junho e tomou a roupeta parda a 29 
do dito mes dia de S. Pedro anno de 1779 annos. 

O sobredito Padre, acabado o anno de Noviciado, tomou a 
roupeta preta no mesmo dia 29 de Junho do anno de 1780. 

Morreo Congregado em 25 de Março de 1797. De uma maligna. 
Dele foram recebidos ~ooSjooo. 

L. da Desc., pág. 378 v. 



N.0 243. O Irmão Joze Antonio filho legitimo de Baltazar 
Antonio e de sua mulher Maria Leonor, nascido e baptizado na 
freguesia da Sé da cidade do Porto entrou nesta Congregaçam para 
Irmão leigo de idade de 21 aimos 110 dia 23 de Outubro e tomcu 
a roupeta parda. No primeiro de Novembro dia de Todos os 
Santos. Anno de 1779. 

O sobredito Irmão acabou o anno do Noviciado e tomou a 
roupeta preta dia de Todos os Santos 1 . O  de Novembro de 1780 
anilos. 

Morreu Congregado em 22 de Setembro de 1809. 

N.0 244 O Irmão Henriquc Carilos filho legitimo de Manoel 
Ignacio de Souza Sarmento e de sua mulher Dona Anna Ludovina 
de Tovar e Neronha, nascido e Baptizado na freguesia de S. Pe- 
dro da Villa de Alfandega da Fé, comarcha da Torre dc Mon- 
corvo Arcebispado de Braga, entrou nesta Congregaçam para 
sacerdote de idade de dezacete anilos, 110 dia 14 de Abril, e tomou 
a roupeta parda a 23 do dito ines, anno de 1790. 

Este Irmão tomou a roupeta preta no mesmo dia em que 1-10 

anno antecedente tomou a parda, que foy a 23 de Abril de 1781. 
Sahio da Congregaçarn em 7 de Maio 1784 e foi seguir a Uni- 

versidade em Leis, e depois de formado foi logo despachado Juis 
de Fora de Bogadouro. E morreo servindo ainda no mesmo em- 
prego de huma constipação na Freguesia de Gulpilhares aonde 
era seu Thio Abbade em tantos de Julho de 1795. 

N.0 245. O Irmão Caetano Joze filho legitimo de Joze dos 
Santos de Azevedo e de sua mulher Luiza Clara nascido e bapti- 
zado na freguesia da Sé desta Cidade do Porto, entrou nesta 
Congregaçam para sacerdote de idade de 15 para 16 annos no dia 7 
de Mayo e tomou a roupeta parda no dia 14 do dito mes anno 
de 1780. 

O sobredito Irmão acabou o anno do Noviciado e tomou a 
roupeta preta no mesmo dia 14 de Mayo de 1781. 

Sahio da Congregaçam em z de Abril de 1803 e foi para Abljade 
de S. Pedro da Teixeira no Douro, e requere0 regresso e os Padres 
do Governo lho concederão. 
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N.O 246. O Irmão Joze Martins filho legitimo de Antonio 
Martins da Costa e de sua mulher Jozefa Luiza Rita nascido e 
baptizado na freguesia da Sé desta cidade do Porto, entrou nesta 
Congregaçam para sacerdote de idade de 20 annos no dia 8 de 
Mayo e tomou a roupeta parda a 14 do dito mes anno de 1780. 

Este Irmão acabou o seu anno do Noviciado e tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 14 de Mayo de 1781. 

Sahiu da Congregaçam para Abbade da Sé no Anno de 1810 
com regreço. 

Morreo sendo ainda Abade da Sé Cathedral desta Cidade e 
se enterou na nossa Igreja na I." sepultura defronte da Senhora 
das Dores, tendo precedido o Officio de Honras: no seu testa- 
mento deixou a Sacristia 40$: alem d'outrzs verbas testamentarias 
pias: Congregaçam 13 de Dezembro dia obitus 1831. Deixou 
a sua livraria à Congregaçam. 

N.O 247. O Irmão Custodio Joze Filho legitimo do Capitam 
Jaze Ferreira da Silva ja Defunto e de sua molher D. Anna Maria 
Angelica, nascido e Batizado na Freguezia de Passos de Ferreira, 
comarca de Penafiel deste Bispado do Porto, entrou nesta Con- 
gregaçam para sacerdote de idade de vinte annos no último de 
Março de 1781 e tomou a roupeta parda em dia de Nossa Senhora 
das Dores a 6 de Abril do mesmo anno. 

Este Irmão acabou o anno de Noviciado com muita edificação, 
e tomou a Roupeta preta no mesmo dia 6 de Abril de 1782. 

Morreu na Congregação aos 21 de Julho de 1824 com 63 annos 
de idade. 

N.O 248 O Padre Joze de Sousa Filho legitimo de blanuel 
João, e de sua Mulher Catharina de Souza ja defuntos, natural 
da Freguesia de S. Pedro de Cette, comarca de Penafiel, deste 
Bispado do Porto, entrou nesta Congregaçam de Idade de 50 
annos, pouco mais, ou menos a 16 de Abril de 1781, e tomou a 
Roupeta parda a 22 do dito mes por cahir nesse dia a Festa do 
Desterro de Jesus, Maria e Joze. Sahio da Congregaçam nos 
últimos dias de Noviço em 12 de Abril de 1782. 
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N.0 249. O Irmão Antonio Joachim Filho legitimo de Ma- 
nuel Gonçalves, c de sua molher Maria Joanna de Almeida, natu- 
ral da Freguezia de Santa Eulalia antigua de Fafe, concelho 
de Monte Longo, arcebispado de Braga entrou nesta Congre- 
gaçam para sacerdote de idade de dezassete annos, pouco mais, 
ou menos em 5 de Novembro de 1781. Tomou a roupeta parda 
a 12 do dito mes, e anno. 

Este Irmão acabado o anno de noviciado tomou a roupeta preta 
no mesmo 12 de Novembro de 1782. 

Morreo Psesbitero ncsta Congregação eos 9 de Febreiro de 
1822: tendo de idade 58 annos. 

N.O 250. O Irmão Antonio Pinto Filho Legitimo de Antonio 
Pinto da Silva, e sua molher Maria Monteira ja Defunta, natural 
da vila de Barqueiros, da Freguezia de S. Bartholomeu, concelho 
de Mezam Frio, Bispado do Porto, entrou nesta Congregaçam 
para sacerdote de idade de dezanove annos pouco mais, ou menos 
em 12 de Novembro de 1781. Tomou a roupeta parda a 12 do 
dito mes, e anno. Este Irmão teve mais hum mes de Noviço, e 
tomou a roupeta preta em 24 de Dezembro de 1782. 

Sahio da Congregação a 15 de Fevreiro de 1787 depois de 
ser sacerdote. 

N.0 251. O Irmão João de Meireles Filho legitimo do Doutor 
Antonio Joze de Meireles, e de sua molher Dona Maria de Oliveira 
Machado nascido e batizado na Freguezia de Santo Ildefonço 
desta cidade do Porto entrou nesta Congregaçam para sacerdote 
de idade de dezanove annos pouco mais, ou menos em 6 de Ja- 
neiro de 1783, e tomou a roupeta parda em 15 do dito mes, e 
anno de 1783. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a rou- 
peta preta em o mesmo dia 15 de Janeii.0 de 1784. 

Moi-i-eo Congregado e ainda Irmão em 10 de Abril de 1784. 

N.0 252. O Irmão Manuel da Sylva Filho legitimo de Manuel 
da Sylva, e sua molher Anna Pinta da Freguezia de Sanhuani 
Bispado do Porto, entrou nesta Congregaçam para sacerdote de 
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idade de vinte annos pouco mais, ou menos e m  11 de  Janeiro 
de  1783 e tomou a roupeta parda e m  19 do  mesmo mes,  e anno. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou  a roupeta 
preta e m  o mesmo dia 19 de  Janeiro de  1784. 

Sahio da Congregação sendo ja sacerdote a 23 de  Agosto de  1792. 

N.0 253. O Irmão Antonio de Afonseca Fiiho legitimo de  
Antonio Teixeira Guedes, e sua molher Maria Joanna da Con- 
ceição ja defuntas Freguezia de  S .  Niculao desta cidade do Porto 
entrou nesta Congregaçam para sacerdote de dezasete para dezoito 
annos e m  3 de  Febreiro de  1783 e tomou a roupeta parda e m  
12 do dito mes e anno. 

Este Irmão acabado o seu auno de Noviciado tomou a roupeta 
preta e m  o mesmo dia 12 de Fevereiro de  1784. 

Sahio da Congregaçam sendo ja Sacerdote e m  23 de Febreiro 
de 1794. Morreo a 18 de  Abril de 1800, e sepultouse nesta Igreja. 

N.O 254. O Irmão João de  Figueiroa Filho legitimo de Joze 
de Souza Figueiroa, e de sua molher Clara Angelica da Silva da 
Freguezia da Sé  desta cidade do  Porto, e natural da mesma cidade 
entrou nesta Congsegaçam pasa sacerdote de idade de catorze 
annos pouco mais, o u  menos e m  3 de Abril de  1783, e tomou a 
roupeta parda e m  11 do dito mes e anno. 

Este Irmão acabado o seo anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no  mesmo dia 11 do dito Mes de Abril de 1784. 

Sahio da Congregaçam, porem com regresso e m  23 de  Novem- 
bro de 1800; e n o  anno de 1819 voltou para a Congregaçam a 
12 de  Agosto: e m  a qual finalizou seos dias e m  17 de Março do 
anno 1826. Deixou a casa zoo$ooo reis e 800 Missas de  300 reis 
para serem ditas pelos seus companheiros o que comprirnio o 
seu Testamento. 

N.O 255. O Irmão Antonio Pereira Fiiho legitimo de Joze 
Pereira Nunes,  e de  sua molher Dona Anna Angelica da Freguezia 
de  S .  Niculao da vila de  Mezão Frio, Bispado do  Porto, e natural 
da mesma vila entrou nesta Congregaçam para sacerdote de deza- 
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nove para vinte annos em 7 de Março de 1783 e tomou a roupeta 
parda em 14 do dito mes e anno. 

Sohio em 3 de Febreiro arrombando a porta da rouparia para 
tirar os seos bestidos sem dar parte aos Padres do Governo anno 
de 1784 e entrou nos Franciscanos da Conceiçam aonde professou. 

N.0 256. O Irmão Antonio de S. Bento Filho legitimo de 
Domingos Pereira e de sua mulher Maria de Pinho da freguesia 
de Santo Ildefonso rua do Bomjardim do Byspado do Porto entrou 
nesta Congregação para Irmão leigo de idade de 35 annos em 
29 de Setembro de 1783 e tomo[u] a roupeta parda em 8 de Outu- 
bro do mesmo ano. 

Sahio da Congregação sendo Novisso em 26 de M-arço de 1784 
com o pretexto de querer estudar para se ordenar; porem cazou 
logo. 

N.0 257 O Irmão Manoel dos Santos filho legitimo de Joze 
Fernandes Maia e de sua mulher Francisca Maria dos Santos da 
freguesia de S. João da Fos, do Byspado do Porto entrou nesta 
Congregação para Irmão leigo de idade de 52 annos em 22 de 
Novembro de 1783 e tomou a roupeta parda em 4 de Dezembro 
do dito aniio. Este Irmão acabado o seo ano de Noveciado tomou a 
roupeta preta no mesmo dia 4 'de Dezembro de '1784. 

Morreo congregado a 4 de Outubro de 1791. 

N.0 258. O Irmão Serafim de Carvalho filho legitimo de Joze 
Antonio de Caivalho e de sua mulher Maria Rodrigues da freguesia 
de Santa Comba de Cobelinhas Arcebispado de Braga entrou 
nesta Congiegaçam para sacerdote de 15 para dezaseis amos 
de idade em 19 de Abril de 1784 e tomou a roupeta parda em 25 
do dito mes e anno. 

Este Irmão acabado o se0 aimo de Noveciado não tomou a 
roupeta preta em similhante dia por conta de não ter feita a escri- 
tura; porem tomou a em 22 de Maio de 1785 annos. 

Sahio da Congsegaçam sendo ja Sacerdote, depois de ter sido 
mandado recolher com as suas admoestaçoins canonicas por 
ter excedido a licença perto de dous mezes, sem dar resposta, 
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nem satisfação de si, motivo este porque os Padres procederão 
desta sorte, visto o Reverendo Padre Preposito devolver-lhes 
esta acção, e deuse eile mesmo por despedido não Esperando a 
terceira admoestação, a 15 de Febreiro de 1793 (como consta 
da Carta que Escreveo ao Padre Preposito e que foi lida conjunta). 

Entrou com dote de 4oo$ooo. Deu à conta ~oo$ooo. 
Os 300s ficarão a juro de 5 por cento na mão de seu Pay. 
Há Escritura. 

L. da Desc., pág. 379 r. 

N.0 259. O Irmão Francisco d'hssiz filho legitimo do Doutor 
Manuel de Fonseca e Souza Pinto natural da Freguesia de S. Cosme 
deste Bispado, e de sua mulher Dona Anna Maria Joaquina 
d'Afonseca moradores nesta cidade nascido e baptizado na dita 
freguesia, entioii nesta Congregaqam pala sacerdote tendo de 
idade 16 annos e tantos mezes em r7 de Mayo de 1786, e tomou 
a roupeta parda em 26 do dito mes e anilo. 

Este Irinão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 26 de Mayo de 1787. 

Sahio da Congregaçam por sua livre vontade a 12 de Mayo 
de 1794 sendo ja sacerdotc. 

N.O 260. O Irmão Antonio da Silva, filho legitimo de João 
Lopez Pessegueiro e sua mulher Domingas Gonçalves, da Fre- 
guesia de Valongo Bispado hoje do Porto, entrou nesta Congre- 
gaçam para Irmão Leigo em 17 de Mayo de 1786 tendo de idade 31 
annos e tomou a roupeta parda em 26 do dito mes e aimo. 

Este 'Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 26 de Maio d ê  1787; e no mesmo dia sahio 
do Noviciado. 

Moi-reo congregado em 18 de Febereiro de 1828. Deixou em 
seu testamento 2oo$ooo reis para a casa e sinco moedas para 
hum jantar a Comunidade no dia do seu enterrameixo, bem 
como varias esmolas aos pobres da Porta do Carro. 
A margem : zoo$ooo. 

N.0 261. O Irmão Joze d'Afonçeca, filho legitimo de Domin- 
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gos Barboza, e sua mulher Jozefa da Costa, da freguezia de 
S. Miguel de Trezouras, comarca de Sobre Tamega, Bispado do 
Porto, entrou nesta Congsegaçam para Irmão Leigo em 16 de 
Outubro de 1786 tendo de idade 32 annos, tomou a roupeta parda 
a 24 do dito mes e amo. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta a 24 de Oumbro de 1787 e no mesmo dia sahio do noviciado. 

Este Irmão morreo na Congregação em 6 de Febreiro de 1826. 

N.0 262. O Irmão Daniel ODempsey filho legitimo de Pedro 
ODempsey e de sua mulher Dona Maria ODempsey da fregutzia 
de Santa Brigida do Bispado Ferniense, na Irlanda entrou nesta 
Congregação paw sacerdote tendo de idade 22 annos a 12 de 
Novembro de 1786, e tomou a roupeta parda a 21 do dito mez. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta a 21 de Novembro de 1787 annos. 

Sahio da Congregação depois de Sacerdote, e o seu genio 
desconfiado o fes tornar para Irlanda donde era natural. 

N.O 263. O Irmão Joze Pinto filho legitimo Joze Pinto de 
Afonseca e de sua mulher Joanna Barbara moradores nesta 
[clidade, nascido e baptizado na freguezia da Sé, entrou na Con- 
gregação para Sacerdote a 26 de Fevereiro de idade de 18 annos, 
e tomou a roupeta parda a 7 do mez de Março de 1787. 

Este Irmão acabado o seo anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta a 7 de Março de 1788. 

N.O 264. O Irmão João Gonçalves filho legitimo de Thomé 
Gonçalves, e de sua mulher Maria dos Anjos assistentes na fre- 
guezia de S. Cristovão de Mafamude nascido e baptizado na 
mesma freguesia, entrou nesta Congiegaçiío para sacerdote a 17 
do mez de Mayo de idade de dezassete para dezoito annos, e tomou 
a roupeta parda a 26 do dito mez anno de 1787. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta a 26 de Mzyo de 1788. 

Morreo Congregado na noite de 5 para 6 de Janeiro do anno 
de 1816 depois das duas horas da noite. 
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N.0 265. O Irmão Joze dos Reys filho legitimo de  João dos 
Reys e de sua mulher Anna Maria moradores na rua do  Bom- 
jardim freguesia de  Santo Ildefonso desta cidade, nascido e bapti- 
zado na mesma, entrou para esta Congregação para Sacerdote 
de  idade de  16 para 17 annos a 17 de  Mayo e tomou a roupeta 
parda a 26 do  dito mez  de 1787 annos. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a rou- 
peta preta a 26 de Mayo de  1788 annos. 

Morreo Congregado, tizico confirmado e m  4 de  Agosto 
de  1801. 

N.O 266. O Irmão Manoel Rodrigues filho legitimo de  Sebas- 
tião Jose Rodrigues, e de sua mulher Anna Joaquina de  Brito 
da freguezia de Santa Marinha de Villanova de Gaya, nascido 
e baptizado na mesma freguezia, entrou nesta Congregação para 
sacerdote e m  10 de  Agosto de idade de  17 para 18 annos e tomou 
a roupeta parda a 20 de Agosto do  dito anno de 1787. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado não tomou a 
roupeta preta porque nelle teve h u m  accidente, repetição de 
outro que ja tivera e m  sua caza os quaes se duvidava se serião 
de gota coral como ajuizava o medico da Caza; mas lhe derão 
permissão de  ficar na Congregação pelo tempo (preciso) para 
se fazer conceito da sua molestia hoje 19 de Julho de  1788. Decla- 
ra-se mais que esta demora lhe não prejudica a sua antiguidade 
como se assentou e m  Junta e consta do  termo feito que se acha 
n o  livro dos termos a folhas 132. 

Depois de  se fazer hua junta de Medicos e m  que assentarão 
não serem os taes flatos de  gota coral; assentarão os Padres que 
este Irmão tomasse a roupeta prcta ficando c o m  a sua antiguidade 
e c o m  efeito a tomou a 10 de  Outubro de 1788. 
A margem: Sahio da Congregaçam a 22 de  Outubro de I792 
por cauza de  lhe repetir o dito accidente tendolhe repetido mais 
vezes que encobri0 agora dezenganado foi para Coimbra for- 
marsse e m  Medico para onde logo partio, ficando responsável 
ao que gastou o Reverendo Joaquim Joze, por ser a causa da sua 
profissão e dese não ordenar. 
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N.0 267. O Irmão Joze Lopez filho Icgitimo de Manoel Lopez 
e de sua mulher Francisca Maria da freguezia de Sedielos Bispado 
do Porto, nascido e baptizado na dita freguesia; cntrou nesta 
Congregação para Sacerdote a 17 de Setembro de 1787 de idadc 
de 18 annos e tomou a roupeta parda a 29 do dito mez. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a rou- 
peta preta a 29 de Setembro de 1788. 

Sahio da Congregaçam sendo ja Sacerdote por sua livre von- 
tade a 30 de Novembro de 1793. 

N.0 268. O Irmão Antonio de Almeida filho legitimo de 
Manuel Joze Teixeira e de Sua mulher Dona Clara de Almeida 
da freguesia de Cedielos Bispado do Porto nascido e baptizado 
na mesma freguesia entrou nesta Congregação para sacerdote 
a 2 de Outubro e tomou a roupeta parda a 10 do mesmo mez 
de 1787 de idade de 20 annos. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta em 10 de Outubro de 1788 

Sahio da Congregaçam a 28 de Febreiro de 1794 para Reitor 
de Viila Marim, renuncia que nelle fes seu Thio. 

N.0 269. O Irmão Francisco de Arauyo filho legitimo de 
Francisco Joze Pereira de Arauyo, e de sua mulher Luiza Clara 
do Sacramento nascido e baptizado na freguesia de Santo Ilde- 
fonso desta cidade do Porto; entrou nesta Congregação para 
Sacerdote em 24 de Janeiro, e tomou a roupeta parda em 2 de 
Fevereiro de 1789, tendo de idade 15 annos feitos a 19 do mes 
passado. 

Este Irmão acabado o anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta em 2 de Fevereiro de 1790. 

Sahio da Congregação a 25 de Agosto de 1797 e foi para Abbade 
de S. João das Caldas; já ordenado de Sacerdote. 

N.0 270. O Irmão Joze da Sylva filho legitimo de João Jose 
de Sousa e Sylva e de sua mulher Margarida Rosa da freguesia 
da Se desta cidade do Porto nascido e baptizado na mesma fre- 



guezia entrou nesta Congregação para Sacerdote em 25 de Fe- 
breiro, e tomou a roupeta parda em o dia 7 de Março de 1789 
tendo de idade quazi 16 annos que ha de fazer para o mes seguinte. 

Este Irmão acabado o anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta em 7 de Março de 1790. 

Mosreo Congregado a 15 de Junho de 1800. 

N.O 271. O Irmão Joze de Oliveira filho legitimo de Manoel 
Francisco Cidade e de sua mulher Jozefa Roza da freguesia de 
Santo Ildefonso emamuros desta cidade do Porto, nascido e 
baptizado na mesma freguesia, entrou nesta Congregaçam para 
Sacerdote a 16 de Mayo de 1789, e tomou a roupeta parda a 26 
do dito mes e anno tendo de idade 20 annos e 9 mezes com 
pouca diffeiença. 

Este Irmão acabado o seu Noviciado tomou a roupeta preta 
em 26 de Mayo de 1790. 

N.0 272. O Irmiío Antonio dc Oliveira filho legitimo de 
João Joze de Oliveira e de sua mulher Anna Thereza de Souza 
da freguesia de S. Mamede de Valongo, comarca do Porto, nascido 
e baptizado na dita freguesia; entrou nesta Coilgregação para 
Sacerdote a 14 de Junho de 1789, e tomou a roupeta parda a 
24 do dito mes e anno tendo de Idade 20 annos e alguns mezes. 

Este Irmão acabado o anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta a 24 de Junho de 1790. 

Sahio da Congregaçam por sua Livre vontade a 12 de Novem- 
bro de 1794. 

N.O 273. O Irmão Antonio Rlartiils filho legitimo de João 
Martins d'Araujo e dc sua mulher Roza Maria d'Araujo da fre- 
guesia de S. Nicolao desta cidade do Porto, nascido e baptizado 
na mesma freguesia, entrou para esta Congregaçam para sacerdote 
a 14 de Junho de 1789, e tomou a roupeta parda a 24 do dito 
mes, e anno, tendo de Idade, 20 annos e alguns mezes. 

Este Irmão tomou a roupeta preta a 24 de Junho de 1790. 
Sahio da Congregaçam com regresso em Junho de 1812. 
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Depois morrêo em 17 de Julho de 1813 e foi sepultado na 
nossa Igreja como nosso Irmão. 

N.0 274. O Irmão Francisco da Sylva filho legitimo de João 
da Sylva Linhases, e de sua mulher Paschoa Maria da freguesia 
de Santa Marinha de Vilia Nova de Gaya, Bispado do Porto, 
nascido, e baptizado na dita freguesia entrou nesta Congregaçam 
para Sacerdote a 20 de Junho de 1789, e por algua molestia que 
teve veyo a tomar a roupeta parda a 26 de Julho do dito aimo; 
tendo de idade 17 ailnos, menos hum mes, e alguns dias. 

Este Irmão tomou a roupeta preta a 26 de Julho de 1790. 
Sahio da Congregaçam Sendo Epistolante a 7 de Febreiro 

de 1794. 

N.0 275. O Irmão Manoel de Souza filho legitimo de João 
dos Reys e de sua mulher Anna Maria da freguesia de Santo 
Ildefonso desta cidade, nascido, e baptizado na mesma, entrou 
nesta Congregaçam para sacerdote a 8 de Julho de 1790, tendo 
de idade 18 annos feitos em Março; e tomou a roupeta parda 
a 16 do dito mes de Julho. 

Este Irmão acabado o anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta em 16 de Julho de 91. 

Sahio da Congsegação, mas com regresso que os Padres do 
Governo lhe concederão por hum anno em 31 de Agosto de 1801. 

Requereo acabado o aimo, e os Padres do governo lhe con- 
cederão Licença emquanto vivesse sua May, mas morta que 
seja, que dentro de seis mezes se recolherá a Congregação. E pas- 
sados os seis mezes depois do faliecimento de Sua May não 
querendo voltar para a Congregação foi pelos Padres do Governo 
despedido da mesma no anno de 1809. 

N.0 276. O Irmão Joaquim da Costa filho legitimo de Fran- 
cisco da Costa, e de sua mulher Roza Rita Felisbei-ta da Freguezia 
da Sé desta Cidade nascido e Baptizado na mesma entrou nesta 
Congregação para Sacerdote a 24 de Janeiro, e tomou a roupeta 
parda a z de Febreiro dia da Purificação de Nossa Senhora tendo 
de idade 16 annos, e 3 mezes. 
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Este Irmão tomou a roupeta preta a 2 de Febreii.0 de 1794. 
Sahio da Congregação ja Sacerdote em 10 de Mayo de 1801. 

Depois foi Parocho apresentado pelas Religiosas Benedictinas 
na Freguesia de Escariz; e ahi morreo no anno de 1825, digo 
- 1825 [sic]. 

N.0 277. O Irmão Joze Vidal filho Legitimo de João Antonio 
Vidal e de sua mulher Clara Maria já defuntos, nascido e Baptizado 
na Freguezia de S. Nicoláo desta cidade do Porto. Entrou nesta 
Congregaçam para Sacerdote a 24 de Outubro, e tomou a roupeta 
parda a 4 de Novembro dia de S. Carlos Borromeu, tendo de 
idade 17 annos feitos no princípio de Agosto. 

Este Irmão tomou a roupeta preta não no mesmo dia, mas a 
13 de Dezembro de 1794. 

Sahio da Congregação a 10 de Agosto de 1795 dizendo que 
não tinha vocação alguma para o Estado Eclesiastico; e sahio 
por sua livre vontade. Morrêo. 

N.O 278. O Irmão Joze Maria filho legitimo de Antonio Alva- 
res já defunto e de Joanna Thereza Alvares da freguesia de Santa 
M?rinha de Viiia Nova de Gaya nascido e baptizado na mesma. 
Entrou para esta Congregaçam para Sacerdote, a treze dc Junho 
e tomou a roupeta parda em dia de S. João Baptista, 24 do mesmo 
Mes, tendo de Idade dezaçeis annos, e nove mezes. 

Este Irmão não foi admittido pella Communidade a profissão 
porque nos ultimos votos teve 15 pretos e 9 brancos e sahio na 
tarde do dia 15 de Junho com seus Thios a folhas 140 e não por 
ou'~ro motivo do que por não o achar a Communidade com ((ta- 
lento)) e forças bastantes para dezempenhar as funçoens de hum 
dos Lugares da Caza em que estava. 

((Entrou na Corpo~nçüo do Evangelista, e morreo seu Alumno 
no anno de 1828 na casa do Porto». 

N.0 279. O Irmão João Custódio filho Legitimo de João 
Manuel ja defunto, e de Anna de Jezus da freguezia de Santa 
Marinha de Viiia Nova de Gaya, nascido e baptizado na mesma. 
Entrou nesta Congregaçam para sacerdote a 15 de Agosto dia da 
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Assumpção de Nossa Seilhoia, e tomou a roupeta parda em dia 
de S. Bartolomeu 24 do mesmo mes, tendo de idade 21 annos que 
ainda ha de fazer a sinco de Septembro de 1794. 

Este Irmão tomou a Roupeta preta no dia 24 de Agosto do 
aimo seguinte de 1795. 

N.O 280. O Padre Duarte Cullin filho legitimo de João CuUin 
e de Leonora Cuiiin, nascido e baptizado na Fieguezia de Mele- 
nagh, Bispado dc [...]fort, na Irlanda, e actualmente Parente dos 
Talbots que por Este respeito, e para Satisfação do legado que 
por Sua morte deixou a Esta caza o Padre Gabriel Talbot desta 
Congregaçam; Entrou para elia a 17 de Agosto, e tomou a roupera 
parda a 28 dia de Santo Agostinho, tendo de idade 26 aimos. 

Este Padre acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no dia de Santo Agostinho do amo seguinte de 1795. 

Depois em 1809, anno em que aqui entrarão os Fiancezes; 
se embarcou para a Irlanda, donde era natural. 

N.O 281. O Irmão l&ailoel Marques filho legitimo de Antonio 
Marques Pereira e de Maria de Jezus nascido e Baptizado na 
Freguezia de S. Christovão de Mafamude Bispado do Porto! 
entrou para Sacerdote nesta Congregaçam a vinte de Novembro, 
e tomou a roupeta parda a trinta do mesmo mes tendo de idade 
24 annos. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no dia de Santo Andre do anno seguinte de 1795. 

Sahio da Congregação sendo Sacerdote em 13 de Junho 
de 1803. 

Li.: 

N.0 282. O Irmão Antonio Lopes filho legitimo de Izidoro 
Lopes da Costa e de sua mulher Leonor da Costa ja defunta 
nascido e baptizado na Freguezia de Santo Izidoso, da V i a  de 
I\llelio, Bispado da Guarda, entrou nesta Congregação para Sa- 
cerdote de idade de 18 annos que ainda ha de completar para 
o M.es de Dezembro do prezente anno, em 20 de Fevereiro de: 
1796 E tomou a Roupeta parda no dia 28 do mesmo e 3." Do-: 
minga da Quaresma. 



Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 28 de Fevereiro de 1797. 

Já ordenado de Sacerdote sahio para Parocho da sua terra. 

N.0 283  O Irmão Manoel Joze filho legitimo de Miguel 
Jozé dos Santos, e de sua mulher Maria de Jezus, nascido, e 
baptizado na Freguesia de São Christovão de ~ ~ f a m u d e  deste 
Bispado do Porto entrou nesta Congregação para Sacerdote em 
23 de Abril do prezente anno de 1796 e tomou a Roupeta parda 
em 3 de Mayo dia da invenção de Santa Ctus: tendo de idade 
ou 19 ou 20 annos feittos em dia de Natal. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 3 de iv!ayo de 1797. 

Sahio da Congregaçam por sua Livre vontade aos 24 de Sep- 
tembro de 1812. 

N.0 284. O Irmão Francisco Duartc filho Legitimo de Ma- 
noel Duarte Coelho de Amorim e Silva e de sua mulher Dona 
Maria Roza Fiuza moradores no Lugar da Espinheira da Fre- 
guezia de S. Simão da Junqueira, Arcebispado de Braga, nascido 
e baptizado na mesma entrou nes-ca Congregação para Szcerdote, 
tendo de idade dezoito anilos pouco mais, ou menos em 4 de 
Agosto de 1796 e logo no dia 5 de manham tomou a Roupeta parda. 

Este Irmão acabado o seu aimo de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 5 de Agosto de 1797. Sahio da Congregaçam 
por sua livre vontade; tendo so ordens menores, e não querendo 
ordenar-se de sacerdote. Em Março de 1811. 

Depois ordenou-se para Farocho de Miranda do Douro. 

N.O 285 O Irmão João Cardozo filho Legitimo de Mailoel 
Francisco Guimaraes e de sua mulher Angelica Maria dos Anjos, 
moradores na Rua Nova de S. Jofio da Freguesia da Sé deste Bis- 
pado nascido, e baptizado na mesma, Entrou nesta Congre- 
gação para Sacerdote, tendo de idade dezasseis annos poiico mais, 
ou menos; em 10 de Mayo de 1797 e no dia 12 tomou a Roupeta 
parda. 



254 STVDIVM GENERALE 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
prera no mesmo dia 12 de Mayo de 1798. 

Sahio da Congregação por sua livre vontade ordenado já de 
sacerdote. He Conego da Coiiegiada de Cedofeira. 

N.0 286. O Irmão Antonio de Oliveira filho legitimo de 
Domingos Gonçalves S. Thiago e sua mulher Custodia Gonçalves, 
moradores no Lugar do Soutelho, Freguesia de Rio Tinto Deste 
Bispado nascido, e Baptizado na mesma entrou nesta Congregação 
para Sacerdote, tendo de idade dezassette annos feitos em Abril 
do prezente anno, em 18 de Mayo de 1797 e logo no dia 19 de 
manham tomou a Roupeta parda. 

Este Irmão acabado o seu ano de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 19 de Majo de 1798. 

Sahio da Congregação por sua livre vontade ordenado já de 
sacerdote. Em Julho de 1811, e passados poucos annos depois 
de sua sahida, morreo. 

N." 287. O Irmão Manoel Ribeiro filho legitimo de Antonio 
Pereira, e de sua mulher Joanna Maria Teixeira da Cunha, mora- 
dores no Lugar da Lage da Freguesia de Santa Maria de Fregim, 
Izento de Malta, Arcebispado de Braga, nascido na mesma Fre- 
guesia aos 30 dias do Mes de Agosto do anno de 1782 e baptizado 
na Igreja da mesma aos 31 do dito Mes, e Anno, entrou nesta 
Congregação para Sacerdote de idade de 15 annos, menos dois 
mezes e meyo e tantos dias a 9 de Junho de 1797 e tomou a Roupeta 
parda a 13 do dito mes, dia do glorioso Portugues Santo Antonio. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 13 de Junho de 1798. 

Sahiu da Congregaçam já ordenado. 

N.O 288. O Irmão Antonio Joze filho legitimo de Joze Rodri- 
gues, e sua mulher Maria Luiza do Lugar do Pinheiro, freguesia 
de S. Pedro do Couto, termo dos Arcos Comarca de Valença, 
Arcebispado de Braga, nascido e baptizado na mesma freguesia, 
entrou nesta Congregaçam para Sacerdote no dia 5 de Junho de 
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1798; e tomou a roupeta parda a 13 do mesmo mez, e anno tendo 
de idade 24 annos, e seis mezes. 

Este Irmáo acabado o seu ano de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 13 de Junho de 1799. 

Sahio da Congregação sendo ja Sacerdote em 15 de Outubro 
de 1802. 

N.0 289. O Irmão Francisco de Sales filho de Leonardo da 
Costa, e sua muiber Maria de Oliveira natural da Vilia de Me10 
Bispado da Guarda e baptizado na freguesia de Santo Izidoro 
da mesma Vila, entrou para esta Congregaçam em 15 de Agosto 
de 1799 e tomou a roupeta parda em 24 do dito mez, digo, entrou 
para sacerdote tendo de idade 17 annos e 7 mezes. 

Este Irmão acabado o seu ano de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 24 de Agosto de 1800. 

Depois de sacerdote sahio para Parocho da sua terra. 

N.0 290. O Irmão Joze Joaquim filho de Manoel João, e de 
sua mulher Anna Joaquina, nascido, e baptizado na freguesia 
de Santo Ildefonço deste Bispado, entrou para esta Congregaçam 
para sacerdote em 15 de Agosto de 1799 e tomou a roupeta parda 
em 24 do dito mez tendo de idade 16 annos e 6 mezes. 

Este Irmão tendo completado o seu ano de Noviciado tomou 
a roupeta preta no mesmo dia 24 de Agosto de 1800. 

(<Salziu da  Congregaçam por sua liure vontade sem ser abelitado 
de Confeçor Antuxiasmado com a predica julgando seria grande 
fortuna)) a 18 de Setembro do ano de 1807 sahio da Congregaçam 
por sua livre vontade sahio ja sacerdote. 

N.0 291. O Irmão Joze de Me10 filho de Pays incognitos e 
assistente em caza de Manoel Francisco Cidade áo Reymão fre- 
guesia de Santo Ildefonço deste Bispado entrou para esta Congre- 
gaçam para sacerdote em 15 de Agosto de 1799 e tomou a roupeta 
paráa em 24 do dito mez tendo de idade 21 anos pouco mais ou 
menos. Este Irmão acabado o seu ano de Noviciado tomou a rou- 
peta preta no mesmo dia 24 de Agosto de 1800. 



7-56 STVDIVM GENSRALE 

N.O 292. O Irmão Jaze da Costa filho de Joaquim Gonsalves 
da Costa e sua mulher Anna Joaquiiia de Santo Eugenio, nascido 
e baptizado na freguesia de Santa Marinha de Villa Nova de 
Guaia deste Bispado, entrou para esta Congregaçam para sacer- 
dote em 16 de Fevereiro de 1800, e tomou a roupeta parda em 
24 do dito dia de S. Mathias tendo 17 amos feitos em Agosto 
do antecedente anno. 

Este Irmão acabado o seu ano de Noviço tomou a roupeta preta 
no mesmo dia 24 do seguinte ano 1801. 

Sahio da Congregação por sua livre vontade sendo ainda 
Subdiacono no 1 . O  de Agosto de 1805 Depois morrêo. 

N.O 293. O Irmão Joze Maria filho de Domingos Pereira de 
Castro, e sua mulher Maria Rita, nascido, e baptizado na fie- 
guesia de Santo Ildefonço desta Cidade, entrou para esta Con- 
gregaçam para sacerdote em 6 de Julho de 1800, e tomou a roupeta 
parda em 13 do mesmo mez tendo de idade 16 annos, e 10 mezes. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta 110 mesmo dia 13 de Julho de 1801. 

Sahio da Congregaçam já ordenado de Sacerdote, e com regresso 
em Agosto de 1812. Requerendo por morte de sua Mai a conti- 
nuação deste regresso, lhe não foi concedido como se verá do 
termo que se labrou em Janeiro de 1826. Dahi a poucos dias 
foi feito Parocho pelo Bispo de Vizeu, então Ministro de Estado. 

N.O 294. O Irmão Manoel do Nascimento filho de Francisco 
Pereira Dias já defunto, e sua mulher Quiteria Rita da Luz nascido, 
e baptizado na freguesia de Nossa Senhora da Victoria desta 
Cidade, entrou nesta Congregaçam para Sacerdote em 31 de 
Agosto de 1800, e tomou a roupeta parda a 8 de Setembro tendo 
de idade 19 anos. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 8 de Setembro de 1801. 

N.0 295. O Irmão M.anoel Barreto filho de Joaquim Joze 
Barreto e sua mulher Maiia Engracia, natural da Villa de Monsão 
Arcebispado de Braga; entrou nesta Congregaçam para Sacerdote 



em 30 de Outubro de 1800, e tomou a roupeta parda em 9 de 
Novembro, tendo de idade 20 annos. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado, tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 9 de Novembro de 1801. 

Sahio da Congregaçam por sua livre vontade aos 2 de  gosto 
de 1812 ja ordenado de Sacerdote. 

N.O 296. O I m ã o  Joze Cardozo filho de Custodio Pinto Car- 
dozo ja defuncto, e sua mulher Anna Maria de Jezus, natural de 
Jugueiros, freguesia de Santa Clara do Toi~ão Bispado do Porto, 
entrou para esta Congregaçam para Sacerdote em 19 de Março 
de 1801 e tomou a roupeta parda no dia 27 do mesmo, sendo 
de idade 24 anos e 6 mezes. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 27 de Março de 1802. 

Morreo Presbitero nesta Congregação a 6 de Março do anno 
de 1821 tendo de idade 44 annos. 

N.O 297. O Irmão Manoel Joaquim filho de Custodio Luiz 
Brandão, e sua mulher Maria Thereza Ferreira natusal de S. Marin 
anexa a Freguesia de Santa Maria de Edaens, Arcebispado de Braga 
Entrou nesta Congregação para Sacerdote em 26 de Setembro 
de 1801 e tomou a Roupeta parda no dia z de Outubro dia dos 
Santos Anjos da Guarda, tendo de idade 18 annos feitos em Mayo. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 2 de Outubro de 1802 

Sahio da Congregação por sua livre vontade ja ordenado de 
Sacerdote, e foi em o mez de Dezembro de 1806. 

N.O 298. O Irmão Manoel Rodrigues filho ligitimo de Joze 
Rodrigues Braga, ja defunto, e de sua mulher Victorina Coelho 
da Conceiçam, natural da Freguesia de Santo Ildefonso, extra 
muros desta Cidade; Entrou nesta Congregação para Sacerdore 
em 25 de Março, dia da Annunciação de Nossa Senhora, e tomou 
a Roupeta parda no dia 2 de Abril tendo de idade 19 para zo annos, 
que ha de completar para a vespora de S. João Baptisia. 
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Este Irmão, acabado o seu anno de Noviciado, tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 2 de Abril de 1803. 

O Sobredito Padre occupou hum dos Legados, e em todo o 
tempo que assisti0 na Congregaçam se comportou muito bem e 
foi Mestre em Rhetorica, Filosofia e Theologia, lugares que 
desempenhou dignamente. No calamitoso tempo em que rebentou 
nesta Cidade a nefanda rebelião militar, a denominada Junta 
Provisoria o nomeou censor, e como censurasse o insidioso, e 
revoltoso Periodico Imparcial, e neile se inserissem A margem: 
alem de outras cousas indignas de se darem ao prelo, artigos 
attentatorios e offensivos da Regia Pessoa do Monarca, foi por 
isso prezo em 3 de Agosto de 1828, e em Maio de 1829 condem- 
nado a desterro perpetuo para Rios de Sena. 

N.O 229. O Irmão Luis Gonzaga filho legitimo de Francisco 
Joze da Costa;e de sua mulher Francisca Jozefa, natural da Fre- 
guezia de Santa Eulalia de Margaride, do lugar da Corredoura, 
Arcebispado de Braga nascido, e baptizado na dita Freguesia; 
Entrou nesta Congregaçam para Sacerdote no dia 5 de Novembro 
de 1803 e tomou a roupeta parda no dia 13 tendo de idade 19 
para 20 annos. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 13 de Novembro do seguinte anno 1804 
annos, digo, no dia 13 de Novembro [sic]. 

Sahio da Congregaçam por sua livre vonrade ja ordenado de 
Sacerdote aos 16 de Dezembro de 1811. 

N.0 300. O Irmão Francisco de Oliveira filho legitimo do Dou- 
tor Jacinto Joze de Oliveira Pinto, e de sua mulher Quiteria Ja- 
cinta do Amaral, natural da freguesia de S. Pedro de Santâr, 
Concelho de Senhorin, Comarca e Bispado de Vizeu; Entrou 
nesta Congregação para Sacerdote no dia 18 de Julho de 1804: 
e tomou a Roupeta parda no dia 25 do dito mez tendo de idade 
vinte para hum amos [sic]. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 25 de Julho do seguinte anno 1805. 
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Sahio da Congregaçam por sua livre vontade no dia 22 de 
Febreiro de 1810, e foi sem se ordenar. 

N.0 301. O Irmão Antonio Carneiro filho legitimo do Capi- 
tam Manoel Carneiro, e de sua mulher Jozefa Maria natural da 
fregnezia de Santo Ildefonso extra muros desta Cidade do Porto; 
entrou nesta Congregação para Sacerdote no dia 21 de Janeiro 
do anno de 1805; e tomou a Roupeta parda a 29 do dito mez 
dia de S. Francisco de Sales tendo de idade dezasseis annos 
feitos a dez de Outubro. 

Este Irmão acabado o seu anno do Noviciado tomou a 
roupeta preta no mesmo dia 29 de Janeiro do seguinte 
anno 1806. 

Foi hua das viaimas dos Francezes no dia 29 de Marco de 
1809 -foi morto junto do Arco de Santa Anna esta sepultado 
na sepultnra n.0 4 do Cruzeiro da Igreja dos Religiosos Agosti- 
n h o ~  Descalços - Colégio de S. Lourenço. 

N.O 302. O Irmão Domingos do Rozário filho legitimo de 
Joaquim Jozé e de sua mulher Clara Maria Roza natural da fre- 
guezaia de S. Martinho de Cedofeita extra muros desta Cidade 
do Porto; entrou nesta Congregação para Sacerdote no dia 6 de 
Janeiro do anno de 1806 e tomou a Roupeta parda a 15 do dito 
mez dia de Santo Amaro: tendo de idade dezassete annos menos 
dous mezes. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 15 de Janeiro do se,&te anno 1807. 

N.O 303. O Irmão João de França filho legitimo de Manoel 
João de França e de sua mulher Catharina Martinha dos Santos 
França natural do lugar de Villar da freguesia de S. Cosme, Bis- 
pado do Poito, comarca de Penafiel, entrou nesta Congregação 
para Sacerdote no dia 15 de Janeiro do anno de 1806, e tomou a 
Roupeta parda a 25 do dito mez dia da Conversão de S. Paulo 
tendo de idade vinte e nove annos feitos. Este Irmão acabado o 
seu anno de Noviciado tomou a roupeta preta no mesmo dia 25 
de Janeiro do seguinte anno 1807. 
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Sahio da Congregaçam, não ordenado, e sahio porque o despe- 
dirão os Padres. 

N.0 304. O Irmão João de Medeiros filho legitimo de Manoel 
de Medeiros, e de sua muüiei .Dona Candida Juliana natufal da 
freguezia do Santissimo Sacramento da ViUa 'de Santo Antõnio' do 
Recife de Pernambuco, entrou nesta Congregação para Sacerdote 
no dia 10 de Março do anno de 1806, 6 tomou a ~ o u ~ e t a  parda 
a 19 do dito mez dia de S. Joze: tendo de idade 'dezasseis annos 
feitos a 29 de Novembro.. 

((Este  irmão^) acabado o seu anno de Noviciado tomou a rou- 
peta preta no mesmo dia 19 de Março do seguinte anno 1807. 

Sahiu da Congsegação por .sua livre Vontade. alegando que 
lhe não servia este modo de vida, sahiu a 24 de Juil~o no anno 
1807 tendo alguns Mezes de Roupeta Preta. 

. . 

N.O 305. O Irmão João da Silva filho legitimo de Manoel 
da Sylva Torres e de sua. mulher Rita Maria,'natural da ViUa 
de Monção Arcebispado de Braga; entrou nesta Congregação 
para Sacerdote no dia 19 de Março do anno de 1806 e tomou 
a Roupeta parda a 25 do dito mez dia da Anunciação de Nossa 
Senhora tendo de idade vinte anos, feitos a 6 de Março. 

Este Irmão accabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 25 de Março do seguinte anno 1807. 

Sahio da Congregaçam não ordenado, e sahio por sua livre 
vontade em 1809. Foi official de patente na arma de Caçadores, 
e hoje está reformado - 1828. 

N.0 306. O Irmão Francisco de Barros filho legitimo de 
Francisco Joze de Barros e Castro e de sua mulher Maria Joze 
de Assumpção e Sousa, natural da freguesia de Santa Maria 
de Passos, Comarca de Viila Real, Arcebispado de Braga, -entrou 
nesta Congregação para Sacerdote no dia 7 de Junho do anno 
de 1806, e tomou a Roupeta parda a 16 do dito mez rendo de 
idade 20 annos. 



Este Irmão Acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta i10 mesmo dia 16 de Junho do seguinte Anno 1807. 

Sahio da Congregação para arranjos da sua casa. 

N.O 307. O Irmão Joze de Meireles filho legitimo de Manoel 
de Meireles Gomes (?) e de sua Molher Anna Bernardina Angelica 
Natural da freguezia de S. Niculau deste Bispado; Entrou Nesta 
Congregaçam para Sacerdote no dia 19 de Agosto do Anno de 
1807 e tomou a roupeta parda a 28 do dito Mes tendo de idade 
18 annos. 

Este Irmão acabado o seu Anno de Novesiado tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia 28 de Agosto do seguinte anno 1808. 

Foi morto pelos Francezes no dia 29 de Março de 1809 hindo 
fugindo com seu Pay no sitio de Lordelo. 

N.O 308. O Irmão Antonio de Barros, filho Icgitimo de Fran- 
cisco Joze de Barros e Castro, e de sua mulher Maria Joze da 
Assumpção e Souza, natural da Freguesia de Santa Maria de 
Passos, Comarca de Vik-Real Aiccbispado de Braga; entrou 
nesta Congregaçam para sacerdote no dia 24 de Outubro de 1807 
e tomou a roupeta parda no 1.0 de Novembro do ditto anno; 
dia de Todos os Santos; tendo de idade 18 annos e 5 mezes. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 1.0 de Novembro de 1808. 

Sahiu da Congregaçam e tem Regreço que i i~e  consederão os 
Padres. Não consta de termo algum, que se lavrasse. Manoel 
Roiz, Secretario. 

N.O 309. O Irmão Joaquim Alvares, filho legitimo de Manoel 
Joze Alvares de Souza, e de sua mulher Custodia de Cerqueira 
dos Santos, da Freguezia da Sé desta Cidade Nascido, e Baptizado 
na mesma: entrou nesta Congregaçam para Sacerdote a 27 de 
Dezembro de 181 I, e tomou a roupeta parda a 6 de Janeiro de 1812; 
tendo de idade 17 annos. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 6 de Janeiro do seguinte anno de 1813. 
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Morreo Congregado aos 18 de Novembro do anno de 1821 
tendo de idade 26 annos, foi de doença de Peito, sua morte foi 
de todos muito sentida. Faleceu Na Agoardente em Caza de sua 
Mai, para onde tinha ido havia 5 mezes para ares, dahi tendo 
recebido todos os Sacramentos e tido a assistencia dos Padres 
nos ultimos dias, dipois seu Corpo foi conduzido em andas para 
aqui occultamente à Custa da Comunidade. 

N.0 310. O Irmão Antonio da Costa filho legitimo de Fran- 
cisco da Costa, e de sua mulher Roza Rita Felisberta, ja Defunta; 
da Freguezia da Sé desta Cidade nascido e Baptizado na mesma, 
entrou nesta Congregaçam para Sacerdote no dia 3 de Janeiro 
de 1812, e tomou a roupeta parda no dia 10 do dito mez; tendo 
de idade 22 annos pouco mais, ou menos. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia 10 de Janeiro do seguinte anno de 1813. 

N.0 311. O Irmão João de Souza filho legitimo de Joze Anto- 
nio de Souza Rafael, e de sua mulher Quiteria Miquelina ja 
Defunta; da Freguezia da Sé desta Cidade, nascido, e Baptizado 
na mesma, entrou nesta Congregaçam para Sacerdote a 15 de 
Janeiro de 1812 e tomou a roupeta parda a 23 do dito mez; tendo 
de idade 18 annos, e 7 mezes. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado não tomou a 
roupeta preta, por estarem probidas, ou suspensas pelo Minis- 
tério as Licenças de professar e por isso, conservando-se ainda 
de roupeta parda, sahio por sua livre vontade da Congregação 
aos 23 de Abril de 1813, e não voltou mais. Morreo em Ultramar. 

N.0 312. O Irmão Manoel Soares filho legitimo de Francisco 
Joze Soares ja Defunto e de sua mulher Thereza Angelica Marga- 
rida; nascido, e Baptizado na Freguezia de Nossa Senhora da 
Victoria desta Cidade; entrou nesta Congregaçam para Sacerdote 
aos 6 de Abril de 1812, e tomou a roupeta parda no dia 12 do 
dito mez; tendo de idade 19 annos, e alguns mezes. 

Este Irmão findo o seu anno de Noviciado, não tomou logo 
a roupeta preta por estarem prohibidas pelo Governo Deste Reyno 
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as profissoens religiozas; mas conseguindo finalmente do mesmo 
Governo a sua Licença necessaria para professar, tomou a dita 
roupeta preta no dia 6 de Janeiro do anno de 1816 e no de 1830 
sahio da Congregaçam para Priôr da Parochia1 Igreja de S. Pedro 
do Rego de Murta, Bispado de Coimbra. 

Como pertençia faser este ascento ao Mestre que se seguisse, 
e não ao sobredito Padre egresso; por isso acrescento o seguinte: 
Que sendo o sobredito Padre hum dos que ocupavão o legado, 
nunca desempenhou as obrigaçoins que prometera; porquanto 
na sua aceitação A margem: disse que tocava Orgão, o qual nunca 
tocou por não saber. Sirva pois isto de lição aos Padres do Governo 
para os examinar quando os pretendentes apresentão algua qua- 
lidade para que em virtude della os aceitem. 

N.O 313. O Irmão Joze d'illmeida filho legitimo de Manocl 
d'Almeida Ribeiro, e de sua mulher Marianna Margarida d'Al- 
meida, ja Defunta, da Freguesia da Victoria desta Cidade, nascido 
e Baptizado na mesma: entrou nesta Congregaçam para Sacerdote 
i10 dia 6 d'Abril de 1812, e tomou a roupeta parda aos 12 do dito 
mez tendo de idade 16 annos, e alguns mezes. 

Este Irmão pela razão do antecedente, não tomou logo no fim 
do anno a roupeta preta, mas conseguindo também a sua licença 
para professar: tomou a dita roupeta aos 7 de Março de 1816. 

Morreo na Congregação, tendo someilte Ordens de Diacono, 
no dia 23 de Dezembro de 1818. 

N.O 314. O Iimão Ailtonio d ' h e i d a  filho legitimo de Ma- 
noel d'Almeida Ribeiro e de sua mulher Marianna Margarida 
d'Almeida ja Defunta da Freguesia da Victoria desta Cidade, 
nascido e Baptizado na mesma: entrou nesta Coilgsegapm para 
Sacerdote aos 6 d'Abril de 1812, e tomou a roupeta parda no dia 
12 do mesmo mez; tendo 15 anos de idade. 

Este Irmão estando ainda Noviço sahio da Congregação com 
licença dos Padres por motivo de molestia, afim de tratar da 
sua saúde; mas sahio sem roupeta aos g de Abril de 1814. Depois 
não voltou para a Congregação por que cazou, e falleceo no seculo. 
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N.0 315. O Irmão Joaquim de Freitas, filho legitimo de Se- 
bastião de Freitas, ja Defunto, e de sua mulher Maria Borges 
de Brito tambem ja Defunta, natural da Freguesia de S. Sebas- 
tião de Darque, Comarca de Barcellos, Arcebispado de Braga; 
entrou nesta Congregaçam para Irmão Leigo, no dia 5 d'Abril 
de 1812, e tomou a roupeta parda, aos 12 do dito mez tendo 30 
annos de idade. 

Este Irmão não tomou a roupeta preta no fim do anno de 
Noviciado porque o Governo deste Reino tinha prohibido as 
profições Religiosas, mas veio a tomalla no dia 26 de Maio no 
anno de 1816, dia do Nosso Patriarcha Felippe Neri (sem a dita 
licença do Governos. Os Padres da Junta mandarão riscar a sobre- 
dita advertencia. Rozario. Assim me participou o Padre Secre- 
tario Manuel Roiz. Agosto de 1821. 

N.0 316. O Irmão Antonio Caetano filho ligitimo de Antonio 
Caetano, e de Dona Antonia Anastazia da Silva e Miranda, natural 
da Freguesia de Cêdofeita desta Cidade, entrou nesta Congre- 
gaçam para Sacerdote no dia 5 dc Agosto de 1813, e tomou a rou- 
peta parda no dia 15 do mesmo mez, tendo de idade 18 annos, 
e 6 mezes, pouco mais, ou menos. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado não tomou logo a 
roupeta preta no mesmo dia e mez; porque differindose-lhe por 
justos motivos os seus ultimos vottos, só a tomou a oito de De- 
zembro do mesmo anno de 1814. Moi-reo Congregado a 22 de 
Junho de 1828: retirandose desta Cidade na Companhia do Padre 
Antonio Dias para o sitio de Entre os Rios em razão do levante 
da tropa no dia 17 de Mayo, ahio falleceo no dia supra d'hua 
hymorragia de sangue, que o abafou dentro de tres dias com 
sentimento de todos os seus companheiros: veyo sepultar a Con- 
gregação e jaz n'hua sepultura fronteira ao Altar de Jesus, Maria, 
José. 

N.O 317. O Irmão Joaquim Peixoto filho legitimo de João 
Antonio Peixoto, e de sua mulher Izabel Thereza, natural da 
Freguezia de Santo Ildefonço desta Cidade entrou para esta Con- 
gregaqão para Sacerdote no dia 10 de Septembre de 1815, e tomou 



a roupeta parda no dia 21 do dito mez, dia de S. Matheos Apos- 
tolo tendo 21 aimos pouco mais, ou menos de idade. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomoua 
preta no mesmo dia 21 de Setembro de 1816. 

N.O 318. O Irmão Antonio de Andrade, filho de Antonio 
João de Andrade, e de sua Mulher Jozepha Martins da Luz, 
natural de S. João da Foz, hua legoa desta cidade entrou nesta 
congregação para yrmáo Leigo no dia 6 de Setembro de 1816 
e tomou a roupeta parda no dia 15 do msmo (dia do Santíssinzo 
Nome de Maria) tendo de idade pouco mais ou menos 38 annos. 
Tinha ja estado na Religião de Nossa Senhora do Carmo 5 amos 
da qual sahio sem ter professado os votos solemnes, mas com 
boas informações. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviciado tomou a rou- 
peta preta no dia 13de Setembro que foi neste a n o  de 1817 o 
dia da festa do Santissimo Nome de Maria. 

N.O 319. O Irmão Antonio Nogueira filho legitimo de Jaze 
Nogueira, e de sua mulher Aima Quiteria, moradores na Quinta 
de S. João, freguesia de Santa Cruz do Douro, concelho de Baião 
Arcebispado de Braga entrou nesta CongregaçEo para Sacerdote, 
tendo de idade 19 annos ja completos, a 19 de Dezembro de 
1816 e tomou a roupeta perda a 24 do mesmo. 

Este Irmão tomou a roupeta preta a 24 de Dezembro do anno 
seguinte 1817. 

Sahio da Congregação para arranjos de sua caza com regreso, 
que lhe concederão os Padres por tres annos, em Dezembro 
de 1829. Sahio ja Sacerdote. 

N.0 320. O Irmão Manoel dos Santos filho legitimo de João 
Rodrigues, e de sua mulher Marinha Clara moradores nas Fon- 
tainhas freguesia de S. Ildefonso desta cidade: entrou nesta Con- 
gregação para irmão leigo no dia 12 de Janeiro de 1817 e tomou a 
roupeta parda no dia do Santissimo Nome de Jesus a 19 do dito 
mes tendo de idade perto de 21 annos. 



Este Irmão tomou a roupeta. preta a 20 de Janeiro do anno 
seguinte de 1818 dia de S. Sebastião. 

Este Irmão sahio da Congregação por sua livre vontade em 
Junho de 1826, e logo casou existindo na Cidade. 

N.O 321. O Irmão João Gomes fiho legitimo de Francisco 
da Rocha e de sua mulher Anna Maria de Santa Roza, da fre- 
guesia de Nossa Senhora da Victoria desta cidade, rua da Ferraria 
de Cima, entrou nesta Congregação para Sacerdote no dia 17 de 
Agosto de 1817 tendo de idade perto de 20 annos, que completa 
a 27 de Setembro deste mesmo aililo, e tomou a roupeta parda 
a 24 do dito mes de Agosto do anno supra. 

Este Irmão sahio por sua livre vontade da Congregaç" ao antes 
de acabar o anno de Noviciado no dia 20 de Junho de 1818. 

N.O 322. O Irmão Joaquim Cardoso filho legitimo de Antonio 
Joze Cardoso dos Santos e de sua mulher Maria da Purificação, 
moradores no largo de Santo Eloi, freguesia da Sé desta Cidade 
do Porto entrou para esta Congregação para Sacerdote no dia 
17 d'Agosto, e tomou a roupeta parda a 24 do mesmo no anno de 
1817, tendo de idade 16 annos, completos a 20 de Setembro. 

Este 'Irmão não tomou a roupcta preta logo no fim do seu 
anno de Noviciado, porque, diferindo-lhe por justas razões 
os Padres do Governo os seus Últimos votos, veio a tomalla no 
dia vinte cle Septembro de 1818. 

De idade de 21 annos, e 6 mezes, foi Deos Nosso Senhor ser- 
vido chamar desta Congregação para a Gloria e alma do Nosso 
Irmão o Padre Joaquim Cardoso, tendo recebido mui religiosa- 
mente e com edificação de todos os Santos Sacramentos, deixando 
a todos os seus companheiros penetrados da mais viva saudade, 
e consternação. Tinha Ordens de Subdiacono quando hua vomica 
lhe cauzou a sua morte no dia 3 de Abril pelas 8 horas, e hü 
quaito da tarde do anno de 1823. - 

N.O 323. O Irmão Antonio Pereira filho legitimo de Manoel 
Pereira Rodrigues e de sua mulher Jetrudes de Jesus Maria, mora- 
dores na rua das Hortas freguesia de Santo Ildefonço desta cidade 





leigo a 29 d'Abril, e tomou a roupeta parda no dia 7 de Maio 
do anno de 1818, tendo de idade 19 aimos feitos em 23 de Agosto 
de 1817. 

Este Irmão não recebeo a roupeta preta no fim do anno do 
seo noviciado; mas sendo-lhe demorada por justas razoins, que 
houverão, a recebeo no dia 8 de Setembro do anno de 1819. 
Este Irmão sahio da Congregação por sua vontade no dia 6 de 
Julho de 1826. Este Irmão tornou a entrar na Congregação no 
dia 2 de Fevereiro de 1832. 

N.O 327. O Padre Thomaz Devereux, filho legitimo de Duarte 
Jacob Devereux, e de Leonora Devereux, moradores na Villa de 
Castle-Bridge nascido, e baptizado na mesma vi&, Bispado 
Ferniense, ou Wexfordiense na Hjlerina ou Irlanda entrou nesta 
Congregação no dia 11 de Outubro de 1818, e tomou a roupeta 
parda a 18 do dito mes, e anilo, tendo de idade 25 feitos em De- 
zembro futuro do mesmo ailno. 

Entrou no legado, que por sua morte deixou a esta Congre- 
gação o Padre Gabilel Talbott, de quem he Parente o sobsedito 
Padre. 

Este Padre acabado o aimo do seo Noviciado tomou a roupeta 
preta no dia 18 do sobredito mez do anno seguinte de 1819. 

Este Padre sahio da Congregação por não lograr saude, por- 
tando-se sempre como verdadeiro Congregado, ultimamente se 
transportou para Irlanda sua Patria onde existe curando húa 
Igreja. 

N.O 328. O Irmão Francisco de Lima filho legitimo de An- 
tonio Jose Roiz de Lima, e de Jozepha Maria dos Seraphins, 
nascido, e baptisado na freguesia de Santo Ildefoilço desta cidade, 
entrou nesta Congregação para Sacerdote no dia 23 de Outubro 
de 1818 e tomou a roupeta parda no primeiro de Novembro dia 
de Todos os Santos do mesmo anno, tendo de idade 18 annos 
feitos em Junho de 1818. 

Este Irmão acabado o aimo de seo noviciado tomou a roupeta 
preta no mesmo dia e mez sobreditos do seguinte ano de 1819 
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N.0 329. O Irmão Francisco Alvares, filho legitimo de Manoel 
Joze Alvares de Souza, e de sua mulher Custodia de Cerqueira 
dos Santos, nascido e baptisado na freguesia da Sé desta Cidade 
entrou nesta Congregação para sacerdote no dia 15 de Novembro, 
e tomou a roupeta parda a 22 do mesmo no anno de 1818, tendo 
de idade 17 annos feitos em Agosto do dito anno. 

Este Irmão tendo acabado o anno do seo noviciado tomou a 
roupeta preta no mesmo dia, e mez sobredito do anno de 1819. 

N.O 330. O Irmão Ignacio Pereira, filho legitimo de Custodio 
Ribeiro e de Rosa Clara, nascido e baptizado na freguesia de 
S. Miguel de Vilia Cahis, commarca de Penafiel, Arcebispado 
de Braga; entrou nesta Congregação para Sacerdote no dia 10 

de Janeiro, e tomou a roupeta parda a 17 do mesmo no anno de 
1819 tendo de idade 18 annos feiros em 10 de Maio de 1818. 

Este Irmão terminado o anno do seo Noviciado recebe0 a 
roupeta preta no mesmo dia, e mez sobredito do anno de 1820. 

Este Irmão sahio da CongregaçZo em o dia 3 de Junho de 
1825 tendo só Menores e sahio por sua livre vontade. Demorou 
de proposito a sua ordenação por não ter vocação para o estzdo 
Eclesiastico, e logo depois que sahio casou na sua terra com hua 
viuva. 

N.O 331. O Irmão Manoel de Pinho, filho legitimo de Damaso 
Tavares, e de sua mulher Joana da Cruz, nascido e baptisado na 
freguesia de Santa Maria de Vailega, comarca da Feira, e Bispado 
do Porto; entrou nesta Congregação para Sacerdote a 10 de 
Janeiro e tomou a roupeta parda i10 dia 17 do mesmo no anno 
de 1819 tendo de idade 18 annos feitos a 4 de Março de 1818. 

Este Irmão no fim do anno de sua aprovação tomou a roupeta 
preta 110 mesmo dia e mez do seguinte anno de 1820. 

Sahio da Congregaçam ja Sacerdote, e por sua livre vontade 
em Setembro do anno de 1831. 

N.O 332. O Irmão Manoel Barbosa, filho legitimo de João 
Manuel Roiz Barbosa, e de sua mulher Rosa Clara, nascido e 
baptisado na freguesia de Santo Ildefonço desta Cidade do Porto, 
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entrou nesta Congregação para Sacerdote a 29 de  Abril, e tomou 
a roupeta parda 110 dia 6 de Mayo no  aimo de  1819 tendo de 
idade 17 annos feitos a 6 de  Junho de  1818. 

Este Irmão finalizando o anno do seo noviciado vestio a roupeta 
preta no  mesmo dia, e mez  sobredito do seguinte anno de 1820. 

N . O  333. O Irmão Antonio Dias filho legitimo de  Manoel 
Jose Gomes Briteiros, e' de sua Molher Arma Joaquina Dias nas- 
cido na cidade de Braga, e baptizado na Freguezia de S .  João 
do  Souto da mesma cidade, entrou nesta Congregação para Sacer- 
dote no  dia 9 de Outubro do anno de 1819, e tomou a roupeta 
parda no  dia 15 do  mesmo mez ,  e anno, tendo de idade 15 annos 
feitos a 16 de Dezembro de 1818. 

Este Irmão acabado o anno do seo noviciado tomou a roupeta 
preta n o  dia sobredito do seguinte anno de  1820. 

Este Irmão sahio da Congregaçam já ordenado Sacerdote e 
por sua livre vontade no  dia 8 de Agosto de 1831. 

N.0 334. O Irmão João de Souza filho legitimo de  Joze de 
Souza Melro, e de  sua Mulher Anna Martins nascido, e baptizado 
na Freguezia de S .  Cosme, entrou nesta Congregação para Sacer- 
dote no  dia 3 de  Outubro do  anno de  1819, e tomou a roupeta 
parda po dia 15 do  mesmo mez ,  e anno tendo de idade 18 annos 
feitos a 29 de Novembro de 1818. 

Este Irmão finalisou o seo anno de noviciado, e recebe0 a 
roupeta preta n o  dia sobredito do  anno de  1820. 

A hüa hora da noite para o dia 3 de Junho do anno de  1823 
entregou a sua alma nas mãos do  seu Creador o Nosso Irmão 
o Padre João de  Souza tendo de  idade 22 annos, 7 mezes, e 2 dias. 
Sua morte foi tão rapida que só deo lugar a receber o sacramento 
da Penitencia. Porem he  de esperar que esteja gozando da Bema- 
vcnturança, pelo seu b o m  comportamento, e pratica de  todos 
os actos religiosos. Falieceo tendo Ordens de Diacono. 

N.0 335. O Irmão Antonio C a r d o 6  filho legitimo de Joze 
Cardoso Pontes, e de  sua mulher Ursula Maria de Santa Roza, 
nascido na Vilia de  Valdigem, e baptizado na mesma Freguesia 
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de Valdigem: entrou nesta Congregaçam para Sacerdote no dia 
I3 de Fevereiro anno de 1826, e tomou a Roupeta parda no dia 22 

do mesmo mez e anno, tendo de idade 17 annos feitos em Janeiro 
de 1826. 

Este Irmão findo o scu anno de aprovação tomou a Roupeta 
preta no dia 24 de Fevereiro do mesmo anno dia de S. Mathias. 

N.O 336. O Irmão João Pereira, filho legitimo de Joze Antonio 
Gonsalves Rego, e de sua mulher Anna Maria Pereira, nascido, 
e baptizado em Gondarem, Termo de Villa Nova da Ceiveira, 
comarca de Valença, Arcebispado de Braga; entrou nesta Con- 
gregaçam para Sacerdote no dia 13 de Fevereiro do anno 1826, 
e tomou a Roupeta parda no dia 22 ,do mesmo mez e aimo, tendo 
de idade 17 annos feitos em 11 de Outubro de 1825. 

Este Irmão 110 fim do anno de sua aprovação tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia e mez do seguinte anno de 1827. 

N.0 337 O Irmão Manoel Ferreira, filho legitimo de Joze 
Roiz Curvaceira, e de sua mulher Joana da Fonseca, nascido e 
baptizado em Adorigo, Freguesia de Barcos entrou nesta Congre- 
gação para Sacerdote no dia 17 de Julho do anno de 1826, e tomou 
a Roupeta parda no dia 25 do mesmo Mez e Anno, dia do Aposto10 
Santiago, tendo de idade 20 annos pouco mais ou menos. 

Este Irmão findo o seu anno de aprovação tomou a Roupela 
preta no dia 25 de Julho do anno de 1827, dia do Appostolo 
SantiAgo. 

Sahio já Sacerdote, e por sua lime vontade aos 18 de Dezem- 
bro de 1830. 

N.0 338 O Irmão Luiz de Gouveia, filho legitimo de Pedro 
Francisco de Gouveia, e de sua mulher Maria Angelica Moutinha 
nascido e baptisado na ViUa de Numão de Freixo, freguesia de 
Nossa Senhora d7Assumpção; entrou nesta Congregação para 
Sacerdote no dia 26 de Septembro de 1826, e tomou a Roupeta 
parda no dia 1 . O  de Outubro do mesmo anno, dia de Nossa Se- 
nhora do Rozario tendo de idade 19 annos, feitos a 15 de Abril 
do Anno de 1826. 
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Este Irmão findou o anno da sua aprovação tomou a Roupeta 
preta no mesmo dia e mez do seguinte anno de 1827. 

N.O 339. O Irmão Joze Duarte, filho legitin~o de Manoel 
Duarte da Silva, e sua mulher Joanna Angelica Raimunda, mora- 
dores na rua da Esperança desta Cidade, nascido e baptizado na 
Freguesia de Nossa Senhora da Victoria desta mesma cidade 
entrou nesta Congregação para Irmão Leigo no dia 25 de No- 
vembro de 1826 e tomou a Roupeta parda no dia 4 de Dezembro 
do mesmo anno tendo de idade 51 pouco mais ou menos. 

O sobredito Irmão acabados os seis mezes de Noviciado tomou 
a Roupeta preta no dia 24 de Junho, dia de S. João Baptista do 
anno de r827 e foi dispensada nos outros seis mezes no anno 
de 1827. 

Declara-se que este Irmão apenas teve os votos dos primeiros 
4 mezes e sem outra legalidade nem serem ouvidos os seus Mes- 
tres do Noviciado, cuja falta arguirão os sobreditos Mestres em 
Junta subsequente á sua profissão, que se verificou aos seis 
meses com Breve do Nuncio, mas sem os ultimos votos, no dia 
marcado acima. 

N.O 340. O Irmão Joaquim da Cunha, filho legitimo de An- 
tonio da Cunha Coelho Cardozo de Barboza, e sua mulher Maria 
Barbosa da Conceiç80, moradores nas Quintans, nascido e bap- 
tizado na freguesia de S. Vicente do Pinheiro, Termo de Pena- 
fiel, entrou nesta Congregação para Sacerdote no dia 29 de Março 
de 1827, e tomou a Roupeta parda no dia 6 de Abril do mesmo 
anno tendo de idade 18 annos, feitos a 13 de Agosto de 1826. 

Este Irmão findo o anno da sua aprovação tomou a Roupeta 
preta no dia 6 de Abril, dia da Ressurreição do Senhor do 
anno 1828. 

Sahio da Congregaçam ja Sacerdote por sua livre vontade e 
em Setembro de 1831. 

N.0 341. O Irmão Joaquim da Fonseca, filho legitimo de Joze 
Constantino da Fonseca e Silva, e sua mulher Luiza Thereza, 
nascido e baptizado na Freguesia de Santa Maria de Frende 
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entrou nesta Congregação para Sacerdote no dia 3 de Julho de 
1827, e tomou a Roupeta parda no dia 14 do mesmo mez e anno 
dia de S. Boaventura tendo de idade 13 annos feitos a 14 de 
Abril de 1827. 

Este Irmão findo o anno de Noviço tomou a roupeta preta 
a I4 de Julho do anno seguinte de 1828. 

Este Irmão depois de lhe terem sido dadas as admoestaçoins 
canonicas, segundo ordenão os nossos estatntos, foi expulso da 
Congregaçam por incorregivel, cuja expulção se verificou no 
dia 6 de Dezembro de 1830. 

N.O 342. O Irmão Joaquim Roiz, filho legitimo de João Roiz 
da Cruz, e sua mulher Anna da Silva nascido e baptizado na 
Freguesia de S. Christovão de Mafamude entrou nesta Congre- 
gaçam para Sacerdote no dia 29 de Agosto de 1827, e tomou a 
Roupeta parda no dia 8 de Septembro dia de Nossa Senhora da 
Natividade do mesmo anno de 1827: tendo de idade 15 annos 
feitos em 29 de Junho de 1827. 

Este Irmão acabado o seu anno de Noviço tomou a roupeta 
preta a 8 de Septembro de 1828. 

N.O 343. O Irmão Antonio Francisco, filho legitimo <e Igna- 
cio Francisco Vilas, e sua mulher Maria Jozefa de Meireles, 
nascido e baptisado na Freguezia da Sé desta Cidade entrou 
nesta Congregação para Irmão Leigo no dia 28 de Fevereiro de 
1828, e tomou a Roupeta parda no dia 9 de Março do mesmo 
anno tendo de idade 49 feitos em Junho de 1827 (?). 

Este Irmão accabado o anno de Noviciado, tomou a Roupeta 
preta no dia sobredito do seguinte anno de 1829. E neste mesmo 
anno morreo a 24 de Setembro tendo apenas recebido o Sacra- 
mento da penitencia, a Santa-Unção por causa do delirio em que 
cahio ao segundo dia da febre maligna de que morreo. 

N.O 344. O Irmão Joaquim d'Andrade filho de Paes incog- 
nitos, nascido, e baptisado na Freguesia de Nossa Senhora da 
Victoria desta cidade entrou nesta Congregaçam para Sacerdote 
e já de ordens Menores a 30 de Agosto de 1828 : tomou a roupeta 



parda a 8 de Setembro do mesmo anno, dia da Natividade de 
Nossa Senhora; fez 17 annos a 12 de Maio do prezente anno. 

Este Irmão acabado o anno de aprovação tomou a Roupeta 
preta 1x0 mesmo dia do seguinte anno de 1829. 

N.0 345. O Irmão Francisco da Cuilha, filho legitimo de 
Antonio Cardozo dos Santos, e sua mulher Jozefa da Cunha MeUo 
Brandão, nascido e Baptizado na Freguesia de S. Martinho de 
Lordelio do Ouro, entrou nesta Congregaçam para Sacerdote 
a 16 de Julho de 1829 tomou a roupeta parda a 25 do mesmo 
mes e anno, dia de S. Thiago; faz a 2 de Setembro 16 annos. 

Este Irmão acabado o anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no dia sobredito do seguinte anno de 1830. 

N.0 346. O Irmão Caetano da Veiga, filho legitimo de João 
Joze Moreira Pinto da Veiga, e sua mulher Anna Cecilia da Veiga, 
nascido, e Baptisado na Freguesia de Santo Ildefonço desta cidade 
entrou nesta Congregaçam para sacerdote a 29 de Agosto de 1830, e 
tomou a roupeta parda a 8 de Setembro do mesmo anno, dia da 
Senhora da Natividade, fez vinte annos a 27 de Agosto deste 
mesmo anno. 

Este Irmão acabado o anno de Noviciado tomou a roupeta 
preta no dia sobredito 8 de Setembro do anno de 1831. Porem 
como progredisse a molestia interna, que ha tempo o affectava, 
e que fez por encobrir, não obstante as diligencias de seus Mes- 
tres e exame do Cirurgião; foi pouco depois de professo para 
sua casa para milhor ser tratado, e assistido da sua farnilia, con- 
correndo a Congregaçam com as despesas dos remedios neces- 
sários onde morreo no dia g de Novembro pela hüa hora da 
manhã, no mesmo anno de 1831. 

N.0 347. O Irmão João Joaquim fiiho legitimo de Francisco 
Joze Teixeira, e sua mulher Quitéria Maclina Roza, nascido e 
Baptizado na Freguesia de Cedofeita desta cidade, entrou nesta 
Congregaçam para Sacerdote no dia 29 de Agosto de 1830; e tomou 
o roupeta parda a 8 de Setembro do mesmo anno dia da Senhora 
da Natividade, fez desassete annos em Julho deste mesmo anno. 
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Este Irmão acabado o anno do Noviciado tomou a roupeta 
preta no dia 8 de Setembro do anno seguinte de 1831. 

N.0 348. O Irmão Joaquim Barbosa filho ligitimo de João 
Barbosa de MeUo, e sua mulher Mathilde Rosa de Oliveira, 
nascido e baptisado na Freguesia de Novogilde, comarca de Pena- 
fiel, Bispado do Porto, entrou nesta Congregaçam para Sacerdote 
no dia 18 de Dezembro de 1830, e tomou a roupeta parda no dia 
26 do sobredito, mez, e anno, tendo de idade 17 annos, feitos em 
Septemhro. 

Este Irmão acabado o anno do Noviciado tomou a roupeta 
preta em 26 de Dezembro de 1831. 

N.0 349. O Irmão Joze Luiz, filho legitimo de Ignacio da 
Silva, e Sousa, e sua mulher Luiza Maria de Jezus e Silva, nascido, 
e Baptizado na Freguesia da Sé, desta Cidade, entrou nesta Con- 
gregaçam para Sacerdote no dia 21 de Desembro de 1830, e 
tomou a roupeta parda no dia 26 do sobredito mez, e anno, tendo 
de idade 17 annos, feitos em Novembro. 

Este Irmão acabado o anuo de Noviciado tomou a roupeta 
preta no dia 26 de Dezembro de 1831. 

N.O 350. O Irmão Francisco d'Araujo, filho legitimo de 
Vericimo Moreira d'Araujo, e sua mulher Roza Pereira, nascido 
e baptizado na freguesia de Monte Cordova, Bispado do Porto, 
entrou nesta Congregaçam para ser Sacerdote no dia 29 de No- 
vembro de 1831 e tomou a roupeta parda no dia 8 de Dezembro 
do sobredito anno tendo de idade 19 annos feitos em Setembro 
do anno supra. 


