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PARECER
REDIGIDO PELO

SR. DR. TEIXEIRA DE QUEIROZ

para que seja impressa por conta da Academia a cópia dos Livros dos assentos

da antiga freguesia de Santa Cruz do Castelo de Lisboa,

apresentada pelo Sr. Edgar Prestage

Senhores.— Os manuscritos apresentados a esta Academia na sessão

de 28 de Março' do corrente anno pelo nosso solicito e valioso consócio

Edgar Pr''stage são cópia dos livros dos assentos da antiga freguesia de

Santa Cruz do Ccstelo de Lisboa, e comprehendem os registos parochiaes

relativos a baptisados, crismas, casamentos e enterros durante um largo

período de cerca de noventa anos.

Quanto a nascimentos são estes registados em 873 folhas, escritas

dum só lado e abrangem o periodo de 83 anos desde 8 de novembro de

1545 a 21 de outubro de 1628.

Apesar da redação ser na maioria dos casos deficiente, do exame

d'esses documentos se deduzem considerações acerca do estado civil dos

indivíduos baptisados, alguns dos quais são adultos e de condição servil,

sendo a maioria, de recentemente nascidos, mencionando-se d'estes as

occupações de seus pais e dos padrinhos, não esquecendo o nome da

parteira, como pessoa idónea para testemunhar do facto do nasci-

mento.

São muitos os padres (que se denominam curas), que lançaram os

assentos, e em regra os assignam: são todos portuguezes e escrevem em
portuguez; a não ser na ultima parte, isto é, desde 20 de novembro de

1626 a 21 de outubro de 1628, em que a lingua empregada é a hes-

panhola e a assignatura do padre é simplesmente de Capelan mayor, cujo

nome só nos é revelado num registo de casamento em que se assigna



Diego Fernandes Marino de Lobera, que se diz cura por «su majestad»

e residente no «Castillo» d'esta cidade de Lisboa.

Quanto a crismas é pouco extenso o rol dos que procuravam este

sacramento de confirmação. Não se lhes menciona a edade, nem ha mu-

dança de nome, como é permittido pela Igreja catholica, e abrange apenas

o período de dois anos (1547 e iSyS) e estão escritos em 11 folhas

dum só lado.

No que diz respeito a «matrimónios e recebimentos», como diz o ti-

tulo, ha registos durante 92 anos, isto é, desde 26 de Setembro de ibòb

a 2 de Março de 1628 e estão lançados em 164 folhas escritas dum só

lado. São curiosos estes assentos, cujo teor diverge conforme o seu re-

dactor. Uns dizem receber os nubentes à porta da igreja, outros à face

da igreja ou in fade eclesiae ; em alguns mencionam-se circumstancias

que podem ser interpetrativas da forma como então se faziam os con-

tratos de matrimonio. Alguns casamentos não foram realizados na igreja

da freguezia, mas noutras; e eram ali lançados por certidão apresentada.

Estão neste caso bastantes dos assignados pelo cura hespanhol já citado, e

d'ahi parece deduzir-se que esses nubentes fossem parochianos, e que,

talvez, por patriotismo, se furtassem a receber a benção nupcia' de um
padre estrangeiro. Devemos lembrar-nos que esse sacerdote parochiara

ali cerca de dois anos e em pleno reinado dos Fillipe?.

O Registo dos defunctos enterrados na igreja de Santa Cruz do Cas-

telo abrange também o período de 92 annos, desde Outubro de i536 a i5

de Abril de 1Õ28. Está escripto em i5i folhas dum só lado. Não são

menos interessantes que os outros. Não são uniformes também na re-

dacção, dependendo esta do cura que parochiava a freguezia. Ha-os de todas

as formas : num não se diz o nome de quem lançou o registo, noutros

nem esse nome se menciona, dizendo-se apenas ser um homem, ser uma
mulher, ser um menino, ser um escravo, ser a mulher d"um alfaiate. Em
muitos menciona-se a circumstancia valiosa de ter morrido com ou sem-

testamento, e quando o haja feito, mencionam-se as disposições acerca

de bens de alma. Em alguns, poucos, se diz o logar da igreja ou do adro

em que foi enterrado, se era sacerdote, se era rico, se era pobre. Na
abertura d'um dos livros nota-se : «Defuntos que faleceram de este mal

de que Deus nos guarde ...» e como ahi se nota grande desleixo ou

pressa, pois nem o nome do morto se escreve, parece designar que

grassava em Lisboa qualquer epidemia por esse tempo. Ha phrases es-

critas em alguns registos que podem dar luz aos que estudem a historia do

direito pátrio, pois dizem respeito ú legislação em vigor na época.

Por estas ligeiras considerações e resumo, se pode reconhecer o valor



da oferta feita pelo nosso illustre consócio Edgar Prestage e, rendendo-iiie

os nossos agradecimentos, sou de opinião e proponho que seja impresso

por conta da nossa Academia o manuscrito em questão, nos termos em
que foi solicitado, isto é, em volume separado, e não nas nossas Me-

morias para assim ser mais facilmente consultado por estranhos que sejam

estudiosos.

Lisboa, i5 Je abril Je U)i2.

Jlm.io de Vilhena

Gama Barros

Ramalho Ortigão

Henrique Lopes de Mendonça

José Ramos Coelho

José Leite de Vasconcellos

Theophilo Braga

Fkancisco Teixeira de Queiroz (relator).





INTRODUCÇÃO

É de ha muito tempo geralmente reconhecido que os Registos

Parochiaes ministram dados importantes para a historia, na accep-

ção mais lata da palavra, mas foi só no ultimo quartel do século

passado e em higlaterra que estes elementos de estudo chegaram

a ser postos ao alcance de todos por intermédio da imprensa. A
Harleiiiu Society, instituída em 1869 com o fim de publicar os

manuscriptos inéditos relativos á Genealogia, á Historia das fami-

lias e á Heráldica, fez imprimir em 187Ó os Registos de Baptismos,

Casamentos e Óbitos da Abbadia de Westminster, o Pantheon

nacional Britannico, e em 1877 abriu uma nova serie, intitulada

Registei- Series, com os Registos da Igreja de S. Pedro, Cornhill,

na cidade de Londres, que datam de i 536, serie que tem continuado

até ao presente.

O exemplo assim dado foi friictifero, e varias agremiações,

todas de iniciativa particular, se tem formado para imprimir os

Registos parochiaes, entre os quaes a Parish Register Society, que

dando origem aos seus trabalhos em 1896, já teni distribuído nada

menos de sessenta volumes. Muitos condados tem associações de

assignantes que custeiam as despezas de impressão dos registos

das freguezias nelles inclusas, e o movimento tem tomado tal in-

cremento que já em 1909 mais de seiscentos de taes livros tinhão

sido dados á estampa. Destes um numero não pequeno deve se a

particulares, e os trinta e oito volumes coordenados pelo conhecido

genealogi-sta Frederick Arthur Crisp, e a seu próprio custo impres-

sos em edições luxuosas e limitadas, são verdadeiros modelos no



género. Fstimulados pelo que se tem feito no Reino Unido (pois

a Irlanda já tem alguns destes livros impressos) deliberámos iniciar

em Portugal a publicação dos Registos Parochiaes. Era natural que

começássemos pela metrópole e escolhemos a freguezia de Santa

Cruz por ser o coração de Lisboa, que tinha no seu âmbito o Cas-

telto de S. Jorge, os antigos Paços Reaes da Alcáçova e a Torre

do Tombo, cujo notável Guarda-Mor, Damião de Góes, vem
mencionado neste livro, com outros vultos importantes que cita-

remos mais adeante.

A referida freguezia, uma das fundadas no reinado de D. Aflonso

Henriques logo depois da conquista de Lisboa, occupa a parte mais

elevada do monte chamada do Castello, a uma altitude máxima,

segundo o Capitão Augusto Vieira da Silva (i), de gS metros.

Comprehende uma parte militar e outra civil, abrangendo aquella

o Ccistellejo e vários edifícios, inclusive os que servem de quartel

de Caçadores n.° 5. Essa parte militar é que tem a denominação de

Castello de S. Jorge, que lhe foi conferida, ao que parece, por

El-Rei D. João I (2). O recinto do Castellejo, assim designado fia

planta de Lisboa levantada por Tinoco em i65o, mas que antiga-

mente chamavão propriamente o Castello, foi segundo todas as

probabilidades a primitiva obra da defeza da cidade. O restante

espaço da freguezia de Santa Cruz, limitado apenas por muralhas

e que fica exterior ao Castello, era denominada alcáçova e também

cidadclla.

O Castello de S. Jorge, apesar de bastante modernisado, ainda

conserva as dez primitivas torres, n'uma das quaes » sobre a cassa

dos liôes de contra o ressio» foi proclamado El-Rei D. João II (3).

(1) O Castello de S. Jorge (L.\shoa 1898), estudo pormenorisado e consciencioso

em que temos colhido informações úteis. Vide também Lisboa Antiga do Sr. Visconde

de Castilho, i." edição.

(2) Viie Freire de Oliveira, Elementos para a historia do municipio de Lisboa, I,

441, nota. Foi neste reinado e devido á influencia ingleza que S. Jorge veio a ser pa-

droeiro do reino.

(3) O auto d'acclamação, bem digno de lêr-se, é impresso por Freire de Oliveira,

op. cit., I, 339.



Essas torres incluL-m a do Ih sscs, a de Menagem e a Torre alhavrã

ou de haver que era o deposito ou cofre dos producios dos impostos

e das rendas. Também se denominava torre do tombo, porque

desde que El-Rei D. Fernando determinou que fossem colleccio-

nados os documentos reaes e nacionaes, serviu esta torre de ar-

chivo para os mesmos até ao terremoto de 1-53.

Ha duvidas sobre a situação exacta do Paço Real, chamado

de Alcáçova ou do Castello, que até ao reinado de Kl-Rei D. Se-

bastião foi residência permanente ou temporária de todos os mo-

narchas mas é provável que fosse dentro do recinto da cidadelia

do lado do poente. No plano que reproduzimos, (i) feito por José

Valentim de Freitas para representar a freguezia tal qual era no

século XVII, vem marcada no referido local a Igreja de S." Barbara

que era dentro do Paço e também se denominava S. Miguel. Servia

de Capella Real quando os Reis assistião no Castello. Foi ali que

se representaram os Autos dos Quatro Tempos e dos Reis Magos
de Gil Vicente e no mesmo Paço se reuniram as Cortes de 1439-

i.:^40. Lá acabou a vida o fundador da dynastia de Aviz e lá nasceu

o Príncipe Perfeito.

A Praça yora do Castello, longe de ser, como hoje, um terra-

pleno livre, era coalhado de habitações, como se vê na planta de

Tinoco. Os antigos paços dos Bispos de Lisboa, que foram doados

por El- liei D. Affonso Henriques ao primeiro Bispo, o Inglez Gil-

berto, ficaram situados nesta praça e em i383 D. João, Mestre de

Aviz, então Defensor do Reino, morava lá.

Por um documento em pergaminho datado de 8 de Junho de

1467 (que pertence ao mesmo Visconde) D. Jorge, Arcebispo de

Lisboa, aforou a Pêro Machado, Vigairo da Igreja de Santa Cruz

d'Alcaçova por seis annos, «os seus paaços e casas grandes e pe-

quenas que som no cerquo da dita Igreja com seus pomares e lo-

aradovros').

(i) De uma copia á penna tirada ha annos pelo Visconde de Castilho do desenho

de José Valentim, então existente na Bibliotheca Nacional. Protestamos a nossa gratidão

ao Visconde pelo empréstimo da copia.



Nos princípios do século xvii servião os paços de quartel para

a guarnição Hespanhola, o toxio que deixou tantos signaes de si

nas paginas do livro que publicamos (i), habitando lá o Capitão

Geral dos presídios, D. Fradique de Toledo.

Existião também na freguezia o Hospital dos Soldados (2) e o

Recolhimento de Nossa Senhora da Encarnação, erecto por alguns

religiosos e homens de negocio e dotado por El-Rei D. João III

com rendas annuaes para sustentação de vinte e uma orfans hon-

radas, lilhas de ministros e ainda íidalgas, cujos pais houvessem

fallecido em serviço da coroa (3). Ainda se conserva, na rua do

mesmo nome, a memoria deste estabelecimento de caridade que se

arruinou em 1735.

A Igreja de Santa Cruz, situada no lado oriental da cidadella

e sobranceira ao valle (4), occupa, segundo a tradição, o local da

mesquita musulmana, que foi purificada para servir ao culto Christão

depois da tomada de Lisboa em i 147. Vem mencionada n'uma es-

criptura feita pelo Bispo D. Álvaro no anno de 1 168, como refere

no seu Mappa de Portugal o Padre Baptista de Castro (5), e no

anno de i 191 o Prior de Santa Cruz assistia com os Priores das

outras Igrejas Collegiadas (as dos xMartyres, de Santa Justa, de

S. Jorge, de S. Bartholomeu, de S. Martinho e de S. Vicente) a

um Synodo convocado pelo Bispo D Sueiro, em que se fez divisão

das Igrejas do Bispo e do Cabido e dos direitos de cada uma, para

atalhar as duvidas que se levantavão entre os Cónegos e o Pre-

lado (6).

(i) Dos nomes hespanhoes, alguns vem aportuguezados, outros estropeados, como-

notarão os leitores.

(2) O Registo de Sanla Criij recorda um casamento que foi celebrado no Hospital

de S. Philippe e S. Thiago, que tinh^ a sua Igreja. Vide pag. 212 e 2i5.

(3) No Registo de Santa Criíj vem os termos do casamento de algumas destas

orfans. Vide pag. 192, 196, 210, 211, 214, 219. O Recolhimento teve a sua Igreja. Ibid.

pag. 21 3.

(4) O campanário é construído em cima duma das torres antigas da muralha.

(5) O tomo III, pag. i 5o, ed. de 1870.

(6) Vide pag. 5/ da Demonstração Histórica da Primeira e Real Parochia de



Assim como o Paço Real, o cdilicio arruinou-se pelo terremoto

de 1755, sendo depois reconstruido, e hoje não apresenta nada

de antigo, nem mesmo de interessante, quer sob o ponto de vista

dearcheologia, quer de esthetica. Felizmente possuía quasi intactos,

até aos princípios de 19 12, os antigos Registos, ao passo que uma
parte importante dos cartórios parochiaes de Lisboa pereceram

por occasião do grande cataclysmo.

Dizemos possuía, pois que em resultado do apoio que os Priores

da capital deram ao Patriarcha no seu protesto contra o Decreto

da Separação das Igrejas do Estado, foram retirados os cartórios

das respectivas Igrejas, sendo depositados nas Conservatórias do

Registo Civil (i).

E pena que os Registos antigos, pelo menos os dos séculos

XVI e xvii não recolhessem ao Archivo Nacional da Torre do Tombo,

onde terião sido guardados com amor e onde o seu estudo seria

mais fácil.

Dos livros de Santa Cruz, que depois de arrolados recolheram

á Conservatória do Registo Civil do i." Bairro na rua da Graça

n.° 3i em Fevereiro de 1912, o mais valioso, pelo período que

abrange, é o que damos agora á estampa. E também o mais antigo

dos Registos parochiaes Lisbonenses que hoje existem, como veri-

ticámos pelas buscas a que procedemos nas Conservatórias dos

quatro bairros. Os de S. Vicente só começam em i55o, os de

S. Thiago em i55j, os de S. Pedro em i559, os de Santo Es-

tevam em i56i, os da Sé em i563, os de Santos em i566 e os

da Conceição em i 568. Os Registos das restantes freguezias são

posteriores em data, com a possivel excepção dos da extincta

Lisboa... N. S. dos Martyres por Frei Appolinario Ja Conceição, (Lisboa lySo),

repertório de informações valiosas. E para lamentar que a freguezia de Santa Cruz não

tivesse tido um historiador, pois o merece ainda mais que a dos Martyres.

(1) Algumas Igrejas, cujos Priores por estarem fora na referida occasião, ou por

outros motivos, não acompanharam o protesto, ainda (Novembro de 1912) conservam

os seus Registos — a saber, as de S. Miguel, S. Bartholomeu do Beato, S.'" Catharina e
S.ta Engracia.



e antiquíssima Igreja de Santa .Marinha, cujo paradeiro igno-

ramos.

O Registo de Santa Cruz deve a sua origem ao Cardeal In-

fante D. Aífonso (i), filho de El-Rei D. Manuel I, que sendo Ar-

cebispo de Lisboa, determinou nas Constituições Diocesanas appro-

vadas no Synodo de i536 que «em cada Igreja aja huu liuro em

q se escreuã os baptizados e finados», como consta das mesmas

conslituições, titulo I n.° VII.

Este preceito foi logo cumprido pelo Prior de Santa Cruz e

assim Portugal precedeu a Inglaterra na formação por ordem su-

perior dos Registos parochiaes (pois foi só em 29 de Septembro

de i538 que o Vigairo Geral Thomas Cromwell providenciou no

mesmo sentido) e agora na impressão delles precede salvo erro,

a todos os paizes, com excepção do Reino Unido (2).

É digno de nota que as Constituições de i536, que foram im-

pressas em I 537, guardem silencio sobre o Registo dos casamentos,

mas o Sagrado Concilio de Trento, na sessão xxiv havida em : i

de Novembro de i563, manda o seguinte: «Habeat Parochus li-

brum in quo conjugam et testium nomina diemque et locum con-

(i) o Infante dedicava vivo interesse á archeologia, á numismática, á pintura, á

architectura e á genealogia. Todas as cousas da ítalia o atrahião. Ayres Barbosa, Pedro

Margalho e D. Francisco de -Mello foram seus mestres. Assistia, ás vezes, ás prelecções

de Clenardo. Góes, Resende, Francisco de Hollanda, e Jorge Coelho enthusiasmaram-no.

Vide D. Carolina Michaelis de Vasconcellos, Revista da Universidade de Coimbra, 191 í,

pag. 274.

(2) Na seguinte publicação franceza os Registos não são impressos em extenso. O
coordenador limita-se a estuda-los e a transcrever os termos mais importante. O Hvro

intitula-se Les Registres Parossiaux dti Cauto» de Méréville (Notes Extraits des Re-

gistres Mwúcipaux pendant la Revotution) par Ch. Forteau. . . Avec Preface par M.

Max Legrand. . . igio Librairie Ancienne Honoré Champion Editeiir.S Qiiai Malaquais,

Paris. Etampes. M. Dormawi, Imprimeur— Editeur, 16 rue Saint-Mars, 11410, in-4to de

xiv-354 pag. seguidas de ó de errata e Índice.

O registo dos baptismos foi decretado em França por Francisco I em 1 íSg e neste

reinado iniciou-se o costume de inscrever também os matrimónios e os óbitos.

O Professor Knappert da Universidade de Leyden informa-nos (por intermédio do

Professor Lee de Oxford) que na Hollanda se encontram publicados em varias Revistas

da provincia (Limburgia, etc) alguns Registos parochiaes, mas cremos que taes publi-

cações são somente de extractos.



tracti matrimonii describat» (i). E nas Constituições resultantes do

Synodo diocesano de 3o de Maio de 1640, se inscreveu no Liv. I

Tit. 14, I i.° a ordem para haver em cada igreja do Arcebispado

de Lisboa o livro preceituado pelo Concilio, no qual os respectivos

parochos «escrevam e assentem os nomes dos casados que re-

ceberão» (2).

O Registo de que se trata aqui é um códice de papel que mede
28x20, com encadernação de pergaminho velho. Passamos a dar

o seu contheudo, seguindo a disposição actual das folhas, só lem-

brando que a numeração pertence a periodos diversos (3), e que

faltam algumas folhas, emquanto outras estão em branco.

Folhas



decifrar, mas algumas folhas estão rasgadas, de modo que de vez

em quando foi preciso tentar uma pequena restauração do texto

por conjecturas. Devido á acção do tempo, o papel vae-se dete-

riorando e em parte a tinta está bastante apagada.

Persuadimo-nos que se não fosse tresladado já, daqui a alguns

annos o livro seria illegivel, perdendo-se assim para sempre uma
fonte preciosa de informações^ e tendo conseguido nos fins de igi i

as licenças necessárias, confiámos o trabalho de copia ao Snr. Ál-

varo de Sousa Valdez, da Torre do Tombo. O traslado foi con-

ferido com o original, letra por letra, pelo Sr. Pedro d'Azevedo,

que também reviu as provas typographicas, com o cuidado que

lhe é habitual, e teve a maior parte do trabalho da confecção do

Índice.

A capa contem em si vários livros (i), os quaes no acto da

encadernação (que suppomos feito no século xvn) foram baralhados

de tal maneira que alguns dos antigos, com a numeração primitiva,

ficaram no fim. Alem d'isso deixou de ser ajuntada uma parte do

Registo, naturalmente por estar já extraviada, de modo que temos

de lamentar a perda de muitos assentos. Na ordem chronologica,

os termos hoje existentes abrangem os seguintes periodos

:

Os Baptismos de i 545 a i582 e de 1606 a 1628;

Os Casamentos de i536 a i555, de 1564 a i5j8 e de 1606

a 1628

;

Os Óbitos de i536 a i554, de i556 a iSyg e de 1607 a

1628;

Alem dos Chrismas dos annos de 1547 ^ •^74-

Ha porisso lacunas nos Baptismos de 24 annos, nos Casa-

mentos de 37 annos, e nos Óbitos de 3o annos, approximada-

mente (2).

Em Inglaterra a publicação dos Registos parochiaes faz-se de

(i) Como demonstram as numerações diversas e a nota á pag. 3.

(2) Até nestes períodos de tempo ha, de vez em quando, annos sem teimo nenhum,

devido á faita de uma ou mais folhas. Vide tabeliã e texto.



duas maneiras; unia di[~ilomatica, cm que se rcpvodu/.cm rcii^alini

et hlcm/ini; e outia mais ou menos abrexiada. para diminuir o

lamaniio dos volumes e por consequência as despesas de im-

pressão.

Mas este ultimo systema está sujeito a inconveniências, por de-

pender para o seu êxito da pericia e do juizo do coordenador.

Humanum est errare, e são para recear não só o engano no des-

dobramento das contracções dos nomes, mas a omissão propositada

de pormenores ministrados pelos termos, proveniente do desconhe-

cimento da sua importância.

Achamos mais própria duma publicação Académica a repro-

ducção diplomática e nisso seguimos na esteira do Sr. Crisp.

Concordamos plenamente com o parecer do erudito antiquário

Joseph Lemuel Chester, que na introducção ao Registo da Igreja

de St. Dionis Backchurch, na cidade de Londres, diz: «a necessi-

dade de publicar os registos parochiaes por inteiro salta aos olhos.

São documentos officiaes e quasi cada termo será mais cedo ou

mais tarde de importância para algueni". E acrescenta: "pode-se

dizer que cada registo assim estampado é salvo da destruição,

pois que, no caso da perda do original, a copia terá para o histo-

riador e para o biographo egual valor». Nesta edição do. Registo

de Santa Criii limitamo-nos a reduzir os assentos á sua primitiva

ordem chronologica, desfazendo a obra do encadernador e a reunir

os Baptismos num s(3 corpo, os Casamentos em outro e os Óbitos

em outro.

No fim do volume ajuntaremos um Índice dos nomes próprios,

a fim de facilitar a consulta.

O estudioso que percorre o livro com altenção encontrará

muitos nomes conhecidos na historia de Portugal e factos inéditos

de subido valor biographico.

Já se sabia que a familia de Gil Mcente habitava na freguesia,

pois o Livro do Lançamento dá como moradores na Rua dos Pe-

nosinhos Maria Tavares, neta do dramaturgo, Luiz Vicente, seu tio,

e Paula Vicente e na Rua Direita de S." Crui Melicia Rodrigues,



(.mulher que foi de Gil Mcente» íi). Isto foi em i565. Mas o Re-

gisto é rico em informações e referiremos algumas, agrupando-as

em torno dos parentes conhecidos de Gil Vicente.

Lttii Vicente. Em i de Maio e lo de Julho de i55.2 é teste-

munha dos casamentos de Lopo Rodrigues com Cecília Borges e

de sua própria irmã \'aleria Borges com Pedro Machado ; em 2 [

de Dezembro de i553 é baptisado Gil, filho de Luiz Vicente e de

sua mulher Mór de Almeida; a 4 de Agosto de i565 baptisa-se

Maria, filha dos mesmos; a 10 de Fevereiro de i568 baptisa-se

Jeronymo, filho dos mesmos; a 23 de Junho e i de Julho de 1569

morrem da peste grande dois escravos de Luiz Vicente, morador

na Alcáçova.

Paula Vicente. Em 4 de Agosto de i565 é madrinha de Maria,

filha de Luiz Vicente e a 10 de Fevereiro de i568 de Jeronymo,

filho do mesmo.

Valeria Borges. Em 3 de Maio de i5 52 é madrinha de uma
creança; em 10 de Julho do mesmo anno casa com Pedro Machado;

a 7 de Agosto de i553 baptisa-se Paula, filha destes cônjuges,

sendo a madrinha Gedrum, dama da Infanta D. Maria ; em 20 de

Fevereiro de i55 5 baptisa-se Álvaro, filho de Chrisiovam Machado
e Mecía Pinta, sendo as madrinhas Joanna Corrêa e Valeria Borges,

cunhadas do pae da criança; e em 20 de Fevereiro de 1374 bap-

tisa-se Valentina, filha dos mesmos cônjuges.

Belchior Vicente. Em 19 de Novembro de 1 547 é padrinho de

uma filha de Gaspar Raposo; em 12 de Septembro de 1548 é pa-

drinho de uma filha de Francisco Alvares e Joana Corrêa ; em 1

1

de Abril de i 549, baptisa-se Paula, filha de Belchior Vicente e de

sua mulher Guiomar Tavares ; em i de Maio de i532 Guiomar

Tavares é testemunha do casamento de Cecilia Borges; em 27 de

Agosto de i554 e em 19 de Novembro de i553 serve de madrinha

de baptismo.

( I ) Livro do Lançamento e serviço que a Cidade de Lxa fe\ a El Rei noso Sõr o

ano de i565, códice do archivo da Camará de Lisboa, fls. 564 v. e 5õo.



Melicia Rodrigues. \ím 6 de Janeiro de i 547 é testemunha de

um casamento, em 20 de Agosto de i53 5 é madrinha num bap-

tismo e em i i de Junho de iõ6() fallece da peste grande, enler-

rando-se na Igreja. O facto de ella não ter assistido aos bap-

tismos e casamentos dos descendentes de Gil Vicente leva-nos a

duvidar que ella fosse realmente segunda mulher do dramaturgo,

como alguns querem, ou só de um homonymo. Também se en-

contram no Registo mencionados os seguintes, alguns dos quaes

decerto se relacionam com a familia de Gil Vicente; Gaspar \'i-

cente, Maria Vicente, Apolónia \'icente, Antónia Vicente, Pêro

Vicente, Lusia \'icente, Brás \'icente, Vigairo de S." Cruz, Luiz

Tavares, Isabel Machado e Antónia Borges.

Com respeito a Damião de Góes, que «morava no Tombo» i. e.

no Castello, em razão do seu cargo official, e á sua familia, o

Registo é ainda mais rico em noticias. Recordam-se os baptismos

de quatro filhos e rilhas do chronista e da sua mulher D. Joanna,

cujos nomes são Joanna, Fructus, Isabel e António. De Fructus

serviu de padrinho João de Barros, feitor da casa da índia, e de

madrinha, Luisa de Góes, filha de outro Fructus, que era irmão de

Damião. Fica assim demonstrada a amizade que ligava o historidor

do reinado de D. Manuel 1 aoauctor das Décadas., demais amais en-

contramos os dois a servir de padrinhos em outra occasião. Aos 2 5

de Septembro de iSóy vem o assento do óbito de D. Joanna de

Haagen, que foi sepultada na Ermida do Espirito Santo (vide planta)

e fez testamento, ficando seu marido por testamenteiro. Vem refe-

ridos os baptismos de quatro filhos e filhas de Brás de Goes(i), três

de Pedro de Góes e um de Felipa de Góes, casada com António Hen-

riques, e os casamentos de Inês de Góes e Maria de Góes Como
se vê pelo índice, servião de padrinhos, madrinhas ou simples tes-

temunhas, em varias occasiões, Damião de Góes (muitas vezes),

D. Joanna, Luisa de Góes, Brás de Góes, Bastião de Góes, Felipa

(i) Morava na Rua do Espirito Sinto em i565. Vide Livro do Lançamento,

foi. 568.



de Góes, Ambrósio de Góes, Pedro de Góes, Luis de Góes e Fran-

cisco Rodrigues de Góes. Xa peste grande o Ciironista perdeu

nada menos de quatro creados.

Em 26 de Agosto de lõbi um António Prestes serve de pa-

drinho de um filho de João d'Ahneida e Grácia Neves. Será o dos

Autos? Em 27 de Maio de i565 e em 2 de Novembro de iSóy

serve de padrinho de baptismo o poeta Jeronymo Corte Real. O
nome do conhecido militar e escriptor, D. Fernando Alvia de

Castro, apparece mais de uma vez, assim como os de Thomé Pi-

nheiro da Veiga, auctor da Fastigimia, e João Sanches de Baena,

um dos promotores da Revolução de 1 640. Para outras pessoas de

menos importância remettemos o leitor ao índice, e estamos certos

do que os estudiosos, assim Portugueses como Hespanhoes, en-

contrarão por intermédio deste muitas indicações desconhecidas e

úteis para a historia.

Para os costumes da epocha colhem -se pormenores deveras curio-

sos no Registo de 5.''' Crui, Em 21 de Fevereiro de 1621 casa-se

um Mouro, novamente convertido, chamado António Henriques de

Portugal, tendo a Relação do Arcebispo dado accordão que » vista

a moral certeza que neste caso concorre da mulher do supplicante

mouro (em caso que seja Aiva) não querer vir cohabitar com elle

sem offensa de Deos e periguo de nossa sancta Fé, hão por escu-

sado ao supplicante de a mandar noteficar e lhe dão licença para

se casar». Em 23 de Março de oSy um Gaspar Vaz falleceo e

mandou por sua alma que lhe dissessem «um officio de três lições

com cinco missas rezadas e de offerta um sacco de trigo e um
odre de vinho e outro tanto ao mês e ao anno scilicet de offerta

dois alqueires de pão cozido e um almude de vinho scilicet ao mês

e ao anno e assim um trintairo de S. Gregório». A 24 de Sep-

tembro de 1541 vem o assento do óbito de uma mulher mourisca,

muito pobre, «que não tinha nada de seu por mouriscos a enter-

rarem», e em Outubro de 154? falleceu um preto, D. Manoel,

primo do Rei do Congo, que foi enterrado no Mosteiro de S. Eloi.

A 29 de Septembro de 1564 temos o assento do fallecimento de



Leanor Vogada, mulher de Jerónimo Ciirvalho, «que anda nas

partes da Índia». Quantas mulheres morrerião assim, abandonadas

por seus maridos que hião militar ou negociar pelo Oriente?

Todas as classes da sociedade se acham representadas no Re-

gisto. E espantoso o numero dos escravos de ambos os sexos,

nem todos pretos, pois lá vem Mouros, índios, e ate brancos, e

ha escravas com dois donos. Em geral estes infelizes são adultos,

mas em 5 de Outubro de iSyo baptisaram-se três pequenos de 5,

6 e 7 annos de idade, que «vieram de Guiné».

A julgar pelos assentos nas primeiras folhas, podemos concluir

que quem declarou que no século xvi os escravos montavão a

uma se.xta parte da população, não andou longe da verdade (i).

A immoralidade dos costumes reflecte-se no numero avultado

dos bastardos, entre os quaes não ísLltaxn filhos da Igreja.

O livro ministra elementos apreciáveis para a demographia e

para um censo da capital, e confirma a mortandade causada pelas

pestes que assolavão Portugal no período áureo. Entre estas so-

bresahiu a peste grande, que tendo começado nos princípios de

1 56g, só veiu a extinguir-se em iSyo, e deu origem á devota e

pittoresca procissão de Nossa Senhora da Saúde, agora infeliz-

mente acabada, pela qual a cidade durante séculos festejava a sua

extincção (2).

Frei Luiz de Sousa marca o auge do fiagello no mez de Agosto

de iSõq, em que houve dia de seiscentos mortos (3), e outro frade

Dominicano, testemunha ocular, refere que «ha mor fúria desta

tormenta durou três meses, antre outros que antecederam e pro-

cederam de menos trabalho, de que foi Julho, Agosto e Septembro,

(i) Segundo o Summario das Noticias de Lisboa de Christovam Rodrigues de Oli-

veira (pag. 118, ed. de lySS) a população da metrópole em i55i era de 100:000, en-

trando nisso 9;q5o escravos.

{2) O assento da Vereação, datado de 10 de Abril de 1572, que estabeleceu a pro-

cissão vem reproduzido por Freire de Oliveira, Op. cil., I, 478, tiola.

(3) Historia de S. Domingos, Parte 3.% Livro 6.". Cap. IX. Vide o curioso opúsculo

do Dr. Xavier da Cunha, Revoadas da Peste Bubonica em Lisboa nos séculos xvi e xvii.



e Agosto foi o de mais desgostos, porque ouve dia de seiscentas

pessoas» (i).

A auctora do Livro da Fundação do Mosteiro do Salvador,

Soror Maria do Baptista, que com as suas companheiras licou em
Lisboa, emquanto tanta gente sahia para fóra da cidade, diz: «an-

dava este fogo tão aceso que bem prometia não escapar cousa

viva, e quasi parecia já temeridade quereUo esperar quem podia

fogirlhe, porque como não avia de assombrar a huma pesoa ver

cahir mortos diante dos olhos cada momento até os cães, gatos e

os mais animaes, que não tinham mais culpa que servirem-nos e

andarem em nossa companhia» (2).

Na freguezia de S.'''' Cruz o Registo accusa uma media annual

de oito fallecimentos desde i5 58 até i568, isto numa população

de mil e duzentas pessoas, porem no anno de i 56g morreram nada

menos de cento e setenta, das quaes dez em Julho, sessenta e

quatro em Agosto, e setenta e quatro em Septembro. Falleceram

alguns sacerdotes e não houve tempo para redigir os termos, nem
em geral para especificar os nomes.

E sabido que o bairro do Castello era tido por saluberrimo,

chegando os doentes dos outros pontos da cidade a ir lá para

convalescer, mas ainda assim um death-rate tão pequeno como o

dos dez annos acima referidos leva a crer que nem todos os óbitos

se lançassem no livro.

Verificámos no Registo da freguesia visinha de S. Thiago que

em Agosto de i56g morreram trinta pessoas, entre ellas o Prior

da Igreja de S. Christovam e muitos escravos, emquanto em todo

o anno de iSyõ houve só cinco fallecimentos e no de iSyg seis.

Na freguezia de S. Vicente morreram mais de duzentas no referido

(i) «Breve Summario do peste que ouve em Lx." o anno de 6g que hu frade Domi-
nica escreveo a outro seu amigo fingindo a cidade hua nao perdida co tormM desfeita.

(Cod. 8571 da Bibliotheca Nacional de Lisboa, foi. 20). É provável que Frei Luiz de

Sousa se servisse desta relação.

(2') Op. cit., foi. 88 (Lisboa 1618). Segundo a mesma freira, o peste começou em
Abril de iSõg e acabou por Outubro de 1570.



mcz, sej^Lindo informa o Registo. O da Sé não indica uma mor-

tandade extraordinária, mas é de suppôr que, com o trabalho

insano de sacramentar c uni^ir, o cura não ti^•esse tempo para lançar

os termos.

Escriptores coevos avaliam em 40:000 o numero de victimas,

que quer dizer quasi metade da população, e outros fazem montar

o numero a 80:000. Achamos exaggerada esta conta, pois tendo

fugido os que podião, não exceptuando o próprio Rei D. Seha.s-

tião, apesar de sua reconhecida coragem, não é crivei que a mor-

tandade fosse tanta. O clero, assim secular como regular, portava-se

admiravelmente, até ao sacrifício da vida, sobretudo os Jesuitas

e Dominicanos, e houve communidades de freiras, como a do

Salvador, que arrostando com o contagio ficaram inteiramente

illesas.

Segundo Christovam Rodrigues de Oliveira, contavão-se na

freguesia de Santa Cruz, em i 55 i, 160 casas, 287 visinhos e 1:176

almas (i). Nos principios do século xviii a população ficou redu-

zida, pois consistia só em 172 visinhos, com 600 pessoas maiores

e 5o menores (2).

(i) Vide Sumwario pag. Sg, 40. Não obstante o seu âmbito ser pequeno, houve dez

freguesias menos populosas ainda. Passamos a reproduzir a relação dada por Rodrigues

de Oliveira dos habitantes das 24 freguesias da capital.

Sm Justa 16.557 S. Pedro i.53q

S. Julião i3.68o S.w Cruz 1.176

Martyres 12.435 S.Mamede i.oio

S.Nicolau 10.775 S. Thomé 887

Magdalena 9671 S. Thiago 861

Loreto 8.679 Salvador 782

Sé 6.107 S. Bartholameu 596

S. Estevam 5.3 14 S. Lourenço 526

S. Miguel 2.859 S. Jorge 507

S.Vicente 1.7 11 S.'a Marinha 488

S. Christovam 1.687 S.André 336

S. João da Praça ...

.

1.557 S.Martinho 172

(2) Padre Carvalho da Costa, Corographia Porliigue^n, tomo III, pag. 352.

Ed. 1712.



Para a historia da nomenclatura não ha subsidios mais úteis

que os que ministram os Registos parochiaes. No de Santa Cruz

os sobrenomes mais vulgares são os de Gonçalves, Rodrigues e

Fernandes. Raras vezes apparecem os appelidos hoje vulgarissimos

de Costa, Coelho, Silva e Santos. Dos nomes de baptismo os miiis

communs são os de Anna, Maria, Francisco, João e António. Ha
poucos exemplos de José, sendo o culto do pae putativo do Nosso

Senhor longe de ser geral, como hoje é. (i).

E só de vez em quando que os termos declaram os officios

exercidos pelas pessoas que lá se nomeiam. Entre os officios no-

tam-se os de alfaiate, anzoleiro, atafoneiro, barbeiro, botiqueiro,

cabouqueiro, carpinteiro, chapineiro, cirieiro, cortador, cosinheiro,

ferreiro, hortelão, ladrilhador, lapidario, ourives, pedreiro, pes-

cador, pintor, sapateiro, solicitador, tabellião, taverneiro, tosador

e vinhateiro.

Parece que os médicos não abundavão, pelo menos só encon-

tramos mencionados dois, ambos servindo de testemunhas, um
físico e o anatomista hespanhol, António Rodrigues de Guevara,

que compôs o primeiro tratado de anatomia que se publicou em

Portugal.

Diz o Siaiinmrio que a Igreja de Santa Cruz tinha vigairo e

cinco beneficiados. Como complemento do nosso trabalho damos

em seguida a lista dos Curas e uma tabeliã dos baptismos, casa-

mentos e óbitos referidos aos annos, seguindo as indicações do

Re^sto.

Curas

i536 — António Soares.

I 537 — António Corrêa.

1 540 — Francisco Pais.

(1) -Ainda assim a primeira confraria portuguesa que principiou em i532 (segundo

o Padre Carvalho da Costa) ou em iSSy (segundo a inscripção da frontaria da Igreja

de S. José na rua deste nome) foi a do mesmo Santo.



1 542 — Gonçíilo Ribeiro.

Francisco Rodrigues (Yigairo).

Manuel de Sousa.

I 543 — Pêro Sardinha.

I 546 — Álvaro Fernandes.

i55i — João Gonçalves Chancudo.

i556 — António Pires.

1559 — Jorge Alvares.

I 56o — Manuel Fernandes.

i56i — Diogo \'ieira.

I 562 — João Arnús de Mendonça.

I 563 — Jorge Vaz.

i565 — António Pires.

I 569 — Brás Vicente (\'igairo).

I 574 — António Vaz.

1575 — Lourenço de Maios.

António do Quintal.

1576 — Bartolomeu Dias.

I 579 — Francisco Dias.

Dr. Simão Borges (Vigairo).

1 582 — Manuel Baptista (Ecónomo).

1606 — Gaspar Corrêa.

1607 — Domingos Carneiro.

1608 — Brás Rodrigues.

1610 — Aflbnso Baiieiro.

Diogo Pires Cinza.

Dr. Damião Viegas (Prior).

1620 — Francisco Gomes.

1626 — Manoel Romeiro.

Diego Fernandez Marino y Lobera (Capellão mór do

terço hespanhol, que servia de cura e redigia os

assentos em sua lingua).

1628 — António Gomes Pereira.



Tabeliã

Annos Baptismos Casamentos Óbitos

i536 —
I 3

i537 — 2 2

i538 — — —
i539 — 3 I

i540 — 2 4

1541 — — 2

1542 — 5 —
1543 — 6 2

i544 — 10 5

1545 5 5 7

1546. 23 2 16

i547 17 4 5

1548 10 3 6

i549 i3 — 6

i55o 6 — 4

i55 1 16 4 4
i552 3o 5 7

i553. . 40 I i5

i554 27 — 9.

i555 28 I
—

i556 18 — 5

i557 29 — 4

i558. . . -. 19 — 6

i55g 16 — 12

i56o i5 — 5

i56i II —
7

i562 19 — 10

i563 12 —
9

1564 29 3 7

i565 26 10 9



3

I I 22

i3 6

5

yV„„05 Baptismos Casamentos Óbito»

i566 28 5 12

i567 i3 7 4

i568 33 8 4

1569 17 ' ' '70

1570 20 6 9

1571 25 9

1572. .• ... 14

1573 32 7 18

1574 39 4 9

1575 20 5 8

1576 3 4 4

1577. i5 4 í4

1578 9

i579 7

i58o —
i58i —
i582 2

1606

.

1607.

1608.

1609.

1610.

161 1 .

1612.

i6i3.

1614.

i6i5.

1616.

1617.

1618.

1619 .

1620.

21



Annos Baptismos Casamentos Óbitos

1621 . 34 12 I

1622 20 6 —
1623 i3 5 —
1624 18 7

—
1625 24 8 2

1626 18 23 20

1627 3i 10 10

1628 14 2 2

. Em conclusão, cumpre-nos agradecer a todos os que de boa

vontade nos tem auxiliado, a saber: o Rev/° Prior de Santa Cruz,

Padre J. Filipe dos Reis, o Professor Ker, da Universidade de

Londres, G. F. Barwick Esq.'" do Museu Britannico, o Sr. Visconde

de Castilho, o Sr. Dr. Xavier da Cunha e o Sr. Fortunato de Al-

meida. O Sr. Cândido Augusto Nazareth da Imprensa da Univer-

sidade de Coimbra também merece o nosso reconhecimento pelo

desvelo com que acompanhou a impressão do livro.

E. P.



Planta da freguezia de Santa Cruz da Alcáçova de Lisboa, como deveria s.er no século xvn.





L." 1.° De Baptizados, de recebim.'"

e de De funtos desta Freg.' de

S." Cruz do Castello de S. Jorge

de [Lisboa] Anno 1606

Bapt."'°' Matrimónios e
i
Óbitos.





Estes saõ os Liuros Antigos dos Baptizados
||
cazados, e defuntos,

desta Igreja q se me emtre
||
guaraõ q.^° tomej posse delia, em que acho

aquelles
||
descudos, e omissões q os antigos costumauaÕ ter

|1
em cousa

taõ importante; e suplico aos Priores
[|
futuros por reuerensia de Deos

e seru.Ç° da Igreja
||

queirão auer se cudadozamente nestes Assentos
||
e

conseruassaõ destes Liuros por escuzarem as
||
moléstias q se expremen-

taõ na falta delles com
||
tanto prejuízo dos fieis. Lisboa i8 de

||
Outubro

de 1679 II
M/' Cerueira da Cunha

||
Prior de S." Crus do Castello

||

O NB. Este he o i." Livro desta
||
Parochia, o qual começa em o anno

||
de 1606

||





BAPTISMOS

Desde 8 de novembro de 1545 até 21 de outubro de 1555

Aos oyto dyas do mes de nõbro de b'^Rb annos
j|
Eu pêro sardinha

cura bautizej huã mjnjna per
||
nome britiz filha de marcos fernãdez de-

funto
II
e de andresa frz. sua molher a q trouxe a pia a gamita cÓpadres

cõvé a saber bastia.rraposo m." nesta fregujsia
||

e mjguel amriquez aquj

m.'"' e comadre .s.
||
maria frz. m."^ na corearja por verdade

||
asynej

aquj [1
Pêro

||
sardinha

Aos xxj dias do mes de novébro da dta
||
era Eu pêro sardjnha cura

bautizej huã mj[| nina per nome Johana filha de C*
||
viejra nõ dera o

paj a q trouxe jsabel frz. cõ
||
urbano frz. comadres .s. btiz

||
rrolz. e

lyanor vogada todos moradores
||
nesta fregujsia e por verdade a

[|
asynej

aquj
II

pêro
\\
sardinha

Aos bj dias do mes [de] dezébro
||
de b'^Rb annos Eu pêro [sardi-

nha cura]
il

bautjzej huã mjnjna per [nome]
||
[an]dresa filha [de] jsabel

frz [a que]
||
trouxe a pia Isabel frz. cõ[padre]

||
ãtonjo baldaja

com[adres || frz. e marja pirez todos [moradores nesta freguisia

e]
II
por verdade asinej [aquj

||
Pêro sardinha]

\\
(Fl. 187).

It. no dco dia mes e era sobre dca. Eu pêro sardjnha cura
||
bautizej

hú mjnjno per nome ãdre fjlho de huã
||
esqraua brãca per nome frãcis-

qua de
||
dó Jorge e paj nõ sabe q ho trouxe a pia

||
btiz gamita co.''"'*

danjel diaz e nõ hera todos
[j
m."' nesta fregujsya por verdade

||
asyney

aquj
II
pêro

\\
sardinha.

Aos treze djas [do] mes [de] dezébro de b'Rb annos
||
Eu pêro sar-

djniia cura batizey hú mjnjno per nome
||
filho de margda de torres nã

casada ho
||
paj nã sabe que he ho que trouxe a

||
p.^ a mjcia frz. m." na

freguesya de
||
sã mamede Johã tavares morador

||
na fregujsya de Sã



mamede e djogo
[j

ez morador a sã njcoUao comadre
j|
^valentina]

brãdoa moradora nesta
||
[freguejsya por verdade asyney a

||
quy] Wpero

,

sardinha

[Janejyro de b^Rbj
||

[Aos] do mes de janej" de b'^Rbj
|]
[anos Eu pêro sajrdinha

cura bautizej
j]
[hú mjnjno pjer nome gaspar filho

||
bel e de liua

sua
II

[trjouxe a pia gamita
||

antonio rrols e fr/"
|]

sã giã comadre
||

aqui m."'"" por verdade
jj
[asyney aquy]

||
peio

,;

sardinha. (FI. 187 v.).

Janey." de b^Rbj

It. no dco dia bautizej hú esprauo preto
]|
de I.f^ de mora per nome

symão
j]
grande e huã moça espraua

||
de gaspar vaz cópadres ou padri-

nhos
II
bastião rraposo e dioguo frz. comadre

||
valyntina brãdoa debiqeira

per nome
||
e por verdade asynej aquj

||
pêro

||
sardjnha.

Aos dez dias de janej." de b^Rbj annos
||
Eu pêro sardjnha cura

bautizey huã
||
mjnjna preta filha de huã fuá [escraua]

||
de breitiz frrz.

per nome ana
||
trouxe a pia a gamita cÕpadres

||
cristouã rrjbejro Yco-

nymo Johã
|1
comadre eines vaz por verda[de]

||
asyney aquj todos

aquj m."''''"
||
pêro

||
sardinha (Fl. 188).

Aos xbij dias do mes de janej." de b^Rbj annos bautizej
||
nesta egreja

alu.° frz. crerjguo de mysa e cura q a
jJ
gora he na egreja de santa marjnha

hú mjnjno per
]j
nome [sic) filho de gaspar da costa e de ãtonja

gomez
II
sua molher ho q trouxe a pia a

||
gamita cópadres -s- manuel

cyrnj ho llecenciado fm.'" filljciano e comadre
||
jsabel machada filha de

fra.'° aluarez e por verdade
||
asyney aquj

||
pêro

||
sardinha.

Aos xxb dias do mes de Janeyro
||
digo Eu p." sardjnha cura desta

|j

Igreja que e verdade que eu bau
||
tjzej huã menyna por nome C"* f.*

||

dãtonja lujs que nõ lhe saybé pa}'
||

[c] a may e muj.'" proue e a qui a

trouxe
II

[a] pya m.* giz e m.""' na freguezya de
||
sã bertollameu cópradre

di." fr.* m.°'
II
[em] sãta justa comadre amton3'a de fa-

jj
[ria?] m.'"' na djta

freguezya e por verdade
||
[asiney] aquy

\\
pêro

\\
sardjnha

||
(Fl. 188 v.).

Aos (sic) dias [do" mes de fiu)'." de b'.Rbj annos Eu p.°
||

sardj-

nha cura bautizej huã mjnjna per nome
jj
marja filha de dó jorge e de
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dona lyanor sua
||
molher a q trouxe a pia lyanor rrois (?) cõ

||
cõpadres

-s- dÕ johã ho padre das orfaões
||
e capela comadre dona marja mo-

Ilier
II
de dÕ fradjquj por verdade asynej

||
aquj

j]

pêro sardjnha.

Aos três djas de fiur.° da dca era Eu
||
pêro sardjnha bautizej hú mj-

njno filho de
||
ãtonjo cordiujl e de lyanor delgada per

||
[nome] ãtonjo ho

q trouxe a pia margarjda aluarez
||
cõpadre alu." esteuez crcrjguo cõpa-

dres {sic) -s- jsabel pirez e margarjda frz. ambas m."™"
||
na fregujsia das

marteins por verdade asy[ney]
||
aquy

||
pevo

||
sardjnha

Aos nove dias do dco mes da dca era [eu]
||

pêro sardjnha cura bau-

tizey huã mjnjna [per nome]
||
marja fylha [de] fm.*"' aluarez e de joana

corre[a a que]
||
trouxe a pia a gamita cõpadres

||
ne jouj (?) e

gaspar de llyam Johana
||
fregujsia e por verdade asy[ne}' aquy]

||

[Pêro Sardinha]. Fl. 189).

Aos xiijj" dias do mes de fiur.° de b'^Rbj annos
||
Eu pêro sardjnha

cura bautizej hú mjnjno
||

por nome frn."" fylho de baltasar
||
gllez e de

jnes symoa q trouxe
||
a pia margarjda allurez de sãtiago

||
cõpadre bastjã

rraposo e comadres
||
-s- enes gllez e jsabel lopez desta

||
freguisia por

verdade asynej a
j|
aquy

||

pêro
||
sardjnha.

Aos xbiij" djas deste mes de ííuj." de b^.Rbj annos
||

[bauti]zej Eu
pêro sardjnha cura

||
[hujã mjnjna per nome lyanor

||
f.* de fm.*^" da syliu.*

e de dona
|1
[sim]õa sua molher q trouxe a pia

||

[ma]rya afies m.°'" na

fregujsia
||
[da mada]nela cõpadres -s- manuell

||
a tenoarja e leixo

Uobo
II

alualade comadre dona moradora e por verdade
||

[asyney aqu}']
||
jpero sardjnha. (Fl. i8g v.).

Diguo q aos xix djas de março de b^Rbj annos
||
Eu pêro sardjnha

cura desta egreja de
||
santa >í< e dou de mj fe q johã da costa beneficiado

||

desta egreja bautizou hú mjnjno per nome
||
manuel filho da egreja e de

ana da rrosa
||
nã casada ho q trouxe a pia a gamita cõ

||
padres -s- dio-

guo de freytas e manuel de beja
||
conjguos e beneficiados na sé comadre

-s-
II

c.^ frz. moradora a porta de santa C* e por verdade
||
asyney aquy

||

pêro sardjnha

Aos xxbiij" dias do mes de março de b°.Rbj
||
annos Eu pêro sardjnha

cura bautizej huã
||
mjnjna per nome marja filha de gomez

||
frz. e de

marja arrena (?) nã casados ha
||
trouxe a pia enes frz. aquj moradora



cõ
II
seo padre lujs de malvazedo comadres

||
-s- ana diaz e catalyna

figuejra aquj
||
moradores por verd.* asynej aqui

||
pêro

||
sardjnha.

Aos iiij° dias do mes dabril de b'^Rbj annos Eu
||

pêro sardjnha cura

desta egreja bautizej hú [minino]
[j
per nome siluestre filho de ãtonjo

frz. [e de sua]
||
molher lujsa gõllez ho q trouxe a pia a [gamita]

[com]
II
padre gaspar vaz alfaj[a]te m °' na freg[uisia da ma]

||
danela co-

madres -s- valentjna [brandoa]
||
cizillya frz. ambas desta freg[uesia] [e

por verdade]
||
e asyney aquj

||
pêro

||
sardjnha (Fl. 190).

bautyzados

Aoos xxb dias dabrill de b<'.Rbj annos Eu p."
j]
sardinha cura bautizey

hij mjnjno filho dalu.° frz.
[|
e de sua molher ãtonja frz. per nome ma-

nuel
II
ha q ho trouxe a pia égracia lopez desta fregujsia

||
cõpadres,-s-

tome delgado amador de lordello comadre valjntyna
||
brandoa e por q

he verdade asynej aquj Hji^e?'» sardinha

Aos xxjx djas do mes dabril da era de mjl e
||
qujnhétos Rbj annos

Eu pêro sardjnha cura bautizej
||
huã mjnjna per nome fillypa

||
[f.*] dalu."

rybeyro ana coares sultej." q a
||
trouxe a pia Isabel m.<" nos paços

||
cõ-

padre ãtonja r3'bejro m."' narruda
||
comadre lyanor vogada e por

||
ver-

dade asyney aquj
||
pêro

||
sardjnha

||

Aos xiiii dias do mes de mayo de b^Rbj
||
anos Eu pêro sardjnha

cura batizej huã [minina] preta filha de huã escraua per nome ana
||
[mar-

ga] rida e pay Ihoane preto e da mes
||

e q troxe a pia a gamita

cõ
II
[padre] de serpa comaderes [em] santa >^ convém

||

desta fregujsia e jsabel lujs
||

[fregue]sia da sé e por verdade
||

[asinei aquj]
\\
pêro

||
sardjnha. (Fl. 190 v.).

junho

T." Dos bautizaDos q Eu alu.°
||
frz. ffiz este ano de 1546 que fuy

||
cura

desta igreia de samta cruz
||

T." Dos Bautizados q Eu alu." frz. nz este ano
||
de 1546 que fuy cura

desta jgreyja de Samta Crus de Ix."
||

it. Aos xbj dyas do mes de junho de jb'^Rbj anos
j]
bautizei eu alu.° frz.
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desta igreja de sãta ^ ,

huã f.' de J." pinheiro e de sua molher guiumar
J

de ífarya e a ff.* a nome amt.* e fora
||
padrinhos dõ Jorge manoell e o

padre pai
||
ma e madrinhas brejtiz de ífarya

||
e por verdade asinei aqui

];

it. Aos XX dias do mes de junho de Jb''Rbj aiíos
||
bautizei eu alu." frz.

cura desta igreja
||
de sãta >í< huij f." de p." giz. e de sua

||
molher ffr."^"

frz. e o f." a nome bernar
||
do e fforã padrinhos esteuã Roiz çi

||
ryeiro

e L."" de moura e madrinhas
|j

ffr.'^'' lopez e por verdade asynej
||
aquj no

mesmo dia mes
||
Álvaro fernaude^

||
(Fl. 191).

it. Aos xxiij dias do mes de junho de [b"=Rbj
||
bautizei eu aluaro frz.

cura da igreia de
||
sãta cruz hú ff.° de bertolameu deíljga.''" e de

||
sua

mollier c."' fernãdez e o f.° a nome barto
j]
lameu e foraõ padrinhos o

padre palma
)|
e Jorge píz. yconimo na dita igreia e madrinha gujumar

Roiz e por verdade asyney aqui
|)

aht.''° ft".

it. Aos xiij dias do mes de setébro da |l era de Jb^Rbj anos bautizei

eu
II
alu." frz. cura da jgreja de samta

||
cruz huã f.* de gaspar dal

|j
meida

e de sua molher Isabell lã
||
preá e a f.* a nome c.°^ e forão '[ padrinhos

dõ amriq de noronha
|j
e ãrique braõdã e madrinhas do na breitiz e por

verdade asinei aqui
[j
alu.° ft". (Fl. igi v.).

it. Aos xiij dias do mes de oitubro da era
||
de [b^Rbj anos bautizei eu

alu.* frz cura
||
da jgreja de samta cruz huã f.^ de thome

||
delgado e de

sua molher m.* de freitas q ds.
||
aja e a f.* a nome j"* fforão padri

||
nhos

bastião Raposo e madrinhas mar
||

gaida alurz. e jsabell lopez e por ver

dade asinei aquj
||
alu.° ft".

it. Aos ix dias do mes de nouébro da era
j,
de 1546 anos bautizei eu alu.°

ftrz.
II
cura da jgreja da Vera cruz desta cida

||
de huã ff.* dapelonja escraua

de
ii

j." alurz. sob chãtre da see de lisboa
||
e a £f.^ a nome c."^ forão pa-

dri
II
nhos andre frz. deuora e amt." frz. ca

,|
pelão da see e madrinhas

Justa Roiz
Ij
e por verdade asinei aq" dia mes

||
e era vt subp.

||
alu.° ffr^.

(Fl. 191).

it. Aos xxix dias do mes de nouembro da era [ de Jb^Rbj anos bautizei

eu alu." frz. cura da
jj
jgreja de samta cruz huú f.° de

||
.

it. Aos xxiij dias do mes de dez.° da era de
[j

yb^Rbj anos bautizei eu



alu." frz. cura
]|
da jgreja de samta cruz huã f.* de

||

p." frz. carpint/" e

de sua molher gracia lopez.
||

e foraõ padrinhos marcos diaz e
||
bertola-

ineu barradas e madri
(|
nha cecilja frz. e a f.* a nome m.*

||
e por ver-

dade asinei aqui
||
alii/" fvi.

i547

it. Aos dous dias do mes de jan." de jb'^
||
Rbij anos bautizei eu alu."

frz. cura
||

[da igrejja de samta cruz huã f.* de
||

escraua de dona

Isabell de
II

f.* a nome Joana e a seu pai cha vylela e forão

padrinhos
(|

ra e Ruj boto e madrynha (Fl. 192 v.)
||
vilamte Roíz

e por verdade asiney
||
aq' no mes[mo] dia mes e era vt subp.*

||
alu.° ffv\.

it. Aos XX dias do mes de jan.F" da era de |b°.Rbij
j|
anos bautizei eu

aiu." frz. cura da jgreja
||
de samta cruz hú f." de madanela frz.

||
molher

solteira que esta é casa de
||
jsabell lopez. no castelo e o f." a nome

j|

amdre e foraõ padrinhos gaspar vaãz
|j
e bastião Raposo e madrynhas e

madry
||
nha Isabel lopez e por Verdade asinei aquj

j[
dia mes e era Vt

subp.»
II

alu/" iffi.

it. Aaos dous dias do mes de feuer.™ da
||
era de 1547 anos bautizou

o
II

padre ffernã de nazare huã f.* de
||
dõ bernalldim e de sua molher

||

dona Jeronima a f.^ [a nome] Jeronj
||
ma e fora padrinhos o doutor am-

tonio
II

diz. e fr." daguiar c madrinha dona (Fl. igS)
||
C.°^ molher de g."

lopez darca e
||
por verdade asinei aqui no mesmo dia

||
mes e era acima

decrarada
||

alii.''° fr^.

it. Aos xxb dias do mes de feuirejro de Jb*^ ||
Rbij bautizei eu alu.° frz.

cura da jgreja
[|
da samta cruz huã f.^ dalu.° a.° e de

||
sua molher Isabell

giz. e a f.^ a no
||
me marya foraõ padrinhos gaspar vaãz

||
e j." alurz. e

madrinha miçe c.^ molher
||
de miçe J." lapidr.™ e por verdade asinej

||

aqui
II

alu.''° fv\.

it. Aos xxix dias do mes de feur.'"
|j
de jb';Rbij anos bautizei eu alu."

|]

frz. cura de samta cruz híi f.° de di."
||
frz. Imdeo e de gujumar Jmdea

escra
||
ua de fernã de pyna e o f." a no

||
me bernardo e foraõ padrinhos

ama
!|
dor frz. e madrinhas Jnes da sylur.'^

||
e Isabell frz. e por verdade

asinei a
||

quj
j]
alu.° fr\. (Fl. igS v.).

it. Aos xbj dias do mes de março da era de jb^R
||

bij anos bautizei eu

alu." frz. cura da jgreja de
||
samta cruz huã f.* de manoell vylela e

||
de



m.* lopez escraua de dona Isabell de bri
|1
to e a f.' a nome Joana e foraõ

padrinhos
([
fr/" pyreira e madrinha vylantc Roíz. e por

|j
verdade asinei

aqi
ii
alu.° ft".

it. Aos três dias do mes dabrill da era de
|;
Jb^Rbij anos bautizei eu

alu." frz. cura da
||
Igreja de samta cruz huá f.* de J.° alurz.

í|
carpimt.™

da Rybeyra e de sua molher
||
britiz do reguo e a f.' a nome Isabell e

|

forão padrinhos bastião delgado e v."
|]
diaz çapateiro e madrinhas bar-

bora frz.
|j
e por verdade asinei aquj

ij

alu.''° fr:{.

it. Aos xb dias do mes de majo da era
|j
de jb^.Rbij anos bautizei eu

alu."
II
alu." frz. cura da jgreja de samta cruz

|1
hú f." de di." frz. e de sua

molher c.""
||
frz. e foraõ padrinhos bastião Raposo

||
madrinhas Isabell

lopez e valétina
||
brãdoa e o f.° a nome gaspar e por verda (Fl. 194)

|

de asinei aq' no mesmo dia mes era Vt
j]
subp.*

||
alii.° fr\.

it. Aos seis dias do mes de setébro da era de [b''
[i

Rbij anos bautizei

eu alu." frz. [cura] da Igreja de
[j
samta cruz desta cidade hú f." de simaõ

||

diaz e de sua molher ana frz. e o f.° a nome |1
bertolameu foraÔ padrinhos

J." dabreu e D."
jj
despynhosa e madrinha vylantina brãdoa

jj
e por ver-

dade asinei aq' 'j a/;/.™ fr\.

it. aos xbiij" dias do mes de setébro da
|j
era de yb'.Rbij anos bau-

tizei eu alu.°
11
frz. cura da jgreja de samta cruz desta

||
cidade q eu bau-

tizei huã f.* de di.°
||
carualho e de sua molher m.^ RoIz e a f.*

||
a nome

m.^ e foraõ padrinhos esteuão \ baradas e madrinhas Joana correa
||
e c."*

da mota e por verdade asinei aqui ^ ahi/° fr\. (Fl. 194 v.).

it. aos XXX dias do mes de setébro dera de
||
Jb^Rbij bautizei eu alu.'

frz. cura da jgreja de samta cruz desta cidade huá f.^ damador
|1

pymto

e de sua molher lyanor fraca e a f.* a nome
||
ana fora padrinhos baltesar

diaz tesour." da |1 R.* e madrynhas Inês delgado e m.* simões e j' e por

verdade asyney aq'
||
alu/" fr\.

it. Ao primr/" dia do mes de nouébro da era
||
de )b'.Rbij bautizei

eu alu.° frz. cura da jgreja
||
de santa cruz desta cidade hú f.° de ant.*

escra
|j
ua de ifr.™ danao apousemtador moor da R.^ e de

||
tome escrauo

catiuo e o f.° a nome bras e foraõ
||

padrinhos artur dalmeida e ant." luis

e
II
madrinhas vylamte Roíz e por verdade asy

||
nei aqui

||
alu.ro fr\.



it. Aos oito dias do mes de nouébro da era de
||
[b^Rbij anos bau-

tizei eu alu." frz. cura
||
da igreja de samta cruz desta cidade hú f.° de

domjngas escraua de L."* de Sousa apou
}|
sentador moor dei Rei e o f."

a nome dinjs
||
foraõ padrinhos amt." bras tesour."'" da dita I| Igreja e Rui

de sousa e madrinha Isabel!
{|
Roíz e por verdade as3aiey aquj

H
alu.° fr^

(Fl. .95).

it. Aos xbiij" dias do mes de nouébro da
||
era de jb^Rbij bautizei

eu alu." frz. cura da jgreja de samta cruz desta cidade huú f.°
||
de c."*

carualha escraua de Ruj carualho e de
||
f.™ píz. e o f." a nome amt." e

fora padrynhos
||
belchior lopez e luis gomez e madry[nha] Joana

||
de

Saa e por verdade asynei aquj
||

alii.''° fr\.

it. Aos xix dias do mes de nouébro da era
||
de jb^.Rbij bautizei eu

alu." frz. cura da Igreja de samta cruz desta cidade huã f.*
{[
de gaspar

Raposo e de sua molher c.°* lou
||
sada sua molher e a f.* a nome m.* e

foraõ [padrinhos]
I|
belchyor v.'° e marcos diaz e madrynha

||
Isabell Roíz

e por verdade asinei aquj
[|
alu/" fr-.

it. Aos xxbj dias do mes de novébro da era de
||
jb^.Rbij anos bauti-

zei eu alu." frz. cura da jgreja de Samta cruz desta cidade huã f.^ de
jj

Ruj carualho e de sua molher dona costaça
!|
e a f.* a nome dona lyanor

e fora padrinhos
||
p." carualho e Jorge de melo deuora e ma

j|
drynha m.*

anés a madre de Roma e por verdade asinei aquj
||
alu/" fr':{. (Fl. 195 v.)

it. Aos noue dias do mes de dez.'" da era de Jb^.Rbij
||
anos bautizei

eu alu.° frz. cura da jgreja de samta
||
cruz desta cidade huij f." dandresa

amada es
||
craua de bastia da costa e de J." Roíz. e o f.° a nome

!|
gaspar

forão padrinhos p." nunéz e belchyor mjz.
||
e madrynha Isabell giz. e por

verdade asinei
||
aqui

||
alu/" fr\.

1548

it. Aos dezanoue dias do mes de feuer." da era
}|
de Jb^.Rbiij" anos

bautizei eu alu." frz. cura
|1
da jgreja de samta cruz desta cidade huã

f.''
II
de amt.' cordoujU e de lyanor delgada sua l| molher fora padrinhos

alu." mjz e madri
||
nhãs guiumar diaz e lianor fraca e por ver 'I dade

asinei aquj
||
aluJ" fr\.

it. Aos xxbij dias do mes dabrill da era \ de Jb^Rbiij" anos bautizei
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eu alu." frz.

||
cura da jgreja de samta [>í<] huã f.* de m.' de

||
payua e a

f.* a nome c.°* e seu pai p." !; dagujar forã padrinhos ant." bras tesour/"

e
II

madrinhas breitiz do reguo e breitiz corea e por '; verdade asinei aq'
||

alu." fi-^. (Fl. 196).

it. Aos xxb dias do mes de junho da era l de jb^.Rbiij" anos bautizei

eu alu." frz
,

cura da jgreja de samta cruz huã ]filha] de dymjão de goes

e de sua molher e a f/ a nome Joana forã padrinhos p." caruaiho e ãdre
||

soarez e madrinha dona costaça molher de
;
Ruj caruaiho e por verdade

asi[ne3'] aquj '

, alu.° fi".

it. Aos xxbiij" dias do mes de Julho da era de yb^.Rbiij anos bau-

tizei eu alu." frz
jj
cura da jgreja de samta cruz hú f." e huã

j
f.* de J."

giz. carpymteiro e o f." a nome ] xpuã e a f.' fr."^^" e forã padrynhos dã bos

de dous fr.""" loopez almox.' das obras dei Rey e njculao dalter e ma '] dry-

nhas fr.'=° médez e por verdade asy ': nei aq'
;

alu.° fi".

it. Aos xxbiij" dias do mes de julho '•' da era de jb^Rbiij" anos bauty

(Fl. 196 v.) zei eu alu." frz. cura da jgreja de samta |! cruz hú f.° de v.™

diaz chapyneiro ''

e de sua molher margaida diaz e o f.° a " nome xpuã

e forã padrinhos p." frz. ji espriuã do almazé e fr."="' lopez ': almox." das

obras dei Rej noso S.'' ' e por verdade asi|^nei] aq' " alu.° fr\.

it. Aos XX dias do mes dag.'° da era
jj
de ]b^Rbiij° aiíos bautizei eu

alu." |! frz. cura da jgreja de samta cruz húa ' f.* de luzia escraua de Ruj

de sou ' sa e de m.'" p." cozinhei[ro] e a f.* a nome monica forã padri-

nhos belchior co rea e bras de goes e madrinha marta ' giz. e por ver-

dade asjnei aqui. alit.° fr\.

it. Aos xij dias do mes de setébro
J|
da era de jb^Rbiij" anos bauti-

zei
II
eu alu." frz. cura da jgreja de samta l) (Fl. 197) cruz huã f.* de fr.™

alurz e de sua molher '^ joana correa e forã padrynhos belch3'or v." e

manoell cardosoo e madrynhas Ilhe
||
na do quimtall e a f.* a nome Ant.*

e por
II
verdade asynej aq' 'j alu.° fr^.

it. Aos xxb dias do mes de oitubro da era de jb^Rbiij" bautizei eu

alu." frz. cura da jgreja de samta cruz huã f.' de
;|
duarte froéz e de

c."" giz. e a f.' a
j
nome m.* forã padrinhos o l.**" jorge

|j
Roíz. e madri-

nhas margaida luis e
||
c."* diaz m.""* na Rua de martim

;

alho e por ver-

dade asynei aquj.
||
alu.° fr:{.
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it. Aos xb dias do mes de dez." da
||
era de Jb'".Rbiij° anos bautizei l|

eu alu.° frz. cura da jgreja de
\\
de samta cruz huã f/ de ant."

ij

giz. e de

sua molher Jnes antu
]|
(Fl. 197 v.) nez e fora padrinhos bernaldo

|
frãces

e ant." giz. e madrinha
|1
mjçya de matos e por verdade

|j
asyne}' aq' l

alii." fl".

it. .\os xxb dias do mes de mar
^

ço da era de yb''.Rix anos ' bauti-

zei eu alu.° frz. cura da
||
Igreja de samta cruz huã f.*

|[
de duarte giz. e

de sua molher
||
cateryna vãaz e a i".* a nome filipa

|]
e fora padrinhos

amtã lamprea
||
e madrinhas c.°* neta e c.°* giz. pito 'I e por verdade

asvney aquj era vt su
[|

pra
|
alii.° fr^.

it. Aos (sic) ao deradr.''" dia do mes de
||
de março da era de Jb^Rix

anos bau
||
tjzei eu alu." frz. cura da jgreja

\\
de samta cruz huã f.* de

fernão
[j
vaaz e de sua molher brytiz

jj
(Fl. 198) médez e a f." a nome m.^

fora pa
II
drinhos dj." alurz. e madrjnhas

||
Isabell lopez e margayda alurz.

e por verdade as}'nei aquj no
1
mesmo dia mes e era acima esprita ! alu.° fy-.

it. Aos xj dabryll da era de Jb'=.Rix
||
anos bautizei eu alu.° frz. cura

\\

de samta cruz huã f.* de belchy
j]
or viçéte e de sua molher

jj
gujumar

tauares e a f.* a nome
jj

paula fora padrjmhos Jorge da syl
j
ua e alu.'"

peres dandrade e madry
j[
nha dona lyanor e por verdade asynei

||
aquj

diguo do mes dabril da era subpra ' alu.° //".

it. Aos x.xx dias do mes dabryll da
[j
era de jb^Rix anos bautizei

]
eu

alu." frz. cura da jgreja de samta
j|
cruz de p.° gli- carpint/" e de sua mo

[

Iher fr.'='' fri- (i) huã f.* de J." giz.
||
pidr.'" e de sua molher marg."** alurz.

||

e a f.* a nome fr.*'-' e foraõ padrj'
||
(Fl. 198 v.) nhos nicoláo dalter e esteuã

vaãz e madry
||
nha fr.''"' médez. e por verdade asi

||
nei aquj no mesmo

dya mes era a
||
cyma decrarada

jj
ahi.° fr-.

it. Aos xix de mayo da era de jb'^.Rix
jj
anos bautizey eu alu." frz.

cura da
jj
jgreja de santa cruz huã f.* de dj."

||
Roíz ceguo e de sua mo-

lher lyanor lopez
||
e o f.° a nome marya e fora pa

||
drynhos symão neto

e gracia Roíz e ma
jj
drinha margajda a.° e por verdade a

j|
sinei aq' no

mesmo dia mes e era a
jj
acyma decrurada

jj
alit.° fr^.

(i) Estas palavras estão riscadas.
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it Aos xxbi.j» de mayo da era de Jb^ H
Rix anos bautize. eu alu. vz

cur. il da igreja de samta cruz hú f.» de bal-
|1
tesar giz e de sua molher

C'' L e o f
«

II

djguo de sua molher Inês symoa
||
e o f.» a nonae ecc.o

e Voraõ padrynhos ||
J.» a.° e p.» guardado e por verdade asy H

ne, aqui

no mesmo dia mes e era acy ||
ma decrarada

|1
alu." />"?. (Fl. 199)-

it. Ao dera'» do mes de mayo da
|1
era de fb' .Rix anos bautizei

i|

eu

alu
" frz. cura da igreia de

|1
samta cruz hú ft." de Ru, car

1|

u.lho e de

la molher dona ||
costaca de noronha e o íf.» a no

|1
me mart.nho fforao

padrbhos
II

p.» ca ualho e Jorge de melo e ma
||
drinha m.^ annes beata

de Roma
||
e por verdade asynei aqui no mes

||
mo dia mes e era acma

decrarada ||
diguo ao deradr/" dia

||
ahr fr\.

it Aos XX dias do mes de junho da
i|

era de Jbc.Rix anos bautizei euJ;

nlu' f^z cura da jgreja de samta cruz jj
hG f.° de p.» giz. carpmt.'» e de

"a
II

r^olher fr.^^ L e o f.» a nome fr..^ e
||
e fora padrynhos gaspar de

Waõ 1 e marcos diaz e madrinha m.^ nunez H
e por verdade as.ne, aqu,

no mesmo |1
dia mes e era acy[ma] decrarada

||
alu.'° fi".

it Aos xxb dias do mes de junho da
||
era de jb=.Rix anos bautizei

Jj

eu alu." frz. cura da jgreja de H
(Fl. 199 v.) samta cruz hu f.» damador p.nto

e de
II
-a molher lyanor franqua e o f.° a no

||
me ant. forao padnnho.

dõ dioguo
il
e madrinhas Joana cardosa e Jnes

||
delgada e por verdade

asinei aq' 1 no mesmo dia mes e era acy[mal decrarada
||

alu. //

v

it Aos xiij dias do mes de julho da
|1
era de Jb^Rix anos bautizei 1|

eu alu o frz cura da jgreja de samta ||
cruz hú f.» de gaspar giz e de sua

ij

molher c
"

frz' e o f » i nome Jeronj
|1
mo foraõ padrinhos amta lam-

7ea
II
e bastião pyz e madrinha lyanor

||

pimta e por verdade astne. aq
||

no mesmo dia mes e era decrarada
|1
alu.'" fr:{.

it. AOS xbij dag.- da era de Ib^.Rix i
bautizei eu alu.» ^z-

-^^J^
iareia de samta cruz huã f.'' de gaspar da

\\
costa e de sua molher amt.

gom zTe o"a5 padrinhos Ruj de sousa e ma
1|
drinhas lyanor p.mta e

Tcollrrea e a' f.^ a nome gujumar e por H
verdade asyne, aqu, no

mesmo dia mes e era acy[ma] decrarada
|1
alu.^" /)". (Fl. 200).

it. Aos sete dy.- do mes de setébro ||
da era de TbcRix anos bauti-

zei II eu alu.^o f,-,; cura da jgreja de
\\
samta cruz hu ff.» (src) e de bar-
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bora

II
frz. sua molher e o f." a nome lujs

||
e foraõ padrinhos dj." lopez

e bal
II

tesar cordeiro e madrynha Jsa
||
bell lopez e por verdade asynei

||

aquj no mesmo dia mes e era a
||
cy[ma] decrarada

||
a/«.™ fr:{, (Fl. 200 v.).

it. Aos xbij dias do mes de nove
||
bro da era de Jb<^.Rix anos

||
bau-

tizei eu alu.™ frz. cura
||
da jgreja de samta cruz huã f.* de

||
Jeronjmo

de caluos e de sua
[|
moliíer ra." diaz e a f.* a nome ana e fora padr^'-

nhos arna
||
dor de lordelo e xpuão frz. e

||
madrinha valétina bramdoa

|j

e por verdade asynei aq' no
||
mesmo dia mes e era acyma

||
decrarada

|!

alu/" fr^. (Fl. 200 V.).

Aos xb dias do mes de feuer/" da era de
||

Jb'-'. l."" anos bautizei eu

aiu." frz. cura
||
da jgreja de samta cruz desta cidade hú

||
f." de gaspar

Raposo e de sua molher c.""
||
lousada e o f." a nome bastia fora pa

|[
dri-

nhos J." borges e p." alurz. e madri
||
nha ffr.'^'» médez e por verdade asi-

nei
II

aq' no mesmo dia mes e era acima de
||
crarada

||
alu.''° fr^.

Aos xxb djas do mes de feuer.™
||
da era de Jb^ I.'* anos bautizei

eu
II
alu." frz. cura da Jgreja de samta

||
cruz hú f.° de huã escraua de

||

J.° alurz. cozinheiro moor da R.*
||
e o f." a nome Jnnacio e fora padry

||

nhos domjgos frz. e bautista leytã
||
e madrinha Jnes delgada e por

||
ver-

dade asyney aq' no mesmo
||
dia mes e era acy[ma] decrarada

||
alii.'^ fr^.

(Fl. 201).

Aos xxb dias do mes de março
||
da era de Jb<=.

1.'* anos bauty
||
zei eu

alu." frz. cura da jgreja de
||
samta cruz huã [filha] de Jsabell

jj
escraua

de manoell de sam payo
||
e a f.* a nome m.* e fora padrinhos belchyor

camelo e p."
||
nunez e madrynha fylipa frz.

||
e por verdade asinei aq'

||

no mesmo dia mes e era acima
||
decrarada

||
aliiJ" fr\.

Aos xxix dias do mes de março
||
da era de J^. 1.'"' anos bautizei

j|
eu

alu." frz. cura da jgreja de samta
||
cruz hú f.° de gaspar giz. port.™

||

moor dei Rey noso S." e de sua molher
||
m.'' luis de saa e foraõ padri-

nhos dõ
II

amt." datayde e p.° alurz de pauya
||
e madrynha m.-'' de souto-

macr e o f.° a nome amt." e por verdade asynei
||
aqui no mesmo dia mes

e era açy
||
ma decrarada

||
alu.° fr\.

Aos oito Dias Do mes dabrill
||
da era de Jb"^.

1.'* bautizei eu aiu."
||

frz. cura da jgreja de samta cruz huã [filha]
||
de Jzabell escraua de fiiipe
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lopez
II
e a f." a nome c." (i) foraõ padrynlios

|j
Dioguo alurz e madri-

nhas J.™*
II

careira e jsabell frz. e por verdade
||
asynei aqui no mesmo dia

mes e
||
era acima decrarada

||
alu.° fr\.

Aos xxbiij" dias do mes de
||
setébro da era de yb. 1." anos

||
bautizei

eu alu." frz. cura da
||
Jgreja de samta cruz huã f.* de

|i
dõ nuno m.*" e

de dona Joana sua molher
||
e a f." a nome m.* e foraõ padri

||
nhos p."

carualho e madrinhas
||
a cõdesa da vidygueira e dona

||
lianor de mjião

e por verdade asynei aq'
||
alii.° fr^. (Fl. 202).

i65i

It. Aos xxb dias do mes de jan." da
||
era de JbMj bautizei eu alu."!!

frz. cura da jgreja de samta cruz
||
huã f." dandre a.° e de sua mo

||
Iher

c."* camela e a f.* a nome
||
Jsabell foraõ padrinhos J." taua

||
res e ma-

drynhas Joana correa e
||
domjnguas giz. e por verdade asy

j]
nei aq.'

|i

alu. fri."

It. Aos xxj isic) dias do mes de jan.™
||
da era de [b^ Ij anos bautizey

||
eu

alu." frz. cura de samta [cruz] huã
|]

f.' de filipe marques e de sua
|1
molher

fr." symoa e a f.* a no
||
me luzya foraõ padrinhos

||
a." pTz. e o lagues (i) e

madrinha
||
margayda frz. e por verdade

j|
asynei aquj

||
alu.° fr-{. (Fl 202 v.).

It. Aos XX djas do mes de mar
||
ço da era de [b'^lj anos bautizej

||
eu

alu." frz. cura de samta cruz hum
||

f." de domjnguos píz. e o f.° o nome
||

ant." e foraÕ padr3'nhos J.° taua
||
res e bastião frz. e madrinha

||
britiz

pir." e por verdade a
||
asinei aquj

||
alu.° fr\.

It. Ao deradeyro dia do mes de
||
março da era de [b^.lj anos

||
bautizei

eu alu." frz. cura da
||
jgreja de samta cruz hú {."

||
dana Jeronjma e o

f." a no
II

me J.""" e foraõ padrinhos
|j

p.° frz. e a.° amtã e madrynha
|;

briolamja giz e por verdade
||
asynei aq'

||
alu.° fr\.

Aos b dias do mes de Julho de i55i anos é esta cidade
||
de lix.* Jgreja

de Samta >i< da dita cidade eu dj." lopez
||
capelão do Jfante dõ luis bau-

tizey a p.° f.° dant.° giz. e de Jnes antunez sua molher e foraõ padry-

(1) No sumario quasi contemporâneo lê-se Anna.

(2) Ou borgues ?
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nhos tome de payua e
1|
ant." giz. e madrinhas giomar frz. molher de

dy." allurz. e briatiz
||

giz. e por verdade asiney aq' dia mes e ano ut

supra
II

diogito
||
llope\. (Fl. 2o3).

Aos doze dyas do mes de julho de JbMi
||
anos bautyzey eu Y" giz cura

de Samta
||
cruz a Yoane f." de marya anes escraua

[|
de dona margarj^da

forão padrynhos
||
Y." mourão e madrynhas marguaryda

|1
Soairez e ana

soayrez e por verdade asy
||
ney aquy

||
Y.° gl^.

\\
cura. e comadre c*

frausta
||

.

aos cynquo dyas do mes dagosto de i55i anos
||
eu Y.° giz. cura desta

Ygreja de sãta
||
cruz bautyzey antonyo f.° de luzya

||
escraua de amadys

frz. fora pa
||
drynhos p." frz. e madrynhas

||
m.* frz e antonya de

macedo e
||
m.* annes parteyra e por verdade

||
asyne}^ aqu}'

||
K"

g-/;^.
II
cura.

Aos nove dyas do mes dagosto de i55i anos
||
bautyzey eu Y." giz.

cura de samta cruz
||
adre escrauo de vyntanos preto boçall

||
escrauo de

Y." vaz foraÕ padrynhos p." giz. carpyntr." e marçall nunez cleryguo, ma
||

drynha gracya lopez e por verdade asyney||aquy|| J.°g-/^. \\cura. (Fl. 2o3 v.).

It loguo no mesmo dya eu Y." giz. cura
||
bautyzey adryão f." de V."

alurz. e de bryatyz
||
do Reguo foraõ padr3fnhos frãcysquo

||
do R3'o e

madrynhas Ynes delguada
||
e brytyz corea e por verdade asjmey aquy

||

F." gl^.
II
cura.

Aos dezoyto dyas do mes dagosto de i55i anos
j|
eu Y." giz. cura desta

igreja de Samta cruz
||
bautyzey m." fylha de p." giz. e de fr."

||

guteRez

toraõ padrynhos damjaõ de goes e Y."
||
de baRos madrynhas Ysabell da

Rosa e
||

m.''' aluz. parteyra e por verdade asyney aquy
||
Y." gl^.

\\
cura.

aos nove dyas do mes doutubro de i55i anos eu
||
Y." giz. cura desta

jgreja de Seta. cruz bautyzey Yo
||
ane f." Ymlegytimo de bryatyz corea

foraõ pa
||
drynhos p." baRoso e madrynhas tareyja frz

||
e Ysabell amdre

e m." aluz. parteyra e por
||
verdade asyney aquy

—

Y.° gl:{.
\\
cura. ,

aos catorze dyas doutubro de i55i anos eu Y." giz. cura
||
desta igreja

de sta. cruz bautyzey lyanor f.* danfnyo
||
Róyz e Ynes eanes sua molher

foraõ padrynhos e ma
||
drynha beto giz. Yoana corea e valerya borges

|

e Jsabell sanhuda q a teue e por verdade asy
||
ney aquy

—

Y." gl:{.
\\
cura.

{F\. 204).
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aos dezouto dyas do mes de outubro de i55i anos eu Y." giz. cura ,\

desta Jgreja de santa cruz bautyzey luis f." de dyoguo ||.carualho e de

m. ' Róyz sua molher foraõ padrynhos
||
duarte lopez e madrynhas va-

Icntyna brãdoa
|1
e frãcysqua lopez e m.'' anes parteyra. e por verdade

;

asyney aquy
||

Y." gl\.
\\
cura

||
.

aos vynte e outo dyas do mes de outubro de i55i anos eu
||
Y."ham

giz. cura desta ygreja de samta cruz bauty
||
zey felypa fylha de p." luys

e de ana giz.
||
sua molher foraõ padrynhos gaspar de lyáo e

|j
fr.'" perez

e madrynha fr." médez e Jsabell
||
sanhuda parteyra e por verdade asyney

aquy
|1

5'.° gl\.
\\
cura

\\
.

aos treze dias do mes de dezébro de i55i anos eu Y." giz.
|j
cura da

jgreja de santa cruz bautizey ãbrosyo f." de
![
R." luis e de barbora frz.

sua molher forão padrynhos
|i

e madrjmhas damiã de gois, p." Ryb."

valétyna brãdoa, m.* anes
||

part." e por verdade asyney aquy
||
Y." gl^. H

cura
II

. (Fl. 204 v.).

Aos xxbj dyas de dezébro de i55i anos eu Y.° giz. cura de santa

cruz bautyzey jorge [f]" de
||
felype dyez e de Jsabell syluestre sua mo-

lher
II

forão padrynhos l."" de moura madrynhas fr.'^
jj
médez pulyçena

de luçes m.'' frz. parteyra e por
||
verdade asyney aquy ] Y." gl^.

\\

cura
II

.

Aos três dyas do mes de feuyreyro da era de i552
|j
anos eu Y." giz.

cura da igreja de Santa cruz desta
||
cydade de lysboa bautyzey dona

ana f.* de dó
|]
nuno manoell e de dona joana sua molher fo

||
raÕ pa-

drynhos trjstão dataide e dom Joam e madri
||
nhãs illena de tauora par-

teira anna guomez e por |. verdade asinej aquj
[]
Y.° gl^.

\\
cura

\\
.

Aos cynquo dyas do mes de feuyr." de 1552 eu Y." giz.
||
cura bau-

tyzey p." f.° de geronymo de caluos e de m.*
||
d3'ez sua molher foraõ

padrynhos bastyão Raposo
j]
madrynhas yiena godynha e guyomar da

fomse
|]
qua e m.^ anes parteyra e por verdade asyney

||
aquy Y.° gl\.

|j

cura
II

.

Aos treze dyas do mes de março de i552 anos eu
||
Y.° giz. cura bau-

tyzey barbora f." de p". giz. e de
||
fr." frz. sua molher forão padrynhos

alu." d3'ez
||
carpyntr." e domyguos a.", madrynhas ysabell Royz. e l\'anor

Royz. parteyra, e por verdade asyney
||
aquy

—

Y.° gl{.
||
cura. (Fl. 2o5).
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Aos . . . iiij" dyas do mes de março de mjll e b' lij

||
anos [eu] Y."

giz. cura baut3'zey marya escraua de mano
||

ell tauares moca de catorze

anos foraõ padry
||
nhos belchyor Raposo e madrjmhas dom3'nguas giz. e

m.* frz. e por verdade
|]
asyney aquy

|]
Y.° gli- ||

cura
||

.

Aos vynte dyas de março de iSSs anos eu J.° giz. cura
||
bautyzey bar-

bora f.* de fr.'=° frz. e de yoana giz.
||
sua molher foy padrynho esteuaó

vaz e madr}'
||
nha ylena godynha e lyanor Royz.

||

partr.* e por verdade

asyney aquy — Y.° gl^.
||
cura

\\
.

Aos cynquo dyas do mes de abryll eu y." giz. cura bautyzey
||
cosmo

f." de égracya lopez e de p." frz. seu marydo
||
foraõ padrynhos alu.°

dyez e fernãdyanes carpyntr."*
[|
e madrynha jlena godynha e lyanor Roiz

par
II
teyra e por verdade asyney aquy

|
Y.° gl^.

||
cura

||
.

Aos bj dyas dabryll de i552 anos eu Y." giz. cura
||
bautyzey luys í.°

dant." espera e de susana de
||
neyva sua molher foraÕ padr3'nhos ma-

no
II

ell da costa e gaspar de tores madrytlha
||
m.* loba e ysabell de farya

e por verdade
||
asyney aquy— Y.° gl^.

||
cura

\\
. (Fl. 2o5 v.).

Aos vynta dois dyas do mes dabr}'^!! de i552 anos
||
eu Y." giz. cura bau-

tyzey angelo f." de guyo
1|
mar caldeyra solteyra foraõ padrynhos lyo-

nor
II
do darvello e madrynhas ysabell lopez e lya

||
nor nunez e cyzylya

giz. parteyra e por verda
||
de asyney aquy

||
Y.° gl^.

\\
cura

\\

Aos vyntatres dyas dabryll da dyta era eu y." giz.
||
cura desta ygreja

de samta cruz bautizey antonya
||
escraua de p." frz. veador de dõ fa-

dryq foraõ pa
||
drynhos ant/' jorge tysour.™ da dyta ygreja, e madry

||
nhãs

m." anes escraua de dona margaryda
||
e madanela de dona guiomar e

lianor Royz.
||
parteyra e por verdade asyney aquy

—

Y.° gl:{.
\\
cura

\\

Aos vynta C3mco dyas dabryll de i552 eu J.° giz. cura
||
da ygreja de

santa cruz desta lysboa baut3'zey
||
m.* escraua de y.° vaz meyrynho do

cabydo da se
||
molher de trynta anos forão padr3fnhos bastyão

||
Raposo

e madrynha ana frz. do quyntall e por ver
||
dade asyney aquy— Y.° gl^.

\\

cura
II

.

e loguo no mesmo d3'a eu Y." giz. cura bautyzey geroni
||
mo escrauo

adulto de dõ fadryqe e felype escrauo adulto
||

dalu.° eanes cler3'guo

oiítrosy adulto em a mesma casa
||
ãbos juntos foy padrynho dy." dal-



meyda e madn'
||
nhãs ysabell lopez e br3'atyz craveyra e bryatyz frz.

;|

e por verdade asyney aqui— Y." gl^.
||
cura

||

(Fl. 206).

o primeyro dj^a de majo de i552 anos eu Y." giz.
||
cura de santa

cruz desta cydade de 13'sboa bauty
||
zey marya fylha de m.* de soto-

maior
||
cryada de jorge da fõseca foraõ padrynhos

||
lopo saraiua e p."

fraco madrynhas mi."
||
bras e égracya Ryb." e ynes eanes par

||
teyra e

por verdade asyney aquy
||

F." gl^.
\\
cura.

||
.

i

e juntaméte cõ ella bautyzey c* escra
||
ua adulta 'de bryolãja giz. e

foraõ pa
||
drynhos lopo saraiua e p." fraco e ma

|]
drynhas ysabell frz. e

c* bras e por verda
||
de asyney aquy

\\
Y.° gl\. cura.

Aos três dyas do mes de maio de i552 anos eu Y."
||
giz. cura bautyzey

ant." f." de gaspar da costa
||
e de antonya gomez sua molher foraõ

||

padrynhos manoell dalmada cónego e dy.*
|1
de freytas cónego e duarte

lopez madrynhas
||
valerya borges e luisa frois e m." anes

||
partr.* e por

verdade asyney aquy— Y." gl^.
||
cura

||

Aos seis dyas de majo de i552 anos eu Y." giz. ]l cura bautyzey bal-

tesar f." da ygreja
|[
foy padrynho gaspar Raposo e madry

(|
nha bryatyz

Royz. e por verdade asy
|J
ney aqui

|
Y." gl\.

||
cura

||
.(Fl. 206 v.).

Aos outo dyas do mes de maio de i552 anos eu Y." giz.
||
cura bau-

tyzey ylena f.* de antonya escraua
|1
de bras Rybr." foraõ padrynhos

cosmo corea, e
||
duarte paez, e madrynha ysabell jorge, e Ij^a

|j
nor Royz

partr.", e por verdade asyney aquy
||
Y." gl\.

||
cura

||
.

Aos dez dyas do mes de maio de i552 anos eu Y."
||
giz. cura desta

jgreja de samta cruz bautyzey
||
nuno f." de y." garces e de m.^ de proéça

sua molher
||
foraõ padr3'nhos p." palha, e lopo RoTz camelo

|j
madrynhas

antonya da cunha, e ana
|1
luys, e ysabell p3'z, partr.*, e por verdade

j|

asyney aquy
||
Y.° gl-^.

\\
cura

\\
.

e loguo no mesmo dya eu Y.* giz. cura bau
|1
tyzey manoell f." de

gaspar Raposo e de
||
c' lousada sup molher, foraõ padr3'nhos

||
louréço

de moura e trystão da costa, e ma
||
drynhas, antonya brãdoa e bryatyz

)|

R03Z. parteyra e por verdade asyney aquy
||
Y.° gl^.

]|
cura

||

Aos dezoyto dyas de maio de i552 anos eu Y." giz. cura
[|
bautyzey



yoana f." de gonçalo Royz. e de domynguas da
[|
ragão sua molher foraÕ

padrynhos gõçalo Ro3'z. dali
|j
varégua, e andre Royz cleriguo e madry-

nhas m.*
|1
fygueyra, e yoana vyeyra, e bryatyz frz. partr.''

\\
e por ver-

dade asyney aquy — Y." gl-{.
\\
cura

\\
(Fl. 207).

Aos vyntadois dyas de majo de JbMij anos
jj
eu y." giz. cura bautyzey

meçya f.* dalu." a."
|]
e de ysabell giz. sua molher foráo padrynhos ga -

bryell de moura e bernardym esteuez e madrynha
||

yoana corea f.^ dan-

ton}'o correa, e ^'anor Royz. par
|]

tr.* e por verdade asyney aquy
j

Y.° gl'{.
II
cura

\\

Aos cynquo dyas de junho dejb". lij anos eu Y." giz.
|j
cura desta

jgreja bautyzey jnes f.* de gaspar dal l| meyda e de jsabell lãprea sua

molher foraõ padrynhos gaspar gato e dó ãRyque de loronha
||
e ma-

drynha dona jsabell corea e m.* anes par
||
teyra e por verdade asyney

aquy— Y.° gl^.
||
cura

||

aos vyntadois dias de julho de mjll e b.'^ e cy
||
quoéta e dois anos,

eu y.°hão giz. cura bautyzey ant."
||

f." de bryolanja giz. e foráo pa-

drynhos alu.°
II

eanes capelão de dõ fadryque, e pedro da fomsequa
[

capelão das orfaás. e madrynhas, gynebra Rodryguez
||
e joana cotoa, e

ysabell sanhudo parteyra, e
||
por verdade asyney aquy

||
Y.° gl^.

|j
cura

\\

aos outo dyas dagosto de Jb" lij anos eu
[|

y." giz. cura bautyzey

agostynha f3'lha de jsabell
-jj

dyez e foraõ padrynhos fr.*^" Rybeyro
jj

e

andre frz. madrynha ysabell symoés
||
e antonya lopez parteyra e por ver-

dade
I]
asyney aquy \\Johão gl\.

||
chãcudo

\\
. (Fl. 207 v.).

Aos dez dias do mes dagosto de i552 anos eu y.° giz. cura
||
bautyzey

luis f.° de cateryna escraua de Ruy
||
mjz pynheyro, foy padrynho fernaõ

serrão
||
e madrynhas fel3'pa Royz, e 3'oana frz., e brã

||
qua louréço par-

teyra, e por verdade as3aie3' aqu3'
||

johão gl^.
||
chã cudo.

||

aos V3'nta sete dyas do mes de junho
||
de ir52 anos eu 3'ohão giz.

cura baut3'ze3' manoell
||

f." de luisa frz. molher solteyra, foraõ pa-

dr3"
II

nhos, belch3'or dolyueyra, e madrynhas guyo
|]
mar dolyueyra e

cateryna de lemos e costança
||
vaz parte3Ta, e por verdade as3me3' aqny,

e não
II
faça duuyda a jnterpos3'ção por q este baut3's

||
mo foy por des-

cu3'do posto cõ os falecymétos, dõ
jJ

de se mudou aqu3' e por verdade de

todo asyney aquy
||

johão gl^
||
chã cudo

||
.
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Aos V3'nta scys dyas dagosto de i552 anos bernardo de
i|
nys cleryguo

de mjsa tysoureyro da jgrega da
||
madanela desta cydade de lysboa bau-

t3'zou nesta
||
igreja de samta cruz pedro f." de johaõ dal

||
meyda e de

sua molher gracya nunez, cõ mynha
||
lycéça, foraõ padrynhos, antonyo

prestes, e
||
pêro de saa, madrynha marya dyez, e Yoana

||
frz. parteyra,

e por verdade asynamos ãbos
||
johão gl^.

||
chãcudo

||
bernardo '| djnjs

||

(Fl. 208).

Dia da naçéça de nosa siíora q foraõ outo dias de setébro de mjli
\\

e quinhemtos e cyraquoemta e dois anos eu Yohão giz. cura de
||
santa

cruz de lysboa bautyzey manoell mourisquo moço de deza
||
seis ou de-

zasete anos ou mais o quall se cõverteo da dureza q ||
tinha per Roguos e

orações de muytos Relygiosos e Relygiosas, lie
||
escrauo de baltesar Re-

bello foraõ padrynhos gaspar de lyão, e
||
dyoguo carvalho, e outros

muytos é fauor da fé e madry
||
nhãs, antonya borges, e antonya vycéte, e

outras m.'*"
||
molheres, e por verdade asyney aquy

||
johão gl^.

\\
cura .

Eu Yohão giz. cura de santa cruz desta cidade de iisboa bautyzey

aos
{

qu3'nze dias de setébro de mjll e b'= lij marya fylha de
jj
Yohão da

vynha, e de bryatyz jorge sua molher
||
foraõ padrynhos antonyo Ro3'z

tysoureyro da tape
||
carya, e madrynhas ana lãprea, e marya -j corea, e

Isabell frz. parteyra, e por verdade
||
asyney aquy

|!
johão gl^.

||
cura

|,.

Aos dezouto dias de setembro de mjll e b' lij anos eu Y.° giz.
||
cura

desta jgreja de samta cruz de 13'sboa bautyzey fructus fylho de damjão de

gois guarda mor da tore \' do tombo deste Re3'no de portugall e de dona
joana li sua molher, foraõ padrynhos, johaõ de ba3Tos fey

||
tor da casa da

jndia, e fernão dallúz da cunha
|[
e madrynha luisa de gois, e jsabell giz

partr.*
||
e por verdade asiney aquy

||
johão gl^. \\ cura

||
. (Fl. 208 v.).

Aos dezasete d3'as do mes de janeyro de i553 anos eu Y.° " giz. cura

bautyzey antonyo fylho de Y." giz. e de
||
ylena dyez sua molher foraõ

padrynhos esteuão
||
da guama e p." de crasto e madrynhas cateryna mê

;,

dez e lyanor Rolz parteyra, e por verdade asyney aquy
||
johão gl^.

jj

cura
|(

Aos xxj dias do mes de janeyro de i553 anos dy." lopes 'I capelão do
jnfante dom luis bautizou frãcysquo f."

||
de cateryna lopez soltevra foy

padrvnho crysto
j|
vão marquez, e madrynhas damyana toscana e

j|
Ivanor
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Roíz paite\'ra, cõ lyçéça de m[
(|
Y." giz cura, e por verdade asynamos

aquy ãbos
{j
johão gl\.

\\
cura

\\
diogno

\\
llope^

\\
.

Aos vynta dois dyas do mes de janeyro de i553 anos eu
||
Y.° giz. cura

bautizey joane f.° de guyomar escra '! va de dona lyanor foraõ padrynhos

ant." pyz.
|1
cleryguo e Y.° giz. e madr\'nlias frãcysca velosa e c* nunez

parteyra e por verdade
[|
asyney aquy — johão gl^.

|i
cura

\\

Ho prymeyro dya de feuyreyro de i553 eu Y." giz.
|]
cura bautizey

marya fylha de ant." gomez defunto
[|
e de cateryna Roíz. sua molher foy

padrynho frãcysco aluz
|1
e madrynhas bryatyz Jorge e Ysabell frz. e jnes

eanes
||
parteyra, e por verdade asyney aquy

||
johão gl\.

||
cura

||
(Fl. 209).

Aos oito do mes de fiuireiro de i553 annos eu Joan giz.
||
cura bautizei

brizida filha de m.^ diaz e da Jgreja \\ foraõ padrinhos bastiam raposo

0ie antonio pacheco)
\\
madrinhas miliçia da fosenca {sic) he por verdade

asinei
|]
aqui. foi mais c* frz. madrinha

|j
johão gl:{.

\\
cura \\.

aos omze dias de feuyreyro
||
de i553 anos eu Y." giz. cura bautyzey

domynguos escrauo de Y." bautista quatanho ja adulto, foraõ
||
padrynhos

p." frz., fr.™ de bayRos, jeralldo de
[|
bayros, e madrynha tareyja toscana,

e por ver
]j
dade as3'ney aquy

||

johão gl\.
||
cura

\\

aos dezasejs dias do mes de feuyreyro de i553 anos eu
||
Y." giz. cura

bautizey luis f.° de felype dyez e de jsa '' bell siluestre sua molher, foraõ

padrynhos estevão vaz
||
e ant." bras cleryguo, e madrynhas darya de

luçis
II

e polycena de luçis e lyanor Roíz. parteyra
||
e por verdade as3'ney

aquy
\\
johão gl\.

\\
cura

\\

aos dezasete dyas do mes
||
de fevyreyro de i553 anos, eu Y." giz. cura

bautyzey ma
||
noell f." de Y.* de bayros e de margayda frz. sua

||
molher,

foraõ padr3'nhos, fr.'=<' fyreyra, e ma
||
drjnhas valentyna brãdoa, e m.* de

saõ Y."
II
e Ysabell sanhuda parteyra e por verdade asy

||
ney aquy

—

johão

gl^.
II
cura

II
. (FI. 209 v.).

aos vynta três dias do mes de feuyr."'" de i553 anos, eu Y."
|[

giz. cura

bautizey joana f.* dysabell escraua de damjáo
f|
de goes, foraõ padrynhos

Y." mourão, e madrynhas joa
||
na frz., e joana vieyra, e cyzylya giz par-

teyra, e
II

por verdade asyney aquy

—

johão gl\.
||
cura

jj
.
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aos dois dias do mes de março de 1553 anos o co

||
nego fernaõ de

seyxas bautizou jorge f." da jgre
||

ja foraõ padrynhos g." falcaõ, e bastião

da
II

ponte, e madiynhas c."'' frz. e c." giz. partr.''
||
e por verdade asynou

aquy o dyto cónego c eu Y." giz.
||
cura

||
fernão de seixas

\\
folião gl:{.

\\

cura
II

aos três dias do mes de março de i553 anos eu
||
Y." giz. cura bautizey

matias f." de Yoana
||
escraua de manoeli tauares, foraõ padrynlios

||
ma-

noeil de bayrros, e belchior aluz., e ma
||
dryniias jnes diez e m." frãcys-

qua, e lya
||
nor Rolz parteyra, e por verdade asyney

||
aquy

||
johão gl^.

||

cura
II

.

aos omze dyas de março de i563 anos eu Y." giz. cura baut3'zey guyo
||

mar f." de geronymo de caiuos, e de m.* dyez sua moilier, foraõ pa
||

drynlios 1."=° de moura, e bastião Raposo, e madrjmlia jlena go
||
dynha, e

bryatiz gomez parteyra e por verdade asyney aquy \[johão gl\.
||
cura

\\

(Fl. 2 IO).

aos doze dyas de março de i553 anos eu Y." giz. cura bautyzey
|j
an-

ton3'o f." damador jorge, e de m.* bras sua mollier foraõ
||

padrynhos

louréço de moura, e gaspar de lyaõ, e madrynhas
||
fracysca médez, e

bryatyz gomez parteyra, e por verdade asyney
||
aquy

||
johão gl^.

||
cura

j|

Aos vynte e hú dyas de março de i553 anos eu Y.° giz. cura
||
baut3'zey

amador f." dalu." frz. e dantonya frz. sua
||
molher, foy padrynho fernaÕ

de mezquyta e ma
||
drynhas valêtyna brãdoa e jlena godynha

||
e lyanor

Rolz. parteyra e por verdade asyney a
||
quy

||
johão gl:^.

||
cura.

Aos vynta cynquo dyas do mes de março de i553 anos eu
||
Y." giz. cura

bautyzey lyanor escraua de Y.° giz.
|1

ja adulta foy padrynho bastião estevez

e ma
||
drynhas bryatyz da cruz, e margayda giz. e asy

||
bautyze}' no

mesmo ofycyo domynguas f.* de ysa
||

bell escraua de fr.™ lopez fo\' pa-

drynho luis
II
de payua e madrynhas geronyma carr.''* e ysa

||
bell aluz. e

lyanor Roíz partr.''* e por verda
||
de asyney aquy

||
johão gl\.

\\
cura

||

Aos vyntaseis dyas do mes
||
de março de i553 anos eu Y.° giz. cura

bautyzej joana escra
||
va de R." luis foy padrynho g.° frz. pydreyro, e

ma
II
drynhas gracya lopez e m.* frz. e por verdade

||
asyney aquy

||
johão

gl^.
II
cura

II
(Fl. 210 v.).

4
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Aos outo dias dabr\'ll de i553 anos eu Y." giz cura desta igreja

||
bau-

tizey nuno éje3'tado ha porta da See f." da igreja foraõ
||
padrynhos luis

pestana e ant." furtado, madrynhas brvanda
||

frz., e felypa mateus par-

teyra, e por verdade asyney aquy ^johão gl\.
\\
cura

[|.

Aos quatro dyas de maio de i553 anos, eu Y." giz. cura
||
bautyzey

joane f.' dana pyz. solteyra foraõ
|1
padrinhos ant.° Rosado cryado de dó

Y." manoell
||
e madrynhas jsabell cabreyra, e jsabell syll

||
vestre, e jsabell

sanhuda parteyra e por verdade
||
asyney aquy \\johão gl^.

||
cura

\\

aos nove dias de julho de ibbb anos eu Y." giz. cura bautizey
||
jsabell

f.* dãbrosio vyeyra e dantonya da costa sua mo
||
iher, foraõ padrynhos

^° de moura, e madrynhynas {sic.) fe
||
lypa dyez raolher de Y." tauares e

fr." mãdez a moça
||
e bryatiz gomez parteyra, e por verdade asyney aquy

|(

iohãe gl:{.
\\
cura

\\.

aos vynta cynquo dias do mes de julho de
||
i553 anos, eu Y.° giz. cura

bautizey justa f.*
||
de dyoguo carvalho e de m.'' Rolz sua mo

||
Iher, foy

padrynho gaspar de lyaõ, e madrynhas marta vyey
|1
ra e ana da Rosa, e

jsabell sanhuda parteyra e por ver
[|
dade asyney aquy

||
johão gl:^.

\\
cura

\\

aos três dias de agosto de i553 eu Y.° giz. cura bautizey duarte
||

f."

de marcos diez e de vyolãte pachequa sua molher
||
foraõ padrynhos dõ

ant.", e dõ geronymo e madrynha
||

ant.'' de sousa, e bryatiz gomez par-

teyra e por verdade asy
||
ney aquy

||
johão gl:[.

[|
cura ||. (¥\. 21 1).

aos sete dias do mes de agosto de Jb" liij anos eu Y." giz.
||
cura bau-

tizey pedro f." de p." matella e de bryatiz
||
domynguez sua molher, foraõ

padrynhos lourêço de mou
||
ra, e gorge da costa, e madrynha frãc3'squa

mê
II
dez, e yoana giz. parteyra, e por verdade asjaney

|]
aquy

||
johão gl:[.

\\

cura
11

.

e loguo no mesmo dya eu Y." giz. cura bautyzey pau
|j
la f.* de p."

machado e de valerya borges sua
||
molher, foraõ padrynhos fr.*^" de guz

maão, e
jj
alu." perez e madrynha gedrú dama da jn

||
fante dona m.% e

bryatiz gomez parteyra e
||

por verdade asyney aquy
||

johão gl^.
\\
cura

\\

aos dez dias dagosto de i553, eu Y.° giz. cura bautizey
||
brj^atiz f.^ de

bras de gois e de m.* gomez sua mo
||
Iher, foraõ padrynhos o doutor

mestre tomas, e
||
geronjmo de lucys, e madrynhas jnes dalcaçeva

||
e pu-



I3'cena de lucys e bryatiz gomcz parti."
|j
e por verdade asyney aquy

(|

johão gly.
II
cura

||

aos treze dias do mes dagosto de i553, eu Y.° giz. !| cura- bautyzey

marya f.* dantonyo frz tosador
||
e de luisa giz. sua molher, foraõ pa-

drynhos I.™
||
estroçe, c geronymo de luçys, e madrynhas, pu

||
l)'çena de

iuçys, e lyanor Roíz. parte}'ra, e por
||
verdade asyney aquy '^johão gl\. i\

cura
II

. (Fl. 21 i v,).

aos catorze dias dagosto de 1553, eu Y.° giz cura bau
||
tyzey Yoane f."

da igreja, foraõ seus padrynhos
||
geronymo cryado do núcyo pompeio

zãbycaryo. e bastyaõ Raposo, e madrynhas margayda Roíz e jnes sanhuda

parteyra, e por verdade asyney aquy
||
johão gl:{.

||
cura

||
.

aos vynte dias dagosto de
||
i553 anos eu Y." giz. cura bautizey marj^a

fylha da jgreja, foraõ padr3'nlios ant.° bras cleryguo de
||
mjsa, e gaspar

de lyão e madrynhas pijlyç\'a
||
Royz., e m.^ bras parteyra, e por verdade

asyney
||
aquy

\\

johão gl^.
\\
cura

||

Aos trjmta dias dagosto de i553 annos
jj
eu Y." giz. cura baut3'zey bar-

tolomeo f." de
||
Y." graçes e de m.* de proença sua molher

i,

foraõ pa-

drynhos, dõ symão de meneses e
||
ant." fygueyra e madrinhas dona

Yoa
II
na molher de damjão de gois, e bryatiz

||

gomez parte3Ta, e por

verdade as3mey
||
aqu3'

\\

johão gl:[.
||
cura

||
.

o deRade3'ro dia do mes dagosto de i553 eu Y." giz. cura bautv[ei]

geronjmo f." de geronimo da costa preto e de m.* lopez
||
sua molher,

foraõ padrynhos ant." de moura, e madr3'
||
nhãs joana da costa e teodosia

da syllua e lianor Roíz, par
||
teyra, e por verdade asiney aqui

||
johão

gl\.
II
cura

II

. (Fl. 2:2).

Aos qu3mze dias de setébro de i553 eu Y.° giz. cura
||
bautize3' marya

f.* de n.° pinto e de fr/* gor
|]
ge sua molher foraõ padrynhos lisuarte

perez
||
dãdrade c saluador carneyro cleryguo e jsabell

||

gomez madrynha
e marguaryda frz parteyra, e por

||
verdade asyney aqui \\johão gl^.

\\

cnra
||

.

aos dezasete dias de setébro de 1553 eu Y." giz.
||
cura baut3'zey gorge

f." da jgreja foy
{]

padrynho p." vaz çirne e madrynhas jsabell
j|
soairez e

jsabell gomez, e por verdade asyney
||
aquy

j|
johão gl:{.

\\
cura

\\
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o primeyro dia doiitubro de i553 eu Y.° giz. cura

||
bautizey fr.™ f." de

lucas dafomsequa e de jsa
||
bell aluz. sua molher foy padrynho anto

||
nyo

de solazar, e madrynhas m.* de proença
||
e c." teryna lopez da Rosa e

m.* frz. parteyra, e juntamete cõ este baiityzey domyn
||
guos éjeytado aa

porta desta jgreja e os mes
(|
mos cõpadres açyma tomarão parte dele

excepto a parteyra q foy Yoana giz, e por ver
j|
dade asyney aquy

||
johão

g!^. \\
cura

\\

Aos dezasete dias do mes de novêbro de 1553, eu
1|
J.° giz. cura bau-

tizej' felypa fylha de belchior
||
de sousa, e de dona luisa sua molher,

foraõ
1|
padrynhos dõfeU^pe de sousa, e ãtonyo

||
(FI.212 v.)médezde crasto,

e madrynhas dona
||
jsabell, e jsabell giz. parteyra, e por verda

||
de asyney

aquy
|1
johão gl\.

\\
cura

[j
.

aos vynta quatro dias de novêbro de i553 anos eu Y." giz. !| cura bau-

tyzey pedro emjeytado aa porta de dõ n."
!| foraõ padrynhos dó dyoguo

manoeli, e dõ alu.° seu
j|
jrmão, e madrynha dona marya sua sobry

||
nha

e bryatyz a." parteyra e por verdade
jj
asyney aquy

i|

johão gl\.
jj
cura

\\
.

Aos dezouto dias de dezé
j|
bro de i553 anos eu Y.° giz. cura bautizey

marya fylha
j]
dãdre giz. e de geronyma symoes sua molher foraõ padrynhos

bras Rybeyro, e madrynhas valent\'na
[
brãdoa, e ylena de beça, e lyanor

Roíz
II
parteyra e por verdade asyney aquy

|1
johão gl\.

|]
cura

||
.

aos vynta hú dias de dezébro de myll e b/ liij anos eu Y." giz. cura

bautyzey gyll
1|

f.° de luis V3'céte e de mor da!me3-da sua molher
jj
foraÕ

padr\'nhos fr.™ allz. e manuell cardoso !j cleryguo, e madrynhas antonya

vycéte e
j]
ana corea, e c.^ RoIz parteyra, e por verda

||
de asyney aquy

||

johão gl^.
II
cura

||

aos vynta quatro dias de dezébro de i553 anos
||
eu Y." giz. cura bau-

tize}^ ana f.* de p." de
j]
payua e de bryatyz navays sua molher, foraõ

j;

padrynhos ant." Roíz tysoure\'ro da tapeça
||
rya, e dj'." de cõtreyras, e

gaspar pynto
||
e madrynhas mecya Roíz, e Yoana frz.

||
madrynha e por

verdade asyney aquy
||
johão gl-{.

j|
cura

\\
. (Fl. 2i3).

aos vynte e outo dias de dezébro de i553 anos eu Y." giz.
||
cura bau-

tyzey marya fylha de R." luis e de bar
||
bora frz. sua molher, foraõ

padrynhos, ant." lo
||
bato, e madrynhas valét3-na brãdoa, e felypa

(|
dyez,

e guyomar pyz. parteyra e por verdade asy
jj
ney aquy '^ johão gl^.

\\
cura j|.
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i554

aos vynta hú dyas de janeyro de i554 anos
||
eu Y." giz. cura bautyzey

josef f.°
II
de telype dyez., e de jsabell sylues

j]
tre sua molher, foy pa-

drynho geronymo
||
de lucis e madrynhas valentyna brãdoa. e

||
cyzylya

frz. e lyanor Roiz parteyra, e por
||
verdade asyney aquj

||
johão gl:^.

\\

cura
II

aos õze dias de feuyr" de i554 anos eu Y." giz.
||
cura bautyzey marya

escraua preta adulta
||
de marcos diez, foy padrynho Y." giz. carpyn

||
tr.",

e madrynha jsabell gorge, e por verdade
||
asyney aquy

||

johão gl\.
\\

cura
II

.

aos treze dias do mes de feuyreyro de i554 anos eu
||
Y." giz. cura

bautizei antonya escraua adulta de
||
antonya da costa, foi padrynho Syl-

uestre giz. cie
||
ryguo, e marya gomez foy madrynha, e por verdade

||

asyney aquy
||

johão gl^.
||
cura

\\
. (Fl. 2i3 v).

Aos dezouto dias de março de i654 anos eu Y." giz. cura bautizei
||

lazaro f." de p." frz. carpyntr." e de gracia lopez sua molher
||
foy padrynho

lucas da fomsequa, e madr3mhas andresa
||

frz, e jsabell pTz, e lyanor RoTz

partr.', e por verdade
||
asyney aquy \johão gl\.

||
cura

||
.

Aos vynta cynquo
||
dias do mes de março de i554 anos bautizei eu Y."

giz. cura, geronymo
||

f.° de fernão daluz. e de m."* pyr/* sua molher,

foraõ padrynhos
||
dy." pyreyra, e louréço de moura, e madrynhas dona

marga
||
ryda de mãcelos, e Yohana giz. a parteyra, e por verdade asy

||

ney aquy
|!
johão gl\.

\\
cura

\\

aos dezanove dias dabryll de i554, eu Y." giz. cura bau
||
tizey mar-

guaryda f.* de Yoana escraua de ama
]|
dyz. frz. foy padrynho ant." de

pauya, e
j]
madrynhas ysabell pyz. molher de fernão

1|
dyanes, e marya ba-

radas e c* jorge partr.''
||
e por verdade asyney aquy

\\

johão gl\.
[]
cura

||

e logo no mesmo dia bautyzey eu Y.° giz. cura
j|

joane f." de manoell

colaço e de marquesa antu
jj
nez sua molher foraõ padrynhos aleyxo ve-

loso e
II
dyoguo çoRylha e madrynha c* frz. de velar

||
e m.' dyez par-

teyra, e por verdade asyney aq.'
\\

johão gl:[
||
cura

\\
. (Fl. 214).



— 3o —

aos qu\'nze dias do mes de majo de i564 anos eu Y."
||
giz. bautizei

julyana f.''^ de mada
||
nela escraua de c* a." foy padrynho du

||
arte giz.

e madr}'nhas m.* frz, e brya
||

tiz allrz., e byatiz a.° partejTa, e por
||

verdade asyney aquy
||

johão gl:^.
\\
cura

|]

o deradr." dia de majo de i554 anos Y." velho notairo e escrivão
|[

dante o ouuidor do núcio, cleryguo de mysa cõ mjnha licéça bau
|[
tizou

Jsabell f.* de gaspar da costa, e dant.* gomez sua
||
molher, forão pa-

drynhos manoell dalbuquerque fydalgo e p." da pua, e madrynhas felypa

brádoa molher de
||
m.^" çirne, e jsabell Sanhuda parteyra e por ver-

dade
II
eu Y." giz. cura desta jgreja de S.'^ cruz asyney aquy

j]
johão gl^.

||

cura
II

Aos dezasete dias de junho de i554 anos eu
||
Y." giz. cura bautizey

jsabell f.'' de baltesar
||
frz. carpyntr.", e dant.* giz. sua molher, forão

||

padrynhos louréço lopez, e madrynhas ant.*
||
Roíz, e m.* frz., e lyanor

Rolz. parteyra
||
e por verdade asyney aquy

||

johão gl:{.
|]
cura

||

aos dezanove dias de junho de i554 eu Y." giz. cura baptizey
||
ant.°

f.° de polyçena scraua de Ruy de sousa foy padry
||
nho ant." pyreyra

fydaiguo, e madrynhas m.* gomez colaça
||
e ant.* dalcaçoua, e lianor

Roíz parteyra, e por
||
verdade asyney aq'

||
johão gl^.

||
cura

||
(Fl. 214 v.).

Aos vynta hú dias de junho de i554 anos eu Y." giz.
||
cura baptizey

ant.° fylho de domynguos pTz e de
||
m." aluz. sua molher, foraõ padrynhos

marcos diez
||
e bastyaõ de goes, e madrynhas fr." mêdez f.^

||
de bras

Rybr.", e jsabell píz parteyra, e por
||
verdade asyney aquy

||
johão gl:[.

||

cura

aos vynta seis dias do mes de junho de i554
||
eu Y." giz. cura bautizey

paulo f." de bry
||
anda escraua de manoell çyrne, foy pa

||
drynho bal-

tesar gomez da mesma casa
||
e madrynhas, m." coelha, e jnes sanhuda

|i

e madanela parteyra, e por verdade asy
||
ney aquy

||
johão gl^.

\\
cura

\\

e loguo no mesmo dya, eu Y." giz. cura
||
baptizey florêça f.* de

jsabell escraua de p.° frz. veado, foy padrynho aleyxo
||
Royz., e ma-

drynhas jsabell sanhuda
||
e c* lopez, e c* gomez parteyra, e por

jj
ver-

dade asyney aquy
||
johão gl\.

||
cura

||

aos quynze dias de julho
||
de i554 eu Y." giz. cura bautizey dy." f."



de
II
c* fraiista solteyra forão padrynhos a." ba

||
Roso, e o 1."^° fernão

lopez, e madrynhas
||
ana soayrez, e yncs sanhuda parteyra e

||
por ver-

dade asyney aq.'
||
johão gl:{.

\\
cura

\\
(Fl. 21 5).

aos irynta dias de julho de iõ54 anos bauti
||
zei eu Y." giz. cura, ma-

danela f." de dõ nuno manoell
!|
e de dona joana sua molher, foy padrynho

dó ant."
II

f." do cõde da castanheyra, e madrynha dona joana
||
dalbu-

querque, e dona marya dataide avoo da cryãça
||
e ana gomez parteyra

e por verdade asyney aq.'
\\
johão gly.

\\
cura.

\\

no deradr." dia de julho de
||
i554 anos, eu Y." giz. cura bautizey

josef f.° de gaspar
||
dalmeyda, e de jsabell lãprea sua molher foy pa

||

drynho crystouão médez de carualho, e manoell
||
de melo, e madrynhas

dona ana, e ana giz. par
||
teyra e por verdade asyney aquy

||
johão gli- \\

cura
II

aos vynta sete dias dagosto de i554 eu Y.° giz. Ij cura bautizey m.*f.^

de m.^" diez scryuão e
||
de ana mar\nha sua molher foj' padrynho

||

dõ ant.° de lyma, e madrjmhas guj^omar
||
tauares, e jsabell giz. e jnes

mjz. parteyra |: e por verdade asyney aq.'
||

johão gl:{.
||
cura

Aos vynta nove dias de agosto
||
de i554 eu Y." giz. cura bautizey ant."||

f." de Y." aluz. carpj^ntr." e de bryatiz do Rego
||
sua molher, foraõ pa-

drynhos barnabee de
||
sousa, e andre de sousa seu sobrynho, e madry-

nhas jsabell lãprea, e m." frz. par
jj
teyra e por verdade asyney aquy

||

johão gli-
I!
cura

\\
(Fl. 2i5 v.).

aos dois dias do mes de Setébro de 1354 eu Y.° giz. cura bautizey

graaçia
||
scraua adulta de d}'." carualho, fo}" pa

]|
drynho à]." Roíz cryado

do alcaide do caste
||
lo, e madr3-nhas antonya scraua de bras

||
Rybr.",

e, ylena de nycolaao frz. e por ver
!; dade asyney aqu}'

||
johão gl\.

||
cura

\\

aos treze dias do mes de
||
Setébro de i554, eu Y. giz. cura bautizey

marga
[|
ryda f.^ de Symão diez e d ana frz. sua molher

||
foraõ padry-

nhos d3'oguo carvalho, e pedro téReyro, e
||
madr3'nhas ana nuguejTa, e

Ysabell Sanhuda
[|
parteyra e por verdade asyney aquy

|]
johão gl-{.

jj

cura
II

Aos v}'nte dyas do mes de Setébro de ib54
jj
eu Y." giz. cura bap-
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tizev vj^çéte f." de pedro
||
giz. e de johana éRyquez sua molher, forão

pa
J!
drvnhos o coregedor m.'^" dalme^vda, e p." RoTz scry

||
uão da casa

da jndia e madrynhas jsabell coelha
||
molher de p.'^ Rybr." e çezvlya

giz. parteyra
||
e por verdade asyney aquy

[|

johão gl^.
||
cura

\\
.

aos xxj dyas dagosto de i554
|[
eu Y.° giz. cura baptizey marva f.*

de fr.'^°
II
frz. e de yohana giz. sua molher, foi padrynho [ fernã dyanes

carpyntr.", e madrynhas jsabell
||
Rolz, e graaçya lopez, e jsabell sanhuda

||

parteyra, e por verdade asyney aquy
\\
johão gly.

||
cura

[j
(Fl. 216).

Aos vytanove dias do mes de Setêbro de i554
||
anos eu Y.° giz. cura

baptizey myguel
||
escrauo preto adulto de tryntanos de ant.° Roíz

||
ty-

soureyro da tapeçar3'a, foy padr\'nho ant."
||
jorge tysoure\TO de santa

cruz e madrynha
||
joana frz.. e por verdade asyney aq.'

||
johão gl\.

\\

cura.
II

no deRadr." dya de Setêbro de i55'4
||
eu Y." giz. cura baptizey marya

f.* de cr3'stouaõ de
||
leyua, e de jsabell allúz. sua molher foj' padrj'

||
nho

antáo lãprea, e madrynhas, jsabell
|[
fyalha molher de f."^" cardoso e fr."

giz.
II
e joana frz. parteyra, e por verdade asy

||
ney aq.'

j|
johão gl:{.

\\

cura
II

aos outo dias do mes de dezébro de i554 anos eu Y.'' giz.
||
cura

bautjzey andresa f.'' de domvngos frz ai
||
fayate, e de c' giz. sua molher,

foraõ padrynhos
||
damjão de gois, e gaspar de lyão, e madrynhas

[j
joana

corea molher de fr.'^" alúz., e jsabell
]|
sanhuda píwteyra, e por verdade

asyney aquy
||
johão gl-{.

!|
cura

||

aos dezasete dias de dezébro de i554 eu Y." giz. cura
||
baptizey ant."

escrauo preto adulto de damjão de goes
||
foraõ padrynhos Y.° mouraõ, e

paulo emRvquez seus
||
cryados, e madrynha, bryatiz craueyra, e por ver-

dade
II
asyney aquy

|]
johão gl\.

||
cura

||
(Fl. 216 v.).

i555

o primevro dia de janejTo de i555 anos eu Y. " giz. cura
||
baptizey

raanoell f." de goçalo Roíz, e de domygas
jj
daragão sua molher, forão

padrynhos ant." carvalho I; e andre giz. f." de gaspar giz., e madrj^nhas

susana '[^ de neyua molher dant.° espera, e bryatiz frz. par
||
teyra, e por

verdade asyney aquy
||
johão gl^.

||
cura

||
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aos treze dias de janr." de ibbb anos eu Y." giz. cura
||
baptizcy luisa

f.* dant." pTz. e de felypa carvalha
||
sua molher foraõ padrynhos dõ ant."

de lyma
||
e tristão vãz da veygua, e dõ martynho e dõ dy."

||
seus so-

brynhos cõ lycéça do prou3'sor ãdre jorge, e
||
foraõ madrynhas dona

luysa, e br3'atiz frz par
j|
teyra c por verdade asyney aquy

||

johão gl^.
\\

cura
II

.

aos vynte dias do mes de janejTo de i555 anos
||
eu Y." giz. cura

baptizey maiya f.^ de
||
alõso do prado, e de jsabell frz. sua mo

||
iher,

e foraõ padrynhos gei-onjano de
j|
caluos, e p." dyez, e madrynhas bry-

sy
II

da giz., e bryatyz frz. parteyra e por
||
verdade asyney aquy

;|
johão

gl\.
II
cura

II
(Fl. 217).

aos vynta sete dias do mes de jan.™ de i555 anos eu Y." giz.
||
cura

baptizey Sebastiana f.* de marcos diez e de vyolãte
||
pachequa sua mo-

lher, foraõ padrynhos bertola
||
meu frois scriuão da fazêda, e duarte

borges., e
||
madrynhas antonya brãdoa, e valêtyna brãdooa, jr

||
mãas do

dito marcos diez, e jnes mjz. parteyra, e por verdade asyney aquy
||
johão

gh- II

'•'"'"íí
II

aos vynte dias de feuyr.''° de i555 anos eu Y." giz. cura bautizey
|j

al-

iioro f.° de crystouaõ machado, e de meçya pynta sua
||
molher, foraõ pa-

drynhos antaõ lãprea, e nuno aliãz.
||
e madrynhas joana corea e valerya

borges cunhadas
||
do pay da cryãça cõ lycéça do prouysor h" g." ma-

chado
II
e jsabell sanhuda parteyra e por verdade asyney

||
aquy

||
johão

gk- II

""'^
II

aos doze dias de março de i555 anos eu Y."
||

giz. cura baptizey tome

f.^ de guyomar
||
scraua de dona lyanor da sylua, foraÕ pa

||
drynhos do-

mynguos frz. alfaiate, e duar
||
te giz. carpyntr." e madrynhas margay

||
da

frz., e lyanor uogada parteyra, e
||
por verdade asyney aquy

||
johão

gh- II
c"ra

II

aos vynta três dias de março de i555 anos eu Y.° giz. cura
||
baptizey

marya f.* dalu." eanes cozynheyro mor q foi do
||
mestre, e de marya

frz. sua molher foy padrynho Symão
||
Rodryguez, e madrynhas valêtyna

brãdoa, e fr."^" gomez
||
e jsabell sanhuda parteyra e por verdade asyney

aquy
||
não faça duuyda o Ryscado

||
johão gl\.

||
cura

||
(Fl. 217 v.).

aos trynta dias de março de 1555 anos eu Y." giz. cura
||
baptizey brytiz

5
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f.* de c' escraua de Ruy mjz pinhey
||
ro, foy padrynho ant." p}'nhejTO,

e madrynhas gero
||
nyma carej^ra, e bryatiz nauais, e c.^ Rabella par-

tey
II
ra e por verdade asyney aquy

||
johão gl:{.

jj
cura

||

aos quatro dias do mes de majo de i555 anos eu Y." giz.
||
cura bap-

tizey ant." scrauynho de p." tauares fo}^
\\
padr3aiho Y." tauares pay de

seu sõr., e madrynha
||
paulynha da sylua e por verdade as3-ney aquy

||

johão gl^.
II
cura

\\

aos dez dias de
[]
majo de i655 eu Y." giz. cura baptizey marya scra

|1
ua

preta adulta 'de çesar dela corona jtalyano
||
foy padrj^nho bertollameu

lop^, e madrj'
|1
nhasm.* alúz. e apolonya f3'reyra e por ver

||
dade asjmey

aquy \\johão gl\.
||
cura

||

aos quynze dias do mes de mayo de i555 anos eu Y." giz. cura
||
bap-

tizey ysabell fyllia de bastião machado, e de marta
||
frãqua sua molher

foraõ padrynhos dõ Yohão, e Symão
||
RoTz, e madrynhas Symoa ma-

chada sua f.% jsabell
jl
lopez madrynha parteyra e por verdade asyney

aqui
II

johão gl:{.
\\
cura

\\

aos dezanove dias de majo de i555
ij
anos, eu Y." giz. cura baptizey

geronymo f." de luzia
||
escraua damadis frz., foy padrjoiho o l."^" p." de

puga
II
e madrynhas jsabell pyz, e geronyma pymétell, e

||
bryat3'z aluz.

parteyra, e por verdade asyney aq.'
jj
johão gl-.

\\
cura

\\
(Fi. 218).

aos v\'nta três dias de majo de íS5d anos, eu Y." giz. cura
||
baptizey

gorge f.° de fr."^" Rolz alfaiate e d3'sabeil lo
||
pez sua molher, foy pa-

drynho manoell tauares, e madr3f
||
nhãs ana luis, e joana coelha, e jsabell

sanhuda parteyra
|]

e por verdade asyne3' aqu3'-
||
johão gl:[. |l cura

\\

aos sete dias de julho de i555 eu Y." giz. cura bap
jj
tyze3' pedro f."

de aluaro frz. carpyn
||
teyro e dant.*

||
frz. sua molher, forão padr3'nhos

bras Rybeyro
||
e marcos diez seu cunhado, e madrynhas vale

||
t3'na

brãdoa, e jnes mjz. parteyra, e por ver
||
dade asyne3' aquy

||
johão

gk- li
"""'í

II

aos doze dias do mes de julho de i55S anos eu
||
Y.° giz. cura bap-

tyze3' ana f." da jgreja, fo3'
||
padrynho geronymo da maja, e madr3'nhas,

jsa
II
bell de farya, e lyanor de farya, e marya

||
frz. parteyra, e por ver-

dade asyney aq.'
||

johão gl^.
|j
cura

||
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aos quynze dias do mes de julho de \bbb anos eu Y. giz. cura
||
bap-

tizej' braniabe fylho dines fiz. jndia solteyra foy pa
||
drynho gaspar

corea, e madrynhas felypa de
||
goes, e geronyma pymétel, e apolonya

fyri".'"''
II

parteyra, e por vei'dadc asyney aq.'
\\
Jolião gl:{.

\\
cura

(j
.

aos quynze dias do mes de setébro
||
de i555 anos eu Y." giz. cura

baptize}' frãcysqua f.* de
||

c.'' frz. molher solteyra, foy padrynho p." lopez,

e madry
||
nhãs bryatyz Royz, e ant.* barbosa, e brytyz Royz

||
parteyra,

e por verdade asyney aquy
\\
folião gl\.

\\
cura. (Fl. 218 v.).

aos quatro dias doutubro de i555 anos eu Y." giz. cura baptizey

cosma
II

e damyana f."^ de m.^" machado e de jsabell velha sua molher
||

foraõ padrynhos antaõ lãprea, e ant.° Roíz e madrynhas lyanor
||
diez, e

bryatiz allúz., e lianor de bayRos parteyras e por verda
||
de asyney aquy

||

johão gl-{.
II

cura
||

e logo no mesmo dya eu Y." giz. cura baptyzey damyao
||

f." de bras

de goes e de m.* gomez sua molher, foraõ copadres an
j|
dre dalbuquerque,

e syluestre giz. clerygo, e madrynhas marguydalúz., e jnes
||
dalcaceva, e

lyanor de bayRos parteyra e por verdade asyney aq.'
jj

jolião gl:{.
||
cura

|1

aos sete dias do mes de outubro de i555 anos eu Y.° giz. cura
||
bap-

tyzey antonyo f." de geronymo de calluos e de m.* diez
||
sua molher, foy

padrynho bras Rybr.°, e madrinhas
||
vyolãte pacheca, e ana de caluos,

e jnes Sanhuda par
||
teyra e por verdade asyney aquy \\johão gl'^.

||

cura
II

e loguo no mesmo dya baptyzey agostynho
||

preto escrauo adulto de

Ysabell furtada, foy seu pa
||
drynho a." amRyquez, e madrynha m.'' frã-

qua
II
e por verdade asyney aquy

||

johão gl:^.
||
cura

\\

aos doze dias de outubro de
||
i555 anos eu Y."' giz. cura baptizey

frcãcisca f." de p." frz. car
||
pynteyro e de graaçia lopez sua molher foraõ

padry
||
nhos belchyor da costa, e fr."^" botelho, e marguyda gor

||
ge

madrynha, e jnes mjz. parteyra, e por verdade asy
||
ney aquy

||
johão

gk- II

cura
II

aos vynta hú dias do mes de outubro de 1555 anos eu Y." giz.
jj
cura

baptyzey vyolante f.'' dantonyo pynheyro, e de
||
felyppa Roíz sua molher

foraõ padrynhos Y." de
||
calatau e frey gorge do abyto de santyago sa-
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çerdote
||
e madrynlias dona luisa e anbrosya more_vra e

j|

jnes sanhuda

parieyra, e por verdade asyney aq.'
!j
johão gl:{.

\\
cura

||
(Fl. 2ig).

[Baptismos desde 10 de novembro de 1555 até 1 de agosto de 1578]

Aos dez dias do mes de novembro de iS55 eu Y.° giz cura
||
baptizei

gorge f.° de bertoUameu vyeyra e de
j|
lyanor symoa sua molher, foy pa-

drynho gero
||
nymo de tomar e madrynhas cateryna de moroz

||
e lyanor

dyez, e vsabell lopez parteyra, e por
||
verdade asyney aquy \\johão gl\

||

cura
II

aos dezanove dias de novembro de i555 anos eu Y.° giz. cura bap-

tyzej' m.* f.* de luisa frz.
jj
molher solteyra, foy padrynho o coneguo

fr."^"
II

lopez, e madr3'nhas, guyomar borges, e guio
||
mar tauares, e m.*

Roíz partevra e por
||
verdade asyney aquy

||
johão gl^.

||
cura

||
.

em o derradr." dya do mes de noyêbro de i555
||
anos eu Y." giz. cura

baptize}' cyzylya f.* de
||
andre giz. carpyntr." e de geronyma S3'mões sua

||

molher, foy pádr5'nho bras Rybr." cõtador
||
dei Re}', e madrynhas fr."

médez sua f.* e
||
vyolãte pachequa molher de marcos diez e

||
jnes mjz

parteyra, e por verdade asyney aquy '^Johão gl\.
\\
cura

||

aos dezaseis dyas do mes
||
de dezcbro de i555 anos eu Y.° giz. cura

de santa $<
||
baptyzey m.* f.'' da jgreja foy padrynho ant."

||
gorge ty-

soureyro, e madrynhas geronyma careyra
||
e ynes soairez sua f.* e a

parteyra não conhe
||
çyda e por verdade asyney aquy

||
johão

\\
gl:{.

j|

cura
II

(Fl. ij).

i556

Aos nove dias do mes de jan.™ de i556 anos eu Y."
||

giz. cura bap-

tlzev fr." f.' dylena escraua de
||
nycolao frz. foraÕ padrynhos dy." car-

valho e
II
gorge médez, e madrynhas marguyda paez f.^

]|
dalu." paez,

ysabell sanhuda parteyra, e por ver
jj
dade asyney aquy

||
johão gl\.

\[

cura
II

Aos treze dias de jan.™
||
de i556 anos eu Y." giz. cura baptizej gião



- 37 -
' f." de

II
c* andre molher solteyra, forão padrynhos martym

|j
de freytas

prioste da jgreja, e fr.™ alúz. tysoureyro, e
||
madrynlias felypa dyez mo-

lher de y." tauares
||
e brytyz pyz. madrynha, e por verdade asyney aqui

||

johão gly.
II
cura

\\

Aos vynta dois dias do mes de jane}'ro de i556 anos eu Y." giz. cura

baptizey ãtão f." de' R." luis carpyntr."
||
e de barbora frz. sua molher,

forão padrynhos este
||
vão vaz barbr." q foy, e v/° nabo, e madrynhas

||

v3'olãte pacheca molher de marcos dyez e jnes mjz par
Ij
teyra e por ver-

dade asyney aquy
\\

johão gl\.
\\
cura

||

Ao deRadr." dia do mes de jan.™ de i556 anos
|j
eu Y." giz. cura bap-

tizey paulo f.° de p.° matella e de
||
bryatiz domynguez sua molher foy

padrynho bras Rybr.°
||
e madrynhas valétyna brãdoa, e vyolãte

||
pacheca,

e jnes mjz. parteyra e por verdade asyney
||
aquy

[|
johão gl:^.

\\
cura

\\

(Fl. ij v.).

Aos il dias do mes de octubro de 1536. bautizei eu ant." piz.
|[
cura

de sancta ^ a frãcisco f." de Cessare de la Corona e de
]|
sua moliíer

m.* fr." e foro padrinhos, nicolao dalter et michel
[j
Roxe, e madrinhas

violãte pachecha e c'''' velarinha '[ partr.^ e por verdade asignei aqui
\\

antonjus \\pi'{
||

(i).

Aos Í2 dias do mes de octubro de i556 annos bautizei eu ant."
||
piz

cura de sancta ^ a fernãdo f.° m.*" coutinho e de sua
||
molher dona

felipa e forão padrinhos grauiel! de monte |! e madrinhas dona m.'''' e

dona maior, e jeronima carreira
j|
parteira e por verdade asignei aqui i|

antomus
\\

pi~.
\\

Aos i8 dias do mes de octubro de i536. bautizei Eu ant." piz. cura
||

de sancta >J( a fr.™ f." de lançarote lamprea e de sua molher
||
madanela

de pina, e foro padrinhos manoell dalraeida c.°'' e
||
aires da fomsequa, e

madrinhas dona ana Corrêa molher de x."
||
de melo, e jnes míz partr." e

por verdade asignei aqui
||
antonhis

\\
pi'{.

\\

(i) O cura António Pires numerou todos os assentos effectuados durante o seu exer-

cício, sendo este o oitavo. Os anteriores assentos perderam-se com as duas folhas que

faltam no códice.
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Aos 12 dias do mes de octubro de i556 annos bautizei Eu ant.°
|]
píz.

'

cura de sancta^ a ant.* f.* [de] lucas da fonsequa e de sua molher
|]

Jsabell alúrz e foro padrinhos gaspar de freitas e fr.^~° da silua
[j
e ma-

drinhas uiolãte pachequa e m.^ frz. partr.* e por verdade " asinei aqui
||

antonius
;|
jcq

||

Aos 27 dias do mes de octubro da era de i566. bautizei Eu " ant." píz

cura de sancta ^ a ant." e a luzia pretos
]]
de.briolanja gUz. e foro pa-

drinhos Jn.° de souza e ma
í[
drinha Jsabell frz. e por verdade asignei

aqui
11
antomus

\\
pi:{.

\\
(Fl. b).

aos 5. dias do mes de nouébro de i556. bautizei Eu ant."
}|
píz. cura

de sancta ^ a dioguo scrauo .do sr. prouisor
[|
lopo uelho e foro padri-

nhos o 1.'^° alu." uelho e ant." bras
1|
e madrinhas m.* doliur.'' e m.* betarda

e por verdade
jj
asyney aqui

||
antonius \[pi\

||

Aos 8 dias do mes de novébro de 1556. annos bautizei
||
Eu ant." piz.

cura desta Jgreja a gratia f." de R.°
||
allúrz. e de sua molher fr." jorge

e foro padrinhos
||
fr.™ giz. e madrinhas briatiz nunez e m." p."^^ e jsabell

||

sanhuda partr.'"* e por verdade asignei aqui
||
antonius

||
pi:{.

||

Aos i3 dias do mes de nouébro da era de i556
||
bautizei Eu ant."

piz cura da Jgreja de sãta )J< a m.* f.* de
(|
João de bairos e de sua

molher m.^^ frz., e forão padri
||
nhos afonso botelho e afõso alurz. e ma-

drinhas valétina
|j
brandoa, e jsabel sanhuda partr.'' e por verdade asignei

aqui
;i

antonius
jj

pi^.
||

Aos 25. dias do mes de dezébro de i556 annos bautizei eu ant." pTz.|t

cura desta Jgr.'' a hieronima f."'' de fr.™ frz. e de sua molher
jj
joanna

giz. e forão Padrinhos DomTguos a." e amador jorge
|j
e madrinhas hie-

ronjma de macedo, e jsabel sanhuda partr. ^ e
||
por verdade asignei aqui

antonius I] pi^
||

Aos 2S dias do mes de dezébro de i557(i) annos Eu ant." píz. cura
||

desta jgr.^ bautizei a bastião scrauo de dona leanor da silua e forão pa-

( I ) D'aqui por diante este cura substituiu o começo do anno da era de César, que é

o dia da Circuncisão do Senhor, pelo dia do nascimento de Jesus Christo que é a 25

de dezembro.
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drinlios ant." jorge tisoureiro da dita jgr.'
||
c madrinhas jsabell moniz e

violãte RoTz. e por
]|
verdade asignci aqui

1|
anlonim \\pi\

I|
(Fl. b v.).

Aos 28 dias do mes de dezébro da hera de iSSy bautizei eu ant."
||

píz. cura da Jgr."^ de sãta »í< a thomasia f.* de dõ Jm." soltr." e de ana

píz. solt/* e foro padrinhos manuell moreira e xpovão de benauéte e ma-

dri
II
nhãs Jsabell moreira e Jnes frãcisca partr." e por verdade asignei

||

aqui
II
antonius I|_pq. ||

Aos 29 dias do mes de dezébro de iôSy bautizei eu ant." Píz cura
||

desta Jgr/ a fr.™ scrauo de fr.'-"^ médez e foro padrinhos baltasar
||
frz.

e jm." gllz. e foro madrinhas gracia iopez e por verdade
||
asignei aqui

||

antonius
||
pi:{.

\\

Aos 29 dias do mes de dezébro de iSSy bautizei eu ant."
||
Píz. cura

da Jgr.''' de S. ^ a fr/° f." de felipe pereira e
||
de sua molher Joana

anrvquez e foro padrinhos michael
|)
róxe e tristão de colónia e madrinhas

m.* fr." e Jsabel
||
médez partr." e por verdade asignei aqui

||
antonius

\\

ptK
li

Aos X. de Janeiro de iSSy. annos bautizei eu ant.°
jj
pTz. a siiuester

f.° de amriq Iopez e de felipa Carreira
||
sua molher e forÕ padrinhos

miguell roixo e fr."^"
||
de rjos e madrinhas, c."'» Iopez e Jsabell sanhuda

par
II
teira e por verdade asignei aqui

||
antonius

\\

pi:^
\\

Aos 12 dias do mes de Jan.''° de ibbj anos bautizej eu
||
ant." píz.

cura desta Jgr.'' a m.''^ f." de Júlia scraua
jj
de Jm." pinto cleriguo e de

fr." diez soltr." e foro
||

padrinhos guõçalo de souza e p." cabrall e

madrinhas
||
lianor médez e c."^ frz. partr/ e por verdade

|]
asignei aqui

||

antonius
||
pi\.

\\

(Fl. bj).

Aos 24 dias do mes de janr." de iSõy annos bautizei Eu ant." píz.
||

cura desta Jgr." a manuel f.° de domíguos diaz e de sua molher
||
fr."

nunez, e foro padrinhos gaspar de liao, e iuis Jacome, e madri
||
nhãs

luisa dorta, e c."" Iopez, partr.-' e por verdade asignei aqui
||
antonius

\\

/"?•
II

Aos 29 dias do mes de jan.™ de i557 bautizei eu ant." píz
jj
cura da

jgr." de sancta )$< a marguarida f.'' de Jerónimo
||
mõtr." e de gratia roíz

solteiros, e foro padrinhos, gaspar
||
De lião e madrinhas guiomar borges
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e jeronima carreira
||
e guiomar frz. parteira, e por verdade asinei aqui

|f

antonuis
||
pi\

||

Aos 2 1 dias do mes de marco da era de \bb-j bautizci Eu ant."
||
piz.

cura da Jgr.* de sancta >í< a afomso f." de Dioguo do prado e de jsabel

frz. solteiros e foro padrinlios Ino padre mirada Capellão
|j
dei Rej e ma-

drinhas ana nogr.* e jeronima Carr.* e briatiz frz
[|

partr.* e por verdade

asignei aqui
jj
aníonius

||

ply.
\\

Aos 28 dias do mes de março de iSSy annos bautizei Eu
||
ant." píz.

cura da Jgr.* de sãta »í< a joanne f.° de gaspar
||
da Costa e de sua mu-

lher ant." guomez e foro padrinhos jorge
||
Da costa, e balthasar da costa,

e madrinhas c."* de mouriz e Jsabell
||
Sanhuda partr.'' e por verdade

asignei aqui
||
antonius

\\

pt\.
||

Aos 4 dias do mes dabril da era de i557
||
bautizei Eu ant." píz. Cura

da Jgr.* de sancta >í< a fr.'^°
|]

f." de Jm." alúz. e de sua moiher briatiz de

Reguo e foro
||
Cõ (sic) padrinhos fv.'^° nunez, e nicolao frz. e madri-

nhas
II

violãte pacheca, e jsabell sanhuda partr.* e por
||
verdade asignei

aqui
II

antonius
\\
pt^.

j|

(Fl. bj v.).

Aos 23 dias do mes de majo da era de iSS-] annos bautizei eu antoni[o]

pTz
II

cura desta Jgr.'' a Jorge f." de ant." tauares pedr." e de sua mulher
||

m.^^ Jorge e foraõ padrinhos Domíguos frz. e madrinhas cezilia frz.
|!

policena da cruz e partr.''' Jsabel Sanhuda, e por verdade asignei aqui jl

Ant."'\\pr^.\\

Aos 23 dias do mes de maio da era de iSS- bautizei eu antonio píz
||

cura desta Jgreja a c."'"' f." de d." palz solt.™ e de c."'' leoa soltr.'''
||
e

foro padrinhos Joa dinis e Jerónimo de lucena e madrinhas
||

fr.*^^ bernalda

e lianor frz. partr." e por verdade asignei I] aqui ||
Antonius |I pi^.

\\

Aos 23 dias do mes de maio da era de ibb'] bautizei
||
Eu ant.° píz.

cura desta Jgr." de S.^^ >í* '^ fr.™ scrauo
||
de grauiel de moura, e foro pa-

drinhos ant." bras
||
cleriguo de missa, e Siluestre gllz taõbé cleriguo

|j
e

madrinha m." bras e por verdade asignei aqui
||
antonius \\p'i'{

\\

Aos 7 dias do mes de Junho da era de i557 annos bautizei
||
Eu ant."

píz cura desta Jgr.'' a miguell f.° de ant."
||
scraua de bras ribeiro, e foro

padrinhos ant.° Jorge
||
thesoureiro, e madrinhas Joana criada de fr."



— 41 —
médez

||
e Jlena anlunez, e Joana giz. partr.-'' e por verdade

\\
asignei aqui

||

anloniiis
||
pty.

||

Aos 8 dias do mes de junho da era de iSSy annos bautizei
||
Eu ant.°

píz. cura da Jgr.^ de S. ^ a pãpiíila f." de
||
Justa giz. soluta, e foro pa-

drinhos francisco barba quartanr."
j|
e madrinhas Jnes de saa e briatiz frz.

partr." e por verdade
\\
asignei aqui

||
antonius

^
p'i:{.

\\
(Fl. bij).

Aos i5 dias do mes de Junho da era de \bb'] bautizei Eu
|

ant." piz

cura desta Jgreja a m." f." de bastiam machado
||
e de sua molher marta

fraca e foro padrinhos bastião
||
carvalho, e ant." de freitas e madrinhas

Joana
||
duarte, e Jsabell lopez partr.'' e por verda

||
de asignei aqui

:j
an-

tonius
II
pT^.

II

Aos i5 dias do mes de junho da era de ibb-] bautizei Eu ant."
||
piz

cura desta Jgr.'^ a feliciano f." de Simão lopez e de
||
Jsabell SuaRez sua

molher, e foro padrinhos bras Ribr."
\\
e cizilia Cardosa madrinha, e

m.''' fialha, e Jnes vieira partr."
||
e por verdade asignei aqui

\\
antonius

\\

pH- II

"

Aos 3 dias do mes de julho da era de iSôy bautizei Eu antonio
![
píz.

cura da Jgr.'' de sancta >^ a antonia f.'' de alu." machado
||
e de felipa

de bulhaõ sua mulher, e foro padrinhos antõ lãprea
||
e o l.''" luis frz. e

madrinhas brãca lopez e Jnes vr.''
||
partr.* e por verdade asignei aqui

j|

antonjus
\\
pí:{ \\

.

Aos 9 dias do mes de julho da era de 'óbj bautizei eu ant." cura desta

Jgr." a ant.° f." de ant." pinheiro, e de felipa
||
RoTz sua molher e foro pa-

drinhos dõ Jorge ãriqz, e g." de
||
Souza e madrinha dona m.', e Jnes vieira

partr.-''
||
e por verdade asignei aqui

||
antonius

\\

pt^.
||

Aos 14 dias do mes [de] julho da hera de \bb6 anos bautizei Eu
||
an-

tonio piz

Aos 22 dias do mes de Julho de ibbj bautizei Eu ant."
|j
piz. cura

desta Jgr." a custodio f." de m.'' Rolz soltr." e
||
foro padrinhos baltasar

frz. e p." Tibério e madrinhas
|[
Justa gllz. e briatiz a," partr." e por ver-

dade asignei
||
aqui

||
antonius

\\

pi^.
\\

(Fl. bij v.).

Aos XX dias do mes daguosto de era de ibbj bautizou
||
ant." da fon-

6
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seca Jconimo nesta Jgr." por ml ant."
j|

piz. cura por star doéte a m.*

f," de g." frz. e de c.""
j|
de seixas sua molher, e toro padrinhos gaspar

da. Rua !| e jsabell pTz. e briatiz afomso, e m.^'' Jorge partr.*
jj
e por ver-

dade asignei aqui
|j
antoniiis

\\
pl:{.

\\

Aos 9 de Setébro da era de 'úbq bautizei Eu antonio
||
pTz. cura desta

Jgr.'"' a m." f.* de antonia scraua das orfaas
||
e foro padrinhos Jerónimo

duarte e madrinhas
||
m.* diaz, e m.* thome e m.'' thome (sic) partr. e por

verdade
jj
asignei aqui

||
antoniiis

\\
pí:{.

|j

Aos 25 dias do mes de setembro de 'ób-j bautizei eu
|[
ant." pTz. cura

desta Jgr.'» a Joana f." de g." xoTz
jj
e ,de domíguas daragaÕ sua molher,

e foro padrinhos
||
Joam pTz. da fonsequa, e luis pardo e madrinhas

m.^ guoraez
|j
e Jnes v.""^ partr.-'' e por verdade asignei aqui

||
antonius

\\

pn- II

Aos 26 dias do mes de setembro da era de iSSy bautizei Eu
||
ant."

píz cura desta Jgreja a c."^ f." de ant."
||
alurz e de iiena de beia sua

molher, e foro padrinhos
\\
Dieguo Rabelo e luis lopez, e madrinhas micia

||

alijrz. e gratia faleyra, e por verdade asignei aqui
jj
antonius \\p1\-

jj

Aos 3 dias do mes de octubro de iSSy annos bautizei Eu ant."
jj

pTz

[cura] desta Jgreja a Dominguas f.* de Jm.° gllz. e m." frz.
|j
soltr.°^ e

foro cõpadres Dioguo de freitas e comadres
jj
c."' lopez e m." diaz e Jnes

vr.'' partr.'"' e por verdade
||
asignei aqui

|]
antonius

\\
pJ:[.

jj

(Fl. biij").

Aos 3 dias do mes de octubro de i557 annos bautizei
\\
Eu ant." pIz.

cura desta Jgr.* a domlguos f.° de alu."
||
annes e de sua mulher m.*

frz. e foro padrinhos
||
Damyão de guois e marcos diaz, e madrinhas

m.'^'' alúrz.
jj

e Jsabel Sanhuda partr.* e por verdade asignei aqui
jj
an-

tonius
[|

pT:{.
11

'

Aos 9 dias do mes de octubro de \bb-j bautizei Eu ãt."
||

pTz. cura

desta Jgr." a victoria f." de Jorge frz.
|]
e de Jeronima pimétell sua mo-

lher, e foro pa
jj
drinhos damiaõ De guois, e madrinhas Jsabell

jj
coelha,

e victorea de macedo, e Jsabel sanhuda
||
partr." e por verdade asignei

aqui
jj
Antonius

jj

pt^.
\\

Aos 25 dias do mes de octubro de i557 bautizei Eu ant." piz.
jj
cura
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desta jgr." a m." f." de banholameu de vilas boas e
|j
foraõ padrinhos

Jacome de vilas boas, e ant." lopez e ma
||
drinhas andresa frz. e m.* frz.

partr.'', e por verdade asignei
[j
aqui

1|
antonhis \\pti.

\\

Aos 28 dias do mes de octubro de 1557 b£\utizei
jj
eu ant." píz. a joane

f." de D." valete e de sua
||
molher mitia de v™cõcelos e forõ padrinhos g."

de
II

morais,' e madrinhas m.'' de tauora, e lianor de macedo
||
e Jnes v."

partr/ e por verdade asignei aqui
|1
antonhis \\p1\. \\

(Fl. biij" v.).

Aos xxbiij dias do mes de dezébro de
||
i558 (1) bautizei eu ant." pTz.

[cura] de S. ^ a thome
||

f." de R." alúrz. e de sua molher fr.'"
j|
Jorge

e foraõ padrinhos p." thiberio e simão frz. e madrinhas c."" tauares
||
e

luzia simoa partr." e por verdade
jj

asignei aqui
|1
antonius

\\
pii-

||

Aos 28 dias do mes de dezébro de i558 bautizei eu l] antonio frz. cura

desta Jgr/ a Joana scraua de
j]
Dona Camilia e forão padrinhos bras ba-

reto
II
e alu." frz. clenguo, e madrinhas briatiz craur.*

jj
e por verdade

asignei aqui
||
antonhis

\\

pt\.
||

Aos 3o dias do mes de Janr." de i658 annos bautizei eu
||
ant." piz.

cura desta Jgr.'' a domíguos f." de ant."
|j
Roíz e de sua molher m.^' frz.

e forõ padrinhos alu."
||
machado, e duarte gllz. e madrinhas c."^

||
lopez

e c."^ frz. partr." e por verdade asignei aqui
1|
antonhis \\pil-

\\

Aos 7 dias do mes de feur." de i558 annos bautizei eu ãt.°
||
PTz cura

desta Jgr.* a vitoria f.-'' de g." diaz.
|!
e de sua molher m.'^^ a." e forõ

padrinhos gaspar
||
de iião, e madrinha[s] anna do Reguo e briatiz do

Reguo
II
e lianor de baiRos partr." e por verdade asignej

||
aqui

jj
ant°

]|

pti.
II

(Fl. ix).

Aos b dias do mes de março de i558 bautizei eu
||
ant." pIz. cura

desta Jgr." a fr." f." de
;|
marcos diaz, e de violãte pacheca sua mo

j,
Iher

e forõ padrinhos d." do tojall e madrinhas felipa de Craramõte e jlena

guo
II

dinha, e Jnes míz partr.^ e por verdade asignei
||
aqui

;|
antonius

||

pn- II

(i) Continua aqui a data do dia do nascimento de Christo e não do dia da Cir-

cuncisão.
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Aos b dias do mes de março de i558 bauti
|j
zei eu ãt." pTz. cura desta

Jgr.* a ana '.' f.* de bras de giiois e de m/ de guois sua molher '[ e foro

padrinlios Jm." djnis e m.* joana coelha '! e jnes dalcaceua e lianor de

baiRos partr.* I' e por verdade asignei aqui
|j
aiitonhis pl\.

"

Aos 1 1 dias do mes de março de 1558 bautizey eu
||
ant." piz. cura

desta Jgr.* a damiaõ
||

f.° de p." frz. e de gratia lopez sua molher
||
e foraõ

padrinhos lopo velho p.°uisor
||
e madrinhas, Jsabell Roiz e ana nogr.*

j|

e Jnes míz. partr.^ e por verdade asignei
(|
aqui

||
antoniiis \\pt\-

!1

Aos 20 dias do mes de março de i558 annos bautizei ! eu ant." pTz.

cura desta Jgr.'"' a Jerónimo f.° de amador jorge e de sua molher m.*

bras, e foro padrinhos marcos diaz, e ' jm." da costa, e madrinhas fr."

médez e jsabell
||
Sanhuda partr/'' e por verdade asignei aquj

i;

antonius \\

pi\.
.

(Fl. ix V.).

Aos xb dias do mes dabril de i558 annos bautizei Eu Ant." " PTz. cura

desta Jgr." a fernaõdo f." de fernaõ diaz e de sua
i|

molher briatiz a.° e

foraõ padrinhos fr.'^° paiz cleriguo
||
e guaspar da Rua, e madrinhas Vio-

lante cardosa e jsabell
1|
sanhuda partr.'' e por verdade asignei aqui

||
Ati-

toniiis piy.
1

Aos 10 dias do mes de junho de i558 annos Eu antonio
||
pTz. cura

desta Jgr." de Sancta >^ bautizei a Joane f." de
!|
Jlena scraua de nicolao

frz. e foraõ padrinhos p." matella i'i e alu.° paiz, e madrinhas, ana da

rosa e Jsabell sanhuda ,! partr.* e por verdade asigney aqui
||
Antoniits

\\

m- !l

Aos 10 dias do mes de julho da era de mill e quinhentos e cincoéta
\\

e oyto annos bautizei Eu Ant.° Píz. cura de sancta [>í<] a fr.™ f.° l| de

bastião soaRez e de sua molher ana correa, e foraõ padrinhos lopo v.°

prouisor, e marcos diaz e madrinhas ' Jlena guodinha, e luisa frois, e

m.* dalmada, e Jnes mlz
!j
partr." cÕ li.^" do prouisor e por verdade asignei

aqui '' Antonius {I pi-{.
||

Aos 20 dias do mes de Julho de i558 bautizei Eu Ant." pTz. cura

desta
II
Jgr." a fr.^° f." de ant." scraua q foi de dona Camilia e foro

pa !|
drinhos d.°^ frz. alfaate e p." bugualho e madrinhas Jsabel

(1
Jorge

e lianor de baiRos partr." e por verdade asignei
]|

aqui
||
Antonius

\\
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Aos IO dias do mes daguosto de i558 annos bautizei

|]
Eu ant." píz.

cura desta jgr.'' a ana f de R." luis e de barbora frz. sua molher, e

foro padrinhos gaspar de
||
matos, e madrinhas ana nogr." e joana coelha

e
II

jties mlz partr.'' e por verdade asignei aqui || Antonius
||

pi^.
\\

Aos IO dias do mes dagosto de i558 bautizei eu an
||
tonio píz. cura

desta Jgr.'' manoell f." de a." anRiquez
||
e de sua molher felipa de guois,

e foraõ padrinhos
||
ant." Roíz. tesoureiro da tepeçaria, e madrinhas ana

nogr."
II

e ana mesurada, e por verdade asignei aqui
||
Antonius \\pil.

||

Aos i5 dias do mes daguosto da era de i5S8 bautizei Eu
||
ant." píz.

cura desta Jgr." a Jsabell f.'' de damiaõ de
||

guois, e de dona Joana

sua molher, e foraÕ padrinhos
||
aires ferr.'', e madrinhas jsabell vaz e

Jsabell robella
||
e Jnes alúz. partr." e por verdade asignei aqui

||
Anto-

nius
II
pi^.

II

Aos i5 dias do mes de agosto de i558 bautizei Eu ãt."
||

píz. cura

desta jgr." a bastião f." de nicolao frz. e
|1
de m'^'' píz. sua molher, e

foraõ padrinhos
||
Dõ luis de moura, e fr.'^° diaz, e violãte pacheca

||
e

fr." brãdoa madrinhas, e Jsabell sanhuda partr.''
||
e por verdade asignei

aqui
II
Antonius

\\

pi^.
\\

Aos 20 dias do mes daguosto da era de i558 bautizey
||
Eu ant.° píz.

cura desta Jgr.-'' a leanor {^ de briatiz
||
alúz. e foi cõpadre m."° freire,

e comadre c."" v."
||

e por verdade asignei aqui
||
Antonius

\\

pi\.
||

(Fi. X V.).

Aos 23 dias do mes daguosto bautizei Eu Ant." pTz. cura
||
desta jgr.*

a lianor f.''' de jorge de parada e de m.'' frz.
||
soltr.°^ e foro padrinhos

Jorge mlz e v.™ frz. e madrinhas
||
ra." diaz, e por verdade asignei aqui

||

antonius
||
pi:{.

||

Aos 9 dias do mes de setembro de i558 bautizei Eu ant."
j|

pTz. cura

desta Jgr." a domíguos f.° de felipe diaz e de
||
sua mulher Jsabell

silu.'^ e foro padrinhos ant.°
||
caldr.* e António diaz e madrinhas joana

coelha
||
e jsabel Sanhuda partr.* e por verdade asignei aqui

]|
Antonius

\\

Pk- il

Aos 26 dias do mes de dezébro de i558 bautizei
||
Eu Ant." píz. cura
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desta Jgr." a m.'^'' f."
1]
de guaspar gllz. e de m.* alurs. sua molher

||
e

foro padrinhos m.«" cirne, e madrinhas
;

jlena guodinha e jsabell RoTz. e

por verdade asignei aqui
|j
Antonius

\\
pi^.

\\

Aos 26 dias do mes de dezébro de i558 bautizei Eu at." " píz. cura

desta Jgr.* a joane f." de p." cabreira, e de sua
||
molher antonia soarez

e foro padrinhos dieguo
|]
de castro e dominguos leitão e comadres cata-

linha
II

ortiz e a parteira e por uerdade asignei aqui
||
Antonius

]|
pi^.

\\

Aos xx8 de janr." de iSSg annos bautizei Eu antonio pTz
|i
cura desta

jgr/ a V.** f." de v.^° diaz e de m.''^' diaz sua molher
||
e foro padrinhos

joã diaz e antonio frz. e madrinha
;{
marta de seita e por verdade asignei

aqui
II

Antonius
||
pi:{.

\\
(Fi. xj).

Aos 3 de jan." de iSSg bautizei Eu ant.° píz. cura
;i

desta jgr.^ a

bellchior f." de baltesar frz. e de
1}
sua molher antonia frz. e foraõ pa-

drinhos alu.° diaz
||

e nicolao frz. e madrinhas briatiz Roiz e jsabell

Rolz
II
partr.* e por verdade asynei aqui

;

antonius
||
pi:{.

||

Aos 9 dias do mes de feur." de iSSg bautizei Eu antonio piz.
||
cura

desta Jgr.^ a m.^" f." de ant." pinhr." e de sua molher
||
felipa Rolz, e foraõ

padrinhos Rui giz. de tauora e p.°
H
1." de tauora cleriguo, e comadres

Violante cardosa e
||
e paula de sa e por verdade asignei aqui 1' Anto-

nius
II
pií-

II

Aos 20 dias do mes de março de iSSg bautizei Eu !l Antonio pTz.

cura desta Jgr." a dinis f." de Antonio
|j
frz. thosador e de sua molher

luisa gllz e foraõ
||
padrinhos bras Ribr." e marcos diaz e madri

jj
nhãs

m.''" dalmada e Jsabell sanhuda partr.^
||
e por verdade asinei aqui

jj
An-

tonius
II
piy

II

Aos 4 dias do mes de Julho da era de i55q bautizei Eu
|

Antonio

píz. cura nesta Jgr.'' a m.^" f.° de Simaõ bras e •\ de m.^^ frz. sua molher,

e foraõ padrinhos. Antonjo
!|

caldr.'', e madrinhas jsabell coelha e vioiante

pache
II

qua, e por verdade asignei aqui |: Antonius
||
pi\.

||

aos xxbiiij" de junho de iSSg eu jorge
||

aliõz. cura desta ygreja bau-

tizei
II
yoana f." de R.° do pouso e de

||
maria da guea, padrynhos

||
lopo

mjz e atonia de sãta crara
||
e lianor de burgos q apresetou

||
e por ver-

dade asiney aquj
\\
jorge

\\
alfi^.

\\
(Fl. xj v.).
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aos xb dias de julho de iSSg fale
|j
seo J." vaz carapit.™ de casas

||
e

jaz éterrado no adro desta jgreja ^ de sãta cruz fez testam. '° e ficou
jf

por seu testamét.™ seu gero e sua
\\

f.* e por verdade eu jorge alúz

cura
II
desta jgreja asjnej aquj vt

||
supra

\\
forge

[|
alú^.

!|
(i).

Aos xxbj dias de julho de ibbg bau
||

tizej eu jorge alúz. cura de

santa
||
cruz m.* f.'' de át.° alúz. e de jlena

||
vaz padrjnhos ãt." pirejra e

mar
||

quos dias e madrjnhas dona
jj
maguarjda e m.* bras q apre

|[
sétou

e por verdade asinej aqui vt
||
supra \\jorge

\\
alã:{.

||
(Fl. xij).

Aos xxix de agosto de iSSg bautize}'
||
eu jorge alúz. cura de sãta >í<

||

desta cjdade ha m.'"' f." de belchior
j|
Raposo e de lionarda corea

||
sua

molher foraõ padrinhos
[j
o sõr. marti vaz de sousa e ãt."

j|
pirejra e ma-

drjnha violãte pa
||
chequa e a q apresétou a crjãça

||
e por verdade asinej

aquj vt supra
|[

jorge
\\
alã:{.

||

Aos XXX de agosto de iSSg eu jorge '! alúz. cura desta jgreja bautisej

lujsa
II

f." de fr.'^° Rojz. e de jsabel lopez sua
||
molher fora padrinhos si-

maõ frz. e '\ madrinhas ãdreza frz. e jsabel pTz
||
e a q apresétou a crjãça

e por ver
;

dade asinej aquj vt supra
||
jorge

\\
alií:{. " (Fl. xij v.)

Aos 3 de agosto de iSSg bautizej !] eu jorge alúz. cura de sãta >í<

desta
11
cjdade a ãt." f." dãt." Rolz e de

jj
domjgas daragaõ sua molher

foraõ
II
padrinhos damjã de gois e ãt."

||
dãdrade e madrinhas m.* gomez

e
II
aha partejra q apresétou e

||
por verdade asjney aquj vt supra

||
jorge

\\

alúi-
II

Aos xbj de agosto de i55q bautizej
|]
eu jorge alúz. cura desta vgreja

a sjmoa f * de m." frz. cujo pai nó he sabido
||
foraõ padrinhos ãt."

||
de

payua e madrinhas vjolãte
[|

pachequa e lianor de farja
||
e a q apresétou

a criãça e por
||
verdade asjney aquj vt supra \\jorge

||
airi\.

jj
(Fl. xiij).

Aos xbij djas de outubro de iSôg bau
||
tizey eu jorge alúz. cura de

santa >J< ||
desta cjdade a bastia f.° de bras coelho

||
e de bryãda lu3rza

sua molher
||
foraÕ padrinhos marq." ãbrozio

||
e gaspar da Rua e madri-

nhas, ã
II

tonja soavres e a partejra e por verdade asjne}'' aquj '^jorge
||

alúi.
II

(i) Este assento de óbito está trancado
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Aos b dias de novcbro de ibSg bautizey eu jorge alúz. cura de sãta
I|

^ desta çjdade a cristina f." de d.°*
|1
frz. e de c."" gluz. sua molher

fora
II

padrjnhos raarquos dias e gra
|j
ujel de moura e madrinhas l| ana

dalmalda e a q hapre
||
sétou a criãça e por verdade ha

,
sjnej aquj vt

supra
11
jorge

\\
alií^.

\\
(Fl. xiij v.).

Aos xiij de dezébro de ibig bautizej eu
||
jorge aluz. cura de sãta ^

ã abro
[|
zia f.* de m.'' Rapousa escraua fora

||
padrinhos graujel marques

tisour.™
II
da jgreja e ortelaõ do sõr. 1.*^° de sou

||
sa, madrjnhas costãça

vaz e a q II
presétou a crjãça, e por verdade ha

||
sjnej aquj vt supra

jj

joj'ge
11

alfi:^.
\\

Aos i8 de dezébro de iSgo (sic) bautizej eu
||
jorge aluz. cura de sãta )$(

a manoell '| f." de alu.™ anes e de m.^ frz. sua molher
||
foraõ padrinhos

manoel tavares e luis
||
tavares e madrinhas violãte pachequa e a q apre-

sétou a criança e por
|}
verdade asinej aqui

||
forge \\

alú\.
\\

Aos 17 dias do mes de dezébro de iSgo (sic) bau
'l

tizej fr.^° f." de g.^°

djaz e de margarjda a." sua
||
molher, padrinhos gaspar de liã e ãt."

||
la-

zaro madrinhas brjatiz de Reguo e a q apresétou a creãça e por verdade
||

hasyney [aqui]
\\
jorge I; alif^.

\\
(Fl. xiiij").

Ao prim.™ de janeyro de jblx bautizey eu ' jorge aluz. cura de santa

)J( a d.°^ f." de j."
||
de bairros e de margaryda frz. sua molher ; padrinhos

g.Ç° gomez fidalgo e madrj
||
nhãs j-sabal bras e camjlia sernige e

!j a q
apresétou a criãça e por verdade '.' asiney aqui

||
jorge

||
alii:^.

||

Aos 4 de janheiro de Jblx bautizej ynosséç\'o
||

í." de bastia soayraes

{sic) e de ana coRea sua
|1
molher foraõ padrynhos bras Ryb.™ e fr.'^°

||

dalmada e madrinhas ysabel dalmada
||
e a q apresétou a criãça e por»ver-

dade
||
asiney aquj

||
jorge

\\
alíí^.

\\

Aos xxiij de fivir.™ dejblx bautizej symão ferej[ra] cleriguo de mjssa

auzensia de
||
jorge aluz. cleriguo e cura de sãta

||
>í«

||
.... (Fl. xiiij" v.).

Aos 14 de fiuir.™ de i56o bautizey eu jorge
||
aluz. cura de santa 1^,

a jeronymo f." de simaõ
||
frz. e de joana Roiz sua molher foraõ pa-

dri
II
nhos ãt.° de solazar e madr3'nhas joana

||
de médosa e luzia 'de rrrorj

e a q apre
||
sétou a criãça e por verdade asine[i] aquj

||
jorge

\\
alu^.

||
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Aos xxb de majo de i5{)0 bauti/e}-

||
eu jorge aluz cura de santa J» a

f.'^° f.° de gonsalo írz. e de m/ de seixas
||
sua molher foraÕ padrinhos

dioguo
II
frz. e madrjnhas ana Roiz. e mar

||
garjda siluejra e a q apre-

sétou
II

a criása, e por verdade asinej a
||

qLij
||
jorgc

\\
alu\.

||

aos aos dezanove de março bautizei a v.'^
||

í." de yoam de ouliueira

[e de] ines dalcaseua foram padrinhos
||
ãto. esteuz. metias [sic) dalbur-

queque era i56o
||
di° v/"

\\
(Fl. xb).

Aos xbiij de abril de i56o bautizej eu
||
jor. aluz. cura de santa ^ a

m.* f.'' de
II
joã aluz. e de m." diaz sua molher e foraÕ

||
padrjnhos ãt."

nunjz e ãt. frojs e
||
madrjnha ãtonja vyegas e a q a

[|
présetou a cricãça

e por verdade
||
a hasynej aquj

||
jorge

\\
alã':;.

\\
cura.

\\

aos xiij de majo de i56o bautizej eu
||
jorge aluz. cura desta jgreja

de santa
|1
^ a joane f.° dalu.""" moi^eyra e de

||
ysabel pir." sua molher,

freguês desta
||
fregjsia, he foraõ padrinhos domjn

||
guos nunjz dãdrade

e comadres
||

felipa Roíz e jnes pir.'''' e a q a
||
presétou a crjansa e

por
II

verdade hasjnej aquj
||
jorge

\\
alfi\.

\\
cura

\\
(Fl. xb v.).

Aos 3 de junho de i56o, bautizej eu
||
jorge alúz. a joana {^ de nj-

colao
II

frz. e de margarida paiz sua molher
||
foraõ padrinhos joã môt.™

e ma
||
drjnhas m." caRilha e briatiz

||
fir.'''' e a q hapresétou a criãça

||
e

por verdade asinej aquj
||

jorge
\\
alú-.

\\
cura

\\

Ao ix de junho de i56o, bautizej eu
||
jorge alúz. cura de santa ^ a

ynséça
||

f.'' de joã doliv.''^ e de ynes dal
||
casoua sua molher forão pa-

drinhos
II
m.«' de sousa e ãdre dalbuqque

||
e a snr." dona lianor, e a

|| q
apresêtou a crjãça e por ver

í|
dade asinej aquj

||
jorge

\\ alúi- \\
cura

\\

aos xxiij" dabril bautizi frutuozo f." de joã de bai
||
ros e de m." frz.

foram padrinhos gironimo tei
||
xeira m.'' carualha m.^ lopez. \\jorge

\\

alú:{.
II
cura

||
(Fl. xbj).

Aos xxbij de setébro de i56o bautizey
||
amtonjo f." de p." frz. e de

marja fernã
||
dez. fora padrjnhos jorge do porto

||
e bertoUameu diaz e

brjatiz frz
||
e a q apresêtou a crjamça e por

||
verdade asyney aquy.

||
m.^''

fr\. cui~a
II

Ao prjm.™ dia do mes de outubro de i56o
||
bautjzou amt.° pTz. com li-



çéça do snor. provisor
!|
Ysabell f." de dom afomso

\\
e ana geronjma forã

padrjnlios mano '| ell ferejro e dona llianor e dona marja
||
tavares e a q

apresétoii a crjamça e por
[|
verdade asjnej aquj '| tn'^" fr-. cura

||

Aos dezouto do dito mes bautize}' eu ma I] noell frz. cura desta jgreja

de San
||
cta »í< bellchior f." de amt." giz. e de cate

||
rjna allúz. sua

molher foram padrj
jj
nhos martjm vaz e amdre dallbuq

||
que, e Ynes

dallcaceva e por ver
||
dade asjnej aquj '' m.^" fr\. cura

\\
(Fl. xbj v.) (i).

Aos bij de feuerejro bautjzej loisa
||

f.' de amt." perejra e loisa frz.

sua
II
molher forã padrjnhos ãt." perejra

||
e m.' diaz e a q apre

||

sétou a crjãça e por verdade a
||
sinej aquj

j]
m/" fr\. cura

\\

Aos biij dias do mes de dezébro de i56[o]
1|
bautizou amt." piz. clerjgo

cõ licéça
[j
do snõr. provisor duas crjamças huã per

||
nome jeronjma e

outra lujsa nacjdas dú vétre f."*
|]
de Rodrjgo lluis e barbora frz. sua mo-

lher
Ij
forã padrjnhos amt." calldr." e bastjaõ so ' arez amtonja brãdoa e

joana correa e os
||
q apresêtarã as crjamças e por verdade a

||
synej

aquj Ij m.^" f?". cura
\\

A xb de jan.™ bautjzej fernãdo f." de
||
bertollameu garcja e brjatiz

sjmoés
II

sua molher forã padrjnhos fr/° cardoso
||
amt." pinh.™ ynes dal-

caceva c."^ do
[|
livejros e a q apresétou a crjamça toma

||
rã se quatro

padrjnhos cõ licéça do snõr.
||
provisor e por verdade asinej aquj

||
m.*^"

/r;. cura
\\
(Fl. xbiij").

A xbiij de jan.™ de i36i bautizej do
||
mjngos f." de amador jorge e m.*

bras sua
||
molher forã padrjnhos bras Rib.™ e fr."^"

||
Roíz. e viollãte a."

e a q apresétou a
j]

crjamça e por verdade asjnej aquj '| m.^" fr\.

cura
II

A xiij de feuerejro bautjzou amt." me
jj
dejros fr."^" f." de amtonjo piz.

e ana da torre li sua molher forã padrjnhos geronjmo de |!
mõtoa e jorgc

boto
II
e a q apresétou a crjamça e por verdade asinej aquj

|;
wz.*""

frl- cura
II

(i) Falta aqui uma folha, como se vê pela carcela, havendo também irregularidades

na disposição chronologica dos assentos na folha seguinte.
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Aos xi de feuerejro bautizej bras f."
||
de allu." a." e lianor fráqua sua

molher
||

fora padrjnhos amt." pciejra e fr.'^° Roíz.
|]
de gois e amt.-''

brãdoa e a q apresétou
|]
a crjamça e por verdade asjnej aquj

||
?7z/" fr:^.

cura
II

. (Fl. xbiij" v.).

it. Oje ujmte e douos daguosto de i56i bautizej
||
cllara f.* dapellonia

espraua
||
de Uuis-tauares foram padrinhos allu."

||
anes e ieronima simoa

||

ogtio
II

fieira
\\

it. oje deradeiro daguosto da mesma era bautizej
||
briatiz f.* dailuoro

moreira e de jsabeil
||
pirejra sua molher foram padrinhos fr.'=°

||
cardoso

e duarte de liiam e c.-' cardossa
||

it. oye dous de ssetembro de i56i bau
||
tizej amt." f.° de mateus amdre

e de
II

m.'' rabella sua molher foram padrj
||
nhos amt." calldejra e jnes

ssoarez
||
dioguo

\\
vieira

\\

Aos dez dias do mes de ssetembro
|]
de i56i anos bautizej llucreçia '1

fjlha de p.° de mello e de dona erui y ra sua molher forom padrinhos
||

cristouam de mello eitor de mello
1|
e dona marguaida

||
dioguo

||
vieira

jj

(Fl. xbiiij).

Aos xi di de setr.''° de i56i bautisei maria
||
filha de guaspar mouraõ

e de Anna pestana sua
|

molher com 1." do KA° padre cura dj." v.''^
||

foraõ padrinhos barthollameu da Rua e jorge
j|

pestana, e madrinha Je-

neura pestana
||
Johaõ mourão.

\\

Aos quatorze de nouébro de i56i bau
||
tjzey c." f.^ damt." roIz e de

m.* da sill
||
ua sua molher foram padr3^nhos mano

||
ell daraujo e jsabeil

monjs e jsabeil
||

píz
||
dioguo

|| vieyra
||

Aos dezoito de janeiro de i562 anos bauti
||
zey paulla f.* damt."

tomas e de m.* iorge
ji
foram padrinhos bras ribeiro e dioguo de

||
crasto

e fr." bramdoa
||
dioguo

||
ineira " (Fl. xbiiij v.).

Aos uinte e quatro de janeiro da mesma
||
era bautjzej mateus f." de

alluoro ma
||
chado e de sua molher foram pa

||
drinhos amt."

PTz. ujguajro jerall e dom ali
|]
uoro manoell e dona marguaida de sousa

||

dioguo
II
vieira

||



aos uimte e sejs do mesmo mes [e] era bau
jj
tizej bastiam f." da*

fomso frz. e de sua
||
molher m." calldeira foram padrinhos

||
amt." calldeira

e jorgLie pastana
||
e jeneuora pastana

|j
dioguo

||
ineira

||

Aos quatro de março de i562 bautizej
||
c* f.'' de nicollao frz. e de

sua moliíer
||
m."^" payz foram padrininos cristouam

||
de moura e iruira

Duque e jnes dallcaçeua
||
dioguo

\\
vieira

\\
(Fl. xx).

no mesmo dia bautizej amtonia f.^ de bas
||
tjam soares e de sua mo-

lher ana corea
||
foram padrinhos Jerónimo de lluçena

||
e dona fr." tauares

e c* dallmeida
[|
dioguo

j]
vieira.

\\

Aos doze dias de março de i562 bautizey
||
m.* f." damtonio lleitam

e de sua
||
molher graçja amriquez forom padrinhos

||

p.° de guoes e fr."

pTz, e dona çezjlija
||
Dioguo

||
vieira

||

aos dozojto dias do mes de março bau
j]

lizej amt.° f.° de fernã dias

e de sua
||
rnolher breitiz a/' foram padrinhos fr."^" chainho e fr.*^" cardoso e

anaxemenes
||
dioguo

||
vieira

||
(Fl. xx v.) (i).

it. Aos sjfmquo dias do mes daguosto da era de mjil e quinhem
||
tos e

sasemta e hij (sic) annos eu dioguo \ye3'ra
||
bjutizey cn.* f." de ãto. nunez

e de m.''' da silu.''
j]
sua molher foram padrinhos g.'° nunez m"

||
pyz. ãt.°

gUz.
II

ãt.° \py\- II

it. aos quatro dyas do mes de julho bautizei hú
||

f." por nome ny-

collao a migel da costa [ej sua
|]
molher tiodora do uale padrynhos bras

Ribe
II
yro ãtonjo p.* madrynha atonya pyméta

||
era de i562 annos

||
Joã

arrayi
||
de médoça

\\

it. Aos dezanoue de uulho da era asyma bautizey
||
hú f." a domjmguos

frz. e de marya gllz. por no
||
me aguostinho padrynhos manoel de Souza

J

fr"do RoTz madrinha dona cn."
||

joã array^
||
de riiédoça

||

it. aos 7 do mes daguosto bautizey a lujs f." de
||
aluoro anes [e de] sua

molher m.''' frz. foram padrynhos
||
marquos dias lluis tauares madrynha

ana nu
||

geira, era i5(52 annos
||
Jã arrai:{

\\
de médoça

\\
(Fl. xxiij).

(i) Depois desta folha faltam outras duas.
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it. aos xx3 dias do mes daguosto da era de 1662 annos
||
bautizey húa

f." por nome m." a a.° aluerez e costamca (?) frz
||
padrinhos Y." píz. ma-

drinha beratiz a." m.'' dias
||
Joã array^

||
de médoça

\\

it. aos dezasete de setembro [da] era asima bautizey
||
hu f." beltezar

a baltezar frz. [e] sua mulher y 1|
sabei de uylas boas fora padrynhos

ãt."
II
vaz creliguo de mjsa fr." médez

i|

Joã arrai^
\\
de mSdoça |i

it. aos vj-mte dias do mes de setembro bautizey
||
hú f." a gorge da

maya e de m.^ corea por nome
||
yoane foran padrynhos o padre manoell

frz. q o ba
II
tizou capeiam dei Rey noso Sõr. e alomso

||
nunez ãto p."

ezabel llamprea bau
||
tizou cõ lysemça do cura era de mjll e qynhe

||
mtos

sasemta e dous anos
||

joã array:^
|j
de médoça

[|

it. aos 4 dias de outubro da era asima dita bautizei
||
a symão í.° de

gorge pestana e de cn.* de bairos
j|
forão padrinhos ãt.° pra. dona fr."

dona ce
j|

c\'llia molher q foy de dom esteuão desa
||
e por asym ser as}'-

ney aquy
||
Joã arra{:{

\\
de médoça '\ (Fl. xxiij v.).

it. Aos xxbii)" dias do mes de nouébro bautizei hú f."
jj
por nome fr.'^°

f." de Roy aluerez e de frca. geor
jj
ge su molher forão padrynhos

ana nogeira
j|
ynes eanes gaspar gato parteyra ana

||
dyas

||
Joã arrai^

||

de mZdoça
||

it. Aos xxg dias do mes de nouébro era asyma bautizey hú f." a gaspar

mourão por nome y." e sua molher ana pestana
||
foraõ padrynhos ma-

noel de souza ãdre dalbur
||
queque yzabel botelha parteyra mesya

||
Uopez

||

Joã array:{
jj
de médoça

||

no mesmo dia era asyma bautizey fulugemsya f.'' de
||
Symão frz.

su molher yoana Roíz padrynhos ã
||
dre dalburqueque ana de paiua

yzabel alue
||

res parteira por verdade asyney .iquj
||
Joã arrai\

\\
de

médoça
\\
(Fl. xxiiij").

it. aos dez dias de nouébro da era de i5t2 anos
||
bautizey hú f." por

nome domjnguos a mano
||

el frz. e de m.^ corea fora padrynhos
||
at."

esteuz. estasyo da fomsequa madry
||
nha 3'nes dalcasyba

||
Joã arraia

||

de médoça
\\

it. aos 9 dias do mes de ganeyro da era 1 563 anos
||
bautizey hú f.'*
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por nome Saluador [a] ãbrozyo do
||
Reguo sua molher madanela frz. pa-

drynho
||
s ãto piz y.° Uopez, diguo ãt." piz crelliguo

[|
de misa madrynha

margaryda Soares
Ij
Joã array:[ \\

de niêdoça
||

it. aos dez dias do mes de yaneiro da era de i563
||
bautizey húa f.''

margarida ãt" frz sua molher lluzia
|(
frz. padrynhos Joam marquez atam

la
II

mprea m.* dias parteyra ana gllz.
||
Joã arraj':^

\\
de médoça

\\

(Fl. xxiiij" V.).

it. Aos dez dias do mes de ganeATo da era de i563 annos
||
bautizey

y." nã sey pai né may fora padrynhos
||

St." gllz. y.° frz. m." dias par-

teyra ana
||
dias

||
Joã arrayi

\\
de médoça

\\

'
it. aos 4 dias de julho de i563 abau

||
tizei eu jorge vaz cura de samta

jj

crus a gironimo filho de llusia escrava
jj
de fr." RoTz forão padrinhos

lluis
II
de goees e madrinha m.* frz. e m.* dias

||
e por verdade asinei aqui jl

jorge va:{.
||

aos vinte sinquo dias do mes de Julho de i563
||
bautizei eu Jorge vaz

cura de samta crus
||

Aos iiij dias de nouébro de i563 bautizei
||
eu jorge vaz cura de santa

^ a jsabel filha
||
de bertolameu vaz e sua mãi maria frz. forão

||
padri-

nhos esteuão soares e p." da costa
||
e a madrinha margarida amtunez e

por
II
verdade asinei aqui

\^
jorge pa-{.

||
(Fl. xxb).

aos XXX dias de julho de i563 bautizei eu jorge
[|
vaz cura de santa

crus de llx.'' a amtonio filho de jo
||
am giz. e de ines pires foraõ padri-

nhos amtonio Rabello e fr.'^°
||
fireira e ysabell giz., e por uerdade asinei

aqui
II
Jorge va^.

||

oje xiij de agosto de i563 bautizei eu jor
||
ge vaz cura de santa crus

desta cidade a
j|
ãt." (?) filho [de] joana frz. forão padri

||
nhos manoell fireira

e bastiam da llomba
||
teadosa da cillua e por verdade asine[ij

||
aqui

||
jorge

vai-
II

oje xxb de setembro de i563 bautizei eu jorge vaz
||
cura de samta

crus desta cidade a llianor filha de
||
bellchior Raposo e sua mãi llionarda

corea foraõ
||

padrinhos balltazar da costa e fr." bramdoa
jj
madrinha e

por uerd. asinei aqui
||
jorge va'{.

||
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oje xxbj de cetembro de i563 bautizei eu jorge

||
vaz cura de çamta

crus de x.'' a m/ filha de Uuis
||

frz. c de margarida jor[ge]sua molher

forão pa
||
drinhos manoell dallmeida e lluis de faria

||
e a madrinha

margarida de pircim e por uerda
||

de asinei aqui
||
jorge va^

||

(Fl. xxb V.).

aos 9 de outubro de 1563 bautizei eu jorge
||
vaz cura de santa crus

desta cidade a iiuiza
||
escrava de dona margarida e forão

||
padrinhos d."

carualho e p." barozo e madri
||
nha fr." gomes e por verdade asiney

aqui
II

jorge vai.
II

aos X de outubro de i563 bautizei cu jorge
||
vaz cura desta jgreja de

santa ^ a fr.*^"
||
filha de m." da Rosa e de seu pai fr.™

||
migeis (?) e forão

padrinhos manoell tauares
||
e madrinhas m.* dallmada e margarida

||
per-

cim e por verdade
||

jorge va^.
||

oje 3 de nouébro de i563 bautizei eu jorge
||
vaz cura de samta >í< de

Ix.* a simaô filho de
||

gaspar giz. e de m.* allueres fora pa
||
drinhos

gaspar de lliam e joam do cre
||
e a madrinha jnes corea e por verdade

||

asinei aqui
||
jorge pa^

\\

Aos xb dias de janeiro de i564 bautizei
||
eu jorge vaz cura de santa

>í< de Ix.-' a baltazar
||
filho de balltazar giz. e de sua mãi cn." lluis forão

padrinhos bellchior
|| ||

(Fl. xxbj).

aos quatro de janeiro de 1 5G4 bautizei eu jor
||
ge vaz cura de santa

í< desta cidade a joam rilho
||
de gaspar da costa e de jsabell gomes sua

molher
||
foraõ padrinhos balltar da costa e joam de

;[
xeixas e a madrinha

foi violamte de çiqueira
||
jorge j'ai.

||

Aos xxij de janeiro de i5(34 bautizei eu jorge vaz.
[|
cura de santa ^

de Ix." a filiçia filha da jgre
||

ja forão padrinhos fr.™ frz. e fr." frz. e

por
II
verdade asinei aqui

||
jorge va^.

\\

Aos ij de feuireiro de Í564 bautizei eu jorge vaz
||
cura de santa >^

de Ix.^ a maria filha da jgreja
||
foraõ padrinhos o padre belchior allueres

e fr.'^'' gomes
||
e por verdade asinei aqui

||

jorge va^.
\\

ao mesmo dia e mes e era bautizei eu jorge vaz
||
cura de santa crus
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de Ix." n estevão íilho da
|]
jgreja foraõ padrinhos amtonio vaz e a

||

madrinha m." de matos, e por verdade asinei
||

aqui
||
jorge va\

\\

Aos deus dias do mes de feuire)ro de i564
||
bautizei eu jorge vaz cura

de santa ^ de Ix."
||
a m.* filha de p.° alfaia e de jeronima da sou

||

(Fl. xxbj V.)
II
celos e gaspar de liam e a madrinha dona mar

||

garida
^
jorge va\.

||

Aos tereze dias de feuirero de 1 664 bau
||
tizei eu jorge vaz cura de

santa >í< de Ix.*
||
a m.* filha de amador jorge foraõ pa

||
drinhos agos-

tinho da rocha e a madri
]|
nha jsabel luis e por uerdade asinei a

||
qui

||

jorge i>a\.
1|

Aos doze dias de feuir." de 1564 bautizei
|j
eu jorge vaz cura de samta

^ de Ix." a fr.'^°
||
filho de gaspar frz. e maria de pina

||
foraõ padrinhos

xpovão de beneué
||
te e duarte pexoto e a madrinha

||
jnes corea, e por

verdade asinei a
||
qui

\
jorge va\

||

Aos treze dias de feuir" de 1564 bau
|

tizei eu jorge vaz cura de samta

>í< de Ix."
[|
a fr." filha de amtonio Rabello e de ana

[]
vas sua molher

foraõ padrinhos manoell
|1
de souça e fr/° Botelho e a madrinha maria

||

dalmada, e por verdade asinei aqui
íj
jorge vai.

il
(^'- xxbij).

Aos xix dias de fr." de 1564 bautizei eu jor
||
ge vaz cura de santa »í*

de Ix.* a cn.'' filha
||
de marcos teixeira e de sua molher jsabell ta

||
vares

forão padrinhos tomas giz. e luis
||
frz. e a madrinha jnes corea, e por

ver
II
dade asinei aqui

||
jorge va^.

||

Aos xxj de fr.° de i564 bautizei eu
|[

jorge vaz cura de santa ^ de

Ix."
II
a joam f." de gaspar de siqueira

||
e de sua molher cn.'' uelha forão

||

padrinhos dom a." e dom diogo e a madri
||
nha dona m.* filha de dona

mar
||
garida de melo e por verdade asinei aqui '|| jorge pa\

||

Aos xxbj de fr.° de 1 664 bautizei eu
||
jorge vaz cura de santa >J< de

Ix.* a ana
j]
filha de fernão cota e de antonia

||
madr.' sua molher foraõ

padrinhos
|]
xpitouão corea e jorge de médoça e

||
madrinha jenebra pes-

tana e por ver
||
dade asinei aqui

||

jorge va^
||

(Fl. xxbij v.).

Aos xxbj de fr.° de i564 bautizei eu jorge vaz
||
cura de santa >í< de

Ix.* a fr." filho de aluoro
||
a.* e sua molher lianor frãqua forão pa-
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dri

II

nlios fr/° Ribeiro e as madrinhas forão
||
brealis carneira e marta

framqua, e por
||
verdade asinei aqui

|1
jorge ra:^.

\\

Aos xij de março de 1564 bautizei eu
||
joige vaz cura de santa >í< de

Ix.^^a domin
[[
gas filha de lusia escrava de siluestre giz.

jj
bcnefiçidado forão

padrinhos amtonio
||

frz. e as madrinhas ana frz. e jsabel iopes
||

e por

verdade asinei aqui
||
Jorge i>a:{

\\

Aos xiij de março de 1564 bautizei
||
eu jorge vaz cura de santa ^

de Ix." a
II
amtonio filho de manoel da loba (sic)

\\
e de sua molher jsabel giz.

forão pa
||
drinhos p.° gomes madr.* e Rui gomes

||
e a madrinha uitoria

carualha, e por
||
verdade asinei aqui \\jo7'ge va\

||
(Fl. xxbiij").

aos XX4 de agosto de 1564 ||
bautizei eu jorge vaaz cura de santa >J<

de Ix.'"' a jnes filha de Rodrigo
||
alueres e de fr.'^''' jorge sua molher fora

||

padrinhos amtonio caldeira e as madrinhas
(|
luzia pires e breatis dos santos

e por uer
||
dade asinei aqui

||
jorge pa:{

||

Aos xxbij djas do mes dagosto de i564
||
bautizei eu jorge vaaz cura

de santa
|| >J< de Ix." a m.* filha de amador giz. e

||
de sua molher cn."

dias forão padrinhos luis tauares e manoel tauares
||
seu jrmao e a ma-

drinha vilante pa
||
chequa por uerdade asinei aqui

||

jorge i'aa\
||

Aos xxbij de agosto de 1564 bauti
||
zei eu jorge vaaz cura de santa

^ II

de Ix." a maria filha de xptovam ta
||
vares e de sua mai cn.* al-

ueres fora
II
padrinhos fr.'=° vaz e baltazar frz. e a

||
madrinha jlena fr.^'' c

por uerda
||
de asinei aqui '^ jorge vaa^

\\
(Fl. xxbiij" v.).

Aos treze dias de cetembro de 64 bautizei eu
||
jorge vaaz cura de

santa ^ de Ix.'' a ma
||
noell filho de jorge pestana e de sua molher

||

cn." de bairros foraõ padrinhos joam giz. e
||
xpotovão de brito e a ma-

drinha ginebra pesta
||
na e por uerdade asinei aqui mes e era vt supra

||

jorge vaa\
\\

Aos iy de cetembro de Í364 bautizei eu jorge vaaz
||
cura de canta ^

de ix.^ a nicolao filho de am
||
tonio esteuês e de sua molher Jsabel cor-

dr.*
II
foraõ padrinhos amtonio caldeira e aleixo

||
dalborquerque e a ma-

drinha Jsabel cordr.* mãi da dita
||

parida e por uerdade asinei aqui
j|

jorge vaa\
\\
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Aos i8 de acemiembro de i564 bautizei eu

|]
jorge vaaz cura de camta

^ de Ix.* a vicemte
||
filho de dÕs. frz. e de cn.* giz. sua molher forão

||

padrinhos p.° alfaia e amt." Rabelo e a
(|
madrinha foi jsabel de ouliueira

||

e por uerdade asinei aqui
||

jorge vaa\
||
(Fl. xxix).

oje i" de outubro de i564 bautizei eu jorge vaaz
||
cura de santa »í<

de Ix.* a domingos escrauo de an
||
tonio esteués filho de sua esprava

agada forão
||

padrinhos duarte giz. e m." farta madrinha e por
1|
verdade

asinei aqui
|]

jorge raa\
||

aos 3 dias do mes de outubro de 1^64 bautizei eu
||
jorge vaaz cura

de santa )J< de Ix.* a custodio
j|
filho de barbora frz. e de ceu pai Ro-

drigo luis
II

foraÕ padrinhos amtonio esteués e a
||
madrinha jsabel paies e

por uerdade
[j
asinei aqui

||
jorge vaa^

||

aos 5 dias do mes de outubro de 1564 bautizei
]|
eu jorge vaaz cura

de santa >J« de Ix." a migel
||
filho de uitoria frz. e de ceu pai fr.'^° frz.

çeu marido
||
forão padrinhos luis alueres aqui cónego

1|
e a madrinha ana

dias e por uerdade asinei
||
aqui

||
jorge vaa\

||

Aos xxj dias do mes de outubro de 1564 bautizei
||
Eu jorge vaaz cura

de santa ^ de Ix.* a Jnes filha
||
de gimar escrava de luis taueres (sic)

forão padrinhos
||
Rodrigo luis e joana simo[a] madrinha e por ver

||
dade

asinei aqui
\\

jorge j'aa:{
|[
(Fl. xxix v.).

aos xxbij de nouebro de 1664 bautizei eu
j]
jorge vaaz cura de camta

í( de ix.* a am
||
tonia e a antonio escravos de amtonio

||
pinheiro foraõ

padrinhos amtonio este
||
vês e violante dias e por uerdade asinei aqui

||

jorge i'aa\
|1

aos xxbiij dias desembro de 1 565 anos bautizei eu
||
jorge vaaz cura

de santa >í< de Ix.* a maria filha
||
de joana Rújz e de seu pai simão frz.

forão padri
[|
nhos bras Ribr." e a madrinha violamte pachequa

||
e por

uerdade asinei aqui ^jorge vaa\
||

aos xxbiij de desembro do nasim.*" de noso sr
||
Jhii Xp.Õ. de i565

anos bautizei eu jorge
j|
vaaz cura de santa >J( de Ix.'' a m.* filha de

fr."^" nunes e de simoes (sic) frz. ceu marido forão
||
padrinhos amtonio

esteués e a madrinha
]|

jnes dalçaçeva e por verdade asinei aqui —
jorge vaai

\\
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Aos cete de jr." de i565 anos bautizou
1|
dom jorge filho do conde da

castanheira
||
que samta gloria [aja] a fr."* filho de dom

|^
nuno manoei e

de dona joana sua mo
||
Iher forão padrinhos dom Jerónimo

||
e a madrinha

dona fr." baReta e por
Jj
verdade asinei aqui " jorge raa^

\\
(Fl. xxx).

ao[s] çete dias de janeiro de i565 anos ' bautizei eu jorge vaaz cura de

samta ^ 'l desta cidade de Ix.'' a manoell filho de lourenço RoTz e de

m.* caluinha forão padri
[]
nhos fillipe fialho e a madrinha cn.^ pi " reira

e por uerdade asinei qui jorge i\ia-
:'

aos 8 dias de janr.° de i565 anos bautizei
||
eu jorge vaaz cura de

samta »í< de Ix.* a maria filha de cn.* frz. e de migel de
||
mairis forão

padrinhos ambrosio de
||
goes e a madrinha fillipa Roíz e por

|[
verdade

asinei aqui
[
jorge vaa^

ojevxxix de Janr.° de i565 anos
j,
bautizei eu jorge vaaz cura de sã

i|
ta

^ de Ix.'" a margarida filha
||
da Igreja forão padrinhos domí

j]
gos frz.

e a madrinha miçia de freitas e por uerdade asinei aqui
|1
jorge vaa\

||

(Fl. xxx v).

Aos xij de fr." de 1 565 anos bautizei eu
]|
jorge vaaz cura de samta >J<

de Ix.* a cn.*
j|
filha de germaõ louréço e de m.* froes

]]
sua molher forão

padrinhos marcos
||
do prado e a madrinha jnes dalcaseua

j|
e por uerdade

asinei aqui
||
jorge vaa:{

1]

Aos xxbij de fr.° de i5õ5 anos bautizei eu
||
jorge vaaz cura de samta

»í« de Ix.* a maria
jj
filha de fr.^'" míz som." forão padrinhos

||
belchior

da fomçequa e jeronima simoa madri nha e por uerdade asinei aqui
|;

jorge vaa-^
fi

ao i° de março de i565 anos bautizei eu jorge vaaz
;]
cura de samta

>J* de ix.* a p." filho de floremtinha lopes
||
e de p.° dalmeida çeu marido

forão padrinhos
|[
jorge pestana e madrinha dona domTgas e por ver

||
dade

asinei aqui
||
jorge vaai

||

Aos xi dias de março de i5õ5 anos bau Ij tizei eu Jorge vaaz cura

de samta
||
^ de Ix.* a teadozia filha de gil ma

||
tinho e de sua molher

m.'' de goa forão
|1
padrinhos bastião Roiz. meirinho e a madrinha

||
ana

nugeira e por uerdade asinei aqui
||
jorge vaa:^

(|
(Fl. xxxj).
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Aos xxiiij de março de i565 anos bautizei
|[
Eu jorge vaaz cura de

samta >í< de Ix."
||
a amtonio filho de dimiaÕ de goes e de

||
sua molhar

dona Joana forão padrinhos
||
João sirne e a madrinha dona marga

[|
rida

e por uerdade asinei aqui
||
jorge vaai

j|

aos 17 de abril de i565 anos bautizei i; eu jorge vaaz cura de samta

^ de Ix.*
II
a amtonio filho de Isabel frz. criada

||
de lopo dalmeida o pai

não sabe foi
||
padrinho gaspar de marcai (?) e ma

||
drinha barbora da

silua e por uer
||
dade asinei aqui

||
jorge vaa'{

||

Aos 8 dias de maio de i565
||
anos bautizei eu jorge vaaz

||
cura de

samta >$( a diogo filho
||
de teodosia do uale e de migel da costa

||
forão

padrinhos belchior Raposo
||
e a madrinha ana soares e por uerdade

||

asinei aqui
||
jorge raa\

\\
(Fl. xxxj v.).

aos XX7 dias de maio de i565 anos bau
||
tizei eu jorge vaaz cura de

samta crus
||
de Ix.^ a m.* filha de de jnes de brito e de manoell

||
baroso

forão padrinhos Jerónimo de corte real
||
e dona m.* a madrinha e por

uerdade asinei aqui
\
jorge raa^

||

Aos xij de junho de i 565 anos bau
||

tizei eu jorge vaaz cura de samta

crus
|]
de Ix." a fr." filha de joam Cirne [e] de

||
dona amtonia sua molher

forão
II

padrinhos dioguo lopes diabo e dona
jj
amtonia a madrinha e por

uer
II

dade asinei aqui '\ jorge vaai
||

Aos xxiij de Junho de i565 anos ] bautizei eu jorge vaaz cura de samta

crus a manoel filho da
||

jgreja foraõ padrinhos bel
||
chior carualho e m.*

frz. e por uer
jj
dade asinei aqui

||
jorge raai

||

(Fl. xxxij).

Ao[s] 4 dias do mes daguosto de i565 bautizei
||
Eu Ant." piz. cura

desta Jgr.'' a m.^ f." de
||

luis v.'= e de sua molher mor dalmeida

E forão
II

padrinhos manoell de sousa e paula vicente
||
E por verdade

asinei aqui
]|
antonhis pl\

!|

Aos 10 dias do mes daguosto de i565 bautizei Eu
|1
Ant." pTz. cura

nesta Jgr.* a siluestre f." de luis frz.
||
ladrilhador e de sua molher ra.'""

Jorge e forão
||

padrinhos m.^" tavares e violãte pacheca
||
e por verdade

asinei aqui
||
Antoniiís píi- ||

Aos 24 dias do mes de aguosto da era de i565
j]
bautizei Eu Ant.*
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pTz. cura nesta Jgr.* a

||
maria f." de alu." da silua e de guiomar da

|j
Syllua

e foraõ padrinhos p." de guoys e dona
||
kiisa e por verdade asinei aqui

|j

Aiitoiííiis pT^.
II

Aos 2 dias do mes de setembro de 1565
||
bautizei Eu Ant." píz. a luisa

f." de
II
dj." do Reguo e de sua molher gracia

||
guomez e forão pa-

dridhos António viiiez
||
e fr." médez e por verdade me asinei aqui

||
An-

tonius pT^.
II
(Fl.xxxij v.).

Aos 14 de Setenbro de i565 bautizei Eu Ant."
||
plz. cura desta jgr."

a v.*^» f.» de iopo taborda
||
e de m.» Rolz sua molher e foro padrinhos

||

gaspar de liaõ e madrinha florétina lopez
||
e por verdade asinei aqui

||
An-

íoiiius pí^.
II

Aos 14 de setenbro de i565 bautizei
||
Eu Ant." píz. cura a Joane

f." de ant." steuéz e de sua molher Jsabell cordr." e fora
||
padrinhos

baltasar cardoso e dona m.'^^ de mã
||
cellos e por verdade asinei aqui |l

Aiiíonius pi\.
II

Aos 24 dias do mes de Setembro de i565 bautizei eu
||
Ant." píz.

cura desta Jgr.* a pedro f." de Ant."
||
plz. e de sua molher Ana de torre

e foraõ padrinhos
||
guaspar rebelo e fr.^-^ médez e por verdade asinei

aquj
II
Antonius pT^

||
(i).

Aos 29 dias do mes de setembro de i565 bautizei Eu
||
Ant." plz. cura

da jgr.^ de S. >í< a Ant.» f.» de pêro bugalho
||
e de sua molher ana fea

e forão padrinhos m."° vaz e jsabell
||
Cordr.^ e por verdade asinei aqui

||

Antoniiis pi^.
||

Aos 29 dias domes de Setembro de i565 bautizei Eu Ant.»
||
pTz.

cura desta Jgr.^ a Iopo f." de gaspar de lemos sol
||

t.""° e de m.* p."*

soltr." e foraõ padrinhos xptouaõ de são
j|
paio e m.^ luis e por verdade

asinei aqui
||
Anlonhis pi^.

\\

(Fl. xxxiij).

Aos 4 dias do mes de octubro de i565 bautizei Eu
||
antonjo piz cura

desta Jgr.* a guiomar f.^ de gaspar | Royz e de sua molher m.-^Mionarda

(i) Na margem deste assento e na do anterior lê-se : exorzimo et cathezimo.



— 62 —
e foraõ padrinhos

||
xptovaõ de saõpaio e bryatiz Ro3'z. e por verdade

||

asinei aqui
||
Antonhis piz.

||

Aos 6 dias do mes de octubro de i565 bautizei Eu
||
Ant." pIz. cura

a brisida f.* de bertholameu piz.
||
e de madanella frz. e foraÓ padrinhos

fr.™
II
pTz. atafonr." e brisyda frz. e por verdade asinei

||
aqui

||
Anto-

tiius pi\.
II

Aos 28 dias do mes de nouébro de i5b5 bautizej
||
Eu Ant.° pTz. cura

a m.^" f.° de ant." diaz
||
e de Jnes serra sua molher e fora padrinhos

|)

dõ jm." dalmeida e madrinha dona m.* e por
||
verdade asinei aqui

||
An-

toniiis pi'{.
II

(i).

oye dezo3'to dias do mes de Jan.° de mjU qui
||
nhétos e sacéta e seis

anos eu fr." paiz cura
||
da Jgr.^ de Saõ Jorge desta cidade de Ix.^ bau-

tizei
II
na Jgr.'' de Sãta ^ a manoell f." desteuam

||
bernaldo e de m.''

1.'^° ambos moradores na dita
j|
fregesia o quall he de legitimo matrimonio

||

foraõ padrinhos .s. xpouaõ de benavete e c."'' gilz
||
molher de ãt." da

silva ãbos moradores
||
na dita cidade e por verdade asinei aqui

||
fr.'°

pa^
II
(Fl. xxxiij v.).

Aos 27 de ian.™ de i566 bautizou symaÕ aluz. cleriguo
||
de missa a

Sebastiana f.'"' de CristouaÕ de SaÕ paio
||
e de sua molher ra.* anriques

e foraõ padrinhos
||
g." mendez f." de anriq. de meneses e madrinha

dona Jsabell
||
e por verdade Eu ant." piz. cura asynei aqui

||
Antonhis

Pn II

Aos 3 de feu.™ de i566 bautizei Eu António pTz cura
||
desta Jgr." a

Jnes f.^ de manoell Raposo e de sua
||
molher Dorothea serv." e foraõ

padrinhos dom
||

fr."^" e madrinha dona joana e por verdade asinej
||
aqui

||

Antonhis pi\.
\\

Aos 9 de feu.™ de i566 bautizei Eu Antonjo piz cura
||
desta jgr.'' a

ant." f.° de m.^" antunez e de sua molher
||
Joana soaRes e foraõ pa-

drinhos dõ antonio dalmei
||
da e barbora da sillua e por verdade asynei

aqui
II
Antonhis pi:{.

||

1) Na margem deste assento lê-se; exorzimo et cathezimo.
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Aos 14 de {euJ° de i566 bautizei Eu António piz

||
cura desta Jgr.* a

guiomar f." de marcos teix." Ij e de sua mollier Jsabell tauares e foraõ

padri !| nlios o l.**" jm." píz. da fonsequa e valentina
!|
Brandoa e por ver-

dade asynei aqui
||
Antonim pi^.

\\

Aos 28 de feu/° de i56ó bautizei Eu Ant."
||

piz. cura desta jgr.* a

luis f." de marcos
||
diaz e de sua moiher violate pachequa e

||
foraõ pa-

drinhos dó gartia dalmeida e
|1
felipa de craramúdo e por verdade asynei

|j

aqui
!|
Antonius pi:{.

j]
(Fl. xxxiiij").

Ao i." de março de i566 bautizei Eu António píz
||
cura desta Jgr.'' a

briatiz f.* de Jm." vaz jl e de janebra frz. sua moiher, e foraõ pa-

dri
Jl
nhos Jm." soares e c."^ da Rosa e por verdade

|j
asynei aqui

||
An-

tonius pi:{.
II

Aos 7 de março de i566 bautizei eu Ant." píz cura
||
desta Jgr.* a

manoell f.° de fr.'-"° da costa e de sua moiher
||
luisa Roíz e foraõ pa-

drinhos afonso diaz e lianor |l de faRia e por verdade asinei aqui
||
An-

tonius piy.
I;

Aos 10 de março de i56õ bautizei Eu Ant." píz. cura
||
nesta Jgr.* a

Ant." f." de fr.™ píz soltr." e de
]|
m.<^^ barradas soltr.^ e foraÕ padrinhos

lopo vaz.
II
e m.* vaz e por verdade asinei aqui " Antonius pi\.

||

Aos 23 dias do mes de março de i566 bautizei Eu at."
||
piz. cura

desta Jgr.* a dj." i." de 1." Roíz e de
||
m.* Calvinha sua moiher e foraõ

padrinhos mateus
j

piz e Janebra pestana e por verdade asinei aqui
||
An-

tonius pi:{.
II

Aos 25 de abrill de i566, bautizei eu Ant."
j|
piz. Cura desta Jgr.* a

g.° f." de Jm."
II
Carvalho e de dona m.* sua moiher e foraÕ

||
padrinhos

Jorge da Silua e dona m.' f.^
||
do secretr." e por verdade asiney aqui

||

Antonius pi:^.
\\
(Fl. xxxiiij" v.).

Aos 28 de abril! de i566 bautizei eu Ant." piz
j;
Cura desta Jgr.* a

m.* f.* de R." aliírz e de fr."
||
Jorge sua moiher e foraõ padrinhos

Ant.° Alvrz
|1
e Jnes correa e por verdade asinei aqui

||
Antonius pi\.

\\

Aos 1 1 dias do mes de junho bautizou alu.™ dias cleriguo
||
de missa
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nesta J^r." a m.'^^ f-* de baltasar vogado e de
[|
breatiz médez sua molher

e foraõ padrinhos dõ gartia
[]

f." de d5 bernaldo de noronha e jnes mêdez

sua criada |!
e por verdade asinei aqui

|1
Antonius pi\. I|

Aos II dias do mes de Junho bautizou alu/" dias
||
cleriguo de missa

a bastião f." de bertholameu
||
vaz e de sua molher m.'' frz. e foraõ pa-

drinhos
II

p." vaz e fr." soaRez sua jrmá e por verdade asinei
||
aqui

[|
An-

tonius pi:{.
II

Os bautiswos q fi\é seriando pelo
!|
cura o qual estaua doente são estes

jj

Aos 16 de junho de 66 bautizei hú menino per nome
||
cristouã f."

de Ant." vaaz e de sua molher m.* da
||
S3'lua m."" na Rua de santa >í<

foraõ padrinhos
||
Jnes dauelar e dioguo frz. e por verdade

||
asyney aqui

||

Antouio vaai
\\

(H. xxxb).

it. sábado 28 de junho de 66 bautizei hú menino
||
per nome ant." f."

de jam fr.''° e de sua molher
||
jnes aluéz m.°''" na Rua de Santa >^ foraõ

pa
II
drinhos C* de baiRos e ant.'' esteuéis m.'"'" é íj alcaçeua e por ver-

dade asynei aqui
[|
António vaa^

(|

it. aos 24 de junho de 66 bautizei hú menino per nome joam f." de

symão giz. e de ana dias
||
m.°'"" a porta de Saó jorge foraõ padrinhos

j]
e por verdade asynej aqui

||
Antonjo i'aa:{.

||

it. Aos 2 de julho de 66 bautizej ant." f." daluaro
||
a." carpítr.» e de

lianor frãqua m.°''" ao postigo do
||
monis foraÕ padrinhos o l."*" m.'^' mendez

e H
margaida Jorge e por verdade asynei aqui

|j
António vaa\

\\

Aos 14 dias do mes de julho bautizei Eu Ant."
||
píz. Cura desta Jgr.*

a fr.<^° f." de gaspar de seq."
|]
e de c."^' velha sua molher e fora pa-

drinhos Alu."
II
bareto e c."^ mÕtr." e por verdade asinei aquj '\ Antonius

pi:^.
II
(Fl. xxxb V.).

Aos 19 dias do mes de julho de i566 bautizou cristovã leite
||
cle-

riguo de missa a
|]
jnes f.* cristouaÕ machado e de sua molher mitia

||
pita

e foraõ padrinhos bras Ribr" e valétina brã
||
doa e por verdade asinei

aqui
II
Antonius jt:z\. cura

\\

Aos 3 de setembro de i566 bautizei Eu Antonjo piz.
||
Cura desta
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Jgr." a aguostinho f " de luzia scrava

||
catiua e foraõ padrinhos m.'=" diaz

e barbora
||
e por verdade asinei aqui

||
Antonhis pí\.

||

Aos onze dias do mes de Setembro de i566 bautizei eu
|]
Antonjo

pTz. cura desta Jgr." a m." [filliaj de Antonjo steuez e
||
de sua moiher

jsabell cord/" foraõ padrinhos fr/° gilz
||

e briatiz crav." e por verdade

asinei aqui
||
António pi\.

||

aos 27 dias do mes de Setembro de i566 bautizei
|]
eu Antonjo piz.

cura desta Jgr.^ a victorea t." de
j|
gaspar gllz. carpintr." E de sua moiher

m.'' alurz. E foraõ
||
padrinhos marcos diaz E valentina braõdoa sua jrmãa

Ij

E por verdade asinei aqu)'
||
Antoniiis pt\.

j|

Aos b dias do mes de octubro de i566 bautizei Eu Ant.°
||
piz. cura

desta Jgr.^ a antonia f.^ (sic)
"

e foraõ padrinhos damiaõ

de guois e dona
||

m.''' moiher de Jm." Carvalho e por verdade asinei aqui
||

Antoniiis pi^. |l (Fl. xxxbj).

Aos 25 de octubro de i566 bautizei Eu Antonjo piz.
||
cura nesta

Jgr.'"' a herena í.'^ de p." dalmeida ala
||
bardr." de sua A. e foraõ padrinhos

gaspar de
jj
liaõ e jeronima da fonsequa moiher de p." alfaia

||
e por ver-

dade asinei aqui
||
Antonvis pi^.

\\

Aos 6 dias do mes do novembro de i5õ6 bautizei eu
||
Antonjo piz.

cura desta Jgr." a antonea f.^ de ant.°
||

frz. tosador e de sua molhar luisa

gilz. e foraõ pa
||
drynhos Antonjo Alúz. e valetina brandoa a moca

||
e por

verdade asinei aqui
||
Antonius pi\.

||

Aos 9 dias do mes de novembro de i566 bautizei eu
||
Ant." piz. cura

desta Jgr." a Joane f." de António frois
||
e de sua moiher violáte de

chaues e de sua moiher (sic) e foraõ padrinhos nuno
||
alúz. de carvalho

e lianor de caceRes e por verdade a
||
sinei aqui

||
Antonius pi\.

||

Aos 5 dias do mes de dezembro de i56õ bautizei
||
Eu Ant." pTz.cura

desta Jgr.* a andre f.° de
||
amador Jorge e de m.* bras sua moiher e

foraõ
II

padrinhos p." alfaia e dona m.'^'' de mãcellos
||
e pôr verdade asinei

aqui
II
Antonius pi^.

||

Aos 16 dias do mes de março de iSõy bautizei
||
Eu Antonjo pTz. cura

desta Jgr.* a domlgos
|]

f." de thome cabral e de sua moiher brianda
||
luis
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e foraÕ padrinhos bras coellio e fr."
||
André e por verdade asinei aqui

||

Antoiíiiís fir^.
\\
(Fl. xxxbj v.)

Aos 23 dias do mes de março de iS6-] bautizei
||
eu Antonjo piz. cura

desta Jgr.* a duarte
||

f." de m.^" mendez e de sua molher c."* Rolz
||
e

foraõ padrinhos don jorge dalêcastro e ma
]]
drinha Jlena machada e por

verdade asinei aqui
||
Antoniiis pi:{.

||

Aos 29 de março da era de 1 567 bautizei Eu
||
Ant." pTz. cura desta

Jgr.* a Joana f.* de simaõ frz.-
1|
e de sua molher Joana Roiz e foraõ pa-

drinhos
II

gaspar dazevedo e madrinha m.^ anRiquez e por verdade
j|
asjmei

aqui j Antonius pi\.
||

Aos 8 dias do mes dabril de 1 567 bautizei Eu ] Antonjo píz. cura

desta Jgr."'' a Jsabel f.*
j|
de fernaõ duarte e de sua molher geronima da

maia li e foraõ padrinhos dj." lamr.* desembargador e
i|
vsanda botelha e

por verdade asinei aqui
i|
Antonius pi^.

||

Aos 23 de maio de 1567 bautizei Eu Antonjo piz.
|]
cura desta Jgr.*

a Joana f.* de jm° carualho e de ' sua molher Dona m.* e foraÕ padrinhos

dom '' Ant." e dona m.* de laala (?) e por verdade asinei
||
aqui

||
An-

tonius pi:^. " (Fl. xxxbij).

Aos 26 de maio de 1567 bautizei Eu Ant.° pTz. '[ cura desta Jgr.* a

m."'' f." de ant.° tavares e •' de sua molher m.''^ jorge e foraÕ cõpadres

m.^" alurz. e c."^ RoTz e por verdade asinei aqui i Antonius pi:{.
||

Aos 28 de julho bautizei Eu Ant." píz. cura
|,
nesta Jgr.* a madalena

f.* de d.°^ frz. pedr."
jj
e de sua molher fr." André e foraõ padrinhos

||

lucas fraco e madrinha sebastiana de brito
j|
e por verdade asinei aqui

||

Antonius pi:-. '\

Aos x.° dias do mes dagosto bautizei Eu Ant." I| piz. cura desta Jgr/-

a m." f.* de Jm." gomez
I e de sua molher ana leitoa e foro padrinhos

||

marcos diaz e madrinha suzana Cardosa
;
e por verdade asinei aqui

||

Antonius pi:^.
l

Aos 21 dias do mes dagosto de iSôy bautizei Eu " Ant." pfz. cura

desta Jgr.* a jorge f." de d.°^ diaz
||
alfaate e de sua molher fr." nunez e
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foraõ padri

jj
nhos fr.™ Rolz. de gois e niadrinlia gcronima da

||
maia e por

verdade asinei aquy
||
Antuitiiis pi^.

||

Aos 14 dias do mes de Setembro de lõõy bautizei
||
Eu Antonjo píz

cura desta jgr.* a amia e micia
||
jrmás de liú ventre f."* de m.'" cirne e

de dona ant.^
||
sua molher e foro padrinhos fr.™ de saa e dona

1[ anna

molher de dó p." Coutinho e por verdade asinej
|

aqui
||
Antonius pi\.

||

(Fl. xxxbij v.)

Aos 18 dias do mes de setenbro de 1567 bautizei Eu
i|

Ant.° píz. cura

a lionardo f." de gaspar Roíz
|j
e de m."^^ lionardes sua molher e foraõ pa-

drinhos
Ij

p.° de torres capelão dei Rei e madrinha m.''^ Jorge
|j

e jsento

dos exorzismos som.'^ e por verdade asinei
||
aqui

||
Antonius pi:{.

||

Aos dous dias do mes de nouêbro de 1567 bautizei
jj
Eu Ant." píz

cura nesta Jgr.^ a jorge f." de Jorge
|j

pestana e de sua molher c."^ de

barros e forão padri
||
nhos Jerónimo corte Real e dona leanor e por ver-

dade
jj
asinei aqui

jj
Antonius pi:^.

\\

no mesmo dia mes e ano bautizei Eu Ant."
jj

píz cura a c."-'' f.* de

m.*^" diaz alfaate e
||
de sua molher ana Dominguez e foraõ pa

||
drinhos

Jorge dinis e madrinha jnes correa
j|
e por verdade asinei aqui

||
Anto-

nius pi\.
jj

Aos 2 dias do mes de dezembro de iSôy bautizou
jj
alu." diaz jconimo

da jgr.* de sancto andre ha Ant.°
jj

f/' de baltasar vogado e de sua molher

briatiz médez
||
e foraõ padrinhos luis v.'* e m.'"^ Caluina e por verdade

jj

asinei aquj
jj
Antonius piz.

\\

Aos 3i dias do mes de dezebro de i568 bautizei eu Ant." píz.
||
cura

A m.^'' f.* de p." de guois, e de sua molher c."'' daragõ
jj
e forão padrinhos

p." carvalho e c."-' pinhr* e por verdade
jj
asinei aqui

j|
.^4»/.° pi:[.

jj

Aos 4 de Janr." de i568 bautizou Ant." vaz jconimo
j|
nesta Jgr.* a

estevaõ f." de bastião Carrilho e de sua molher
jj
Jnes figr." e foraõ pa-

drinhos gaspar velho
||
e madalena das neves e por verdade asinei aqui

j|

Antonius pJ\.
jj

(Fl. xxxbiij").

Aos 10 de Janr." de i568 bautizei eu António píz.
jj
cura nesta Jgr."

a miguei f." de fr.™ Roíz vedor jj de Jm.° carvalho e de sua molher Jsabell
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mendez I' e foraõ padrinhos DÕ ant." e dona m.*'' sua jrmáa
|]
e por verdade

asinei aqiij
!|
Antoniiis pi\.

|I

Aos 27 dias do mes de janr." de i568 bautizei eu ant.°
[[
piz cura a

vicentia f.* de Ant." frz. cavouq/" e de Jsabell
||
salgada viuua e foraõ

padrinhos fernaõ de molinho '' e m.'^-'' annes e por verdade asinei aqui
1|

Aiitonius pt:{.
\\

Aos 10 dias do mes de feu.™ de i568 bautizei eu Ant."
||
pTz. cura a

Jerónimo f." de luis v.'^ e de sua molher
|1
mor dalmeida e foraõ pa-

drinhos dom Ant." dalra."^^
]|
e paula v.*^ e por verdade asinei aqui

||
An-

toniiís fi\-
II

Aos x." de feur." de i568 bautizou Ant.° vaz jconimo
||
nesta Jgr." ha

scolastica f.* |' e foraõ padrinhos adriaõ mendes e andresa gue-

les
II
e por verdade Eu Ant." pIz cura asinei aqui

j|
Antoujiis pi\.

\\

Aos 29 de feur.° de i568 bautizei Eu Ant.° 11 píz cura desta Jgr.'' a

pedro f.° de R." soajo
||
e de sua molher breatiz dos sanctos e foraÕ 'j pa-

drinhos o bpo. dõ p." e Violante pachequa '1 e por verdade asinei aqui
||

Anlonjm pl:{.
||

Aos 5 dias do mes de marco de i568 bautizej
||
Eu ant.° píz. cura a

jeronima f.^ de alu.°
||
pinto e de c."^ médez sua molher e foro

||

padrinhos

luis caiado Jsabell thome
||

e por verdade asinei aqui]
[j
Antonius pJ^.

||

(Fl. xxxbiij" V.).

Aos i3 dias do mes de marco de i568 bautizou
||
Ant." vaz. jconimo

nesta Jgr.* a duarte f."
||
[de] 1.'^° Rolz. e de sur.*uolher m.* caluina e fo-

raõ
II
padrinhos

Aos 14 dias do mes de marco de i568 bautizou
||
Ant.° vaz. jconimo

nesta Jgr.* a luis f.°
||
de dj." do Reguo e de sua molher gratia gomez.

||

e foraõ padrinhos Jerónimo da mota e luiza da
|]
mota e por verdade

Eu Ant." píz. cura cura {sic) asi
||
nei aqui

||
Antonius pi:;^.

||

Aos 3o dias do mes de marco de i568
||
bautizou ho Doutor mõcaõ

cónego da see
||
ha p.° f.° de dom ant." de meneses

|j
e de dona Joana

de crasto sua molher
|]
e foraõ padrinhos Dom Alu." de crasto

||
e dona

joana molher [de] dÕ m."° de castello brã
||
co e por verdade asinei aqui

j[

Antonius pT^.
||
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Aos 22 dias do mes dabril de i568 annos

||
bautizei eu Ant." píz.

cura desta Jgr."
j|
a Ant.° f.° de feinaõ gllz. pividal e de sua

||
molhar m."

luis e foraó padrinhos fr." dalmada
[[
e antonia jorge e por verdade asinei

aqui
II

Aníoiiiiis pí^.
||

(Fl. xxxix).

Aos 27 dias do mes de maio de i568 bautizei Eu
|;
Ant." plz. cura a

m."" f.° de marcos dias e de violãte
j|
pachequa sua molher e foraó pa-

drinhos dl." do tojall
II

e valétina brandoa e por verdade asinei aqui
||

Ant." pl:{.
II

Aos 3 de junho de i568 bautizei Eu Ant." píz cura desta
|[
Jgr/ a

jnocentio f." de p." diaz e de sua molher juliana RoTz.
||
e fora padrinhos

dionisio daRuda e madrinha briatiz alurz.
|j
e por verdade asinei aqui

||

ant." pt^.
\\

Aos 3 dias do mes de junho de i568 bautizou Ant." i|'vaz jconimo

nesta Jgr/'^ a jnocétio f." de jlena scrava de
||
dona m."*^ de sousa e de fr."^"

seu scravo e fora padrinhos
|j
ant." de crasto e lianor dabreu e por ver-

dade asinej aqui
||
Antonius pi:{.

||

Aos h dias do mes de junho de i568 bautizei
||
Eu Ant.° piz. cura a

Jm.° f." de ant.°
|;
Estevéz e de Jsabell Cordr.'' sua molher

|]
e foraõ pa-

drinhos baltasar Cardoso
||
e madrinha fr." brãdoa e por verdade asinei

aqui
II
Aiit.° pl:[. cura

\\

Aos 20 dias do mes de junho de i568 bautizei
||
eu Ant." píz cura a

Joana f." de andre j. Casco e de c."^ moniz sua molher e foraõ pa
||
drinhos

felipe de lemos prioll de sStiaguo
||
e dona lianor da silua e por verdade

asinei
||
aqui

j|
Antonius pii.

|;
(Fl. xxxix v.).

Aos 9 dias do mes de julho de i568 bautizei Eu
||
Ant." pTz. cura a

m." f.* de c."^ scrava de graviell de moura e foraÕ padrinhos
||
p.° frz.

criado do sõi\ dó duarte e m.* coutinha
||
e por verdade asinei aqui

||

Ant.° pt:{.
\\

Aos 24 dias do mes de julho de i568 bautizei
||
Eu Ant.^pTz. cura a

manoell í." de ant." frois
||
e de sua molher brãca de chaues e foraõ pa-

drinhos
Jl
dõ ant." dalmeida e dona joana e por verdade

||
asinei aqui

|[

Antonius pt\.
\\
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Aos 26 dias do mes de julho de i568 bautizei

i|

Eu Ant." piz. cura

desta Jgr.'"* a ant." f." de xpovõ
[[
de saõ paio e de sua molher m.'' anri-

ques e foraõ
j|

padrinhos Rui lopez lobo e dona felipa
]|
e por verdade

asinei aqui
||
Antonius pí^.

jj

Aos 3 dagosto de i568 bautizei Eu Ant.°
jj

pTz. a m.* f." de ant." frz.

ladrilhador e de sua
||
molher ana da torre e foraõ padrinhos ant."

||
stevéz

e violãte pacheca e por verdade asinei a
jj
qui

||
Antotihis p^.

\\
(El. R).

Aos 5 dias do mes dagosto de i568 bautizei
]|
Eu Ant.° píz. cura a

m.^" f." de fr/" da maia e
||
de sua molher m."^^ murzella e foraõ padri-

nhos
|]
Don m."° do castello brãco e dona leanor e por verdade

jj
asinei

aqui ^ A7it.° pl:[.
||

Aos 5 dias do mes dagosto bautizei Eu Ant.°
jj

pTz. a dj." f." de di.°

gartia e de gratia frz. soluta
jj
e foraõ padrinhos ant.° cabrall e madrinha

||

mitia luis e por verdade asinei aqui
jj
Ant.° pi\.

j|

Aos 12 dias do mes daguosto de i568 bautizei
jj
Eu Ant.° pTz. cura a

a." f.° de dõ duarte e de sua
||
molher dona c."^ e foraõ padrinhos dom

gartia
||
de meneses e dona guiomar de crasto e por verdade

jj
asinei

aqui
II
Antonius pi\.

jj

Aos i5 dias do mes daguosto de i568 |! bautizei Eu Ant." píz. cura

desta Jgr.'' a a." t." de xpova machado e de sua molher
[j
miçia pinta e

foraõ padrinhos fr."^" Roíz de
\\
guois e valétina brádoa a moca e por ver-

dade
jj
asinei aqui

||
Ant." pi\.

\\

Aos 25 dias do mes de agosto de i568
||
bautizei Eu Ant." píz. cura

a Jnes f." de
j]
ant." vaz e de sua molher m." de silua

j|
e foraõ padrinhos

xpovaõ leitaõ
j|

e madrinha m.-'' peres e por verdade
jj

asinei aqui
]|

Ant.°pí\.
il

(Fl. R. v.).

Aos 5 dias do mes de setembro de i568 bautizou p." de cuimbra
|!

cleriguo de missa a jnes f.^ de fernaõ duarte e de sua molher jero
jj
nima

da maia e foraõ padrinhos p." carvalho e Jsabell
||
mendez e por verdade

Eu Ant.° píz. cura asinei aqui
]j
Antonius pi^.

\\

Aos xb dias do mes de setembro de i568 bautizei Eu Ant."
}[

píz.

cura a ant." f." de bertholameu gllz. e de madanela
||
gllz. soltr." e foraõ



padrinhos ant." steuez e valétina brãdoa
|j
e por verdade asinei aqui

][

Atit." pi\.
II

Aos 20 dias do mes de setembro de i568 bautizei Eu Ant.°
||

pTz.

cura a vicentia f." de m.* frz. soitr.* e de fernaõ vaz barbr" e foro
||
pa-

drinhos alu." frz. fisico e madrinha briatiz lopez soltr."
||
e por verdade

asinei aqui
||
Antonius pi\.

\\

Aos 12 dias do mes de octubro de i568 bautizei
jj
Eu Ant." píz. cura

a fr." f." de Jm." carvalho e de sua
||
molher dona m.* e foraõ padrinhos

dom Jerónimo
||
de crasto e dona joana da silua e por verdade asinei

||

aqui
II
Antonius pí:{.

(|

Aos 24 dias do mes doctubro de i568 bautizei Eu
||
Ant.° pTz. cura a

ant." f." de fr/° nunez e de sua
||
molher Jsabell gil e foraõ padrinhos

m.'" de vargas
||

e jsabell médez e por verdade asinei aqui
||
Antonius

pi\'
II
(Fl. Ri).

Aos 12 dias do mes de nouébro de i568 bautizei Eu Ant."
||
piz. cura

desta jgr.'' a luisa f.'' de fr.'^° de torres e de sua
||
molher m.'' antunez e

foraõ padrinhos
|j
e ana pestana e por verdade asinei aqui

||
An-

tonius pi:{.
II

Aos 28 dias do mes de nouébro de i568 bautizei Eu
||
Ant." píz. cura

a antonia f." de Rodriguo alúrz e de
||
sua molher fr.'^'' Jorge e foraõ pa-

drinhos balchior Ra
||
poso e m."*" SoaRez e por verdade asinei aqui

||

Ant." pi:{.
II

Aos 8 dias do mes de feu™ de 1669 bautizei
||
Eu Ant." píz. cura a

brisida f.* de Jm." fr.™
||
e de Jnes alúrz. sua molher e foraÕ padri

||
nhos

luis penteado e violãte Cardosa e
||

por verdade asinei aqui
||
Ant.° pT:{.

\\

Aos 20 dias do mes de feu.™ de ib6g bautizei
|1
Eu Ant." pTz. cura a

m.^" í.° de d.°^ frz. pedr."
||
e de fr." andre sua molher e foraõ padri-

nhos
Jl
bras Ribr." e violãte pacheca e por verdade

||
asinei aqui

||

Ant." pt^.
II

Aos 23 de feu.''° de iSõg bautizei Eu ant.*
||
píz. cura a valétino f."

de dõ Jm." m.^" e de
||
Dona ERia sua molher e foraÕ padrinhos

||
dõ

a.° m.'" e madrinha dona Jeronima e por
1|
verdade asinei aqui

]|
Anto-

nius pí^.
II
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Aos 2Õ de feur." de i56q bautizei Eu Ant."
||
pTz cura a mathias f."

de ant." carnr."
||
e de m.^ murzela sua molher foraõ padri

;

nhos fernaõ

duarte e c."" de Crasto
||
Atit.° pí:{.

||
{¥\. Ri v.).

Aos 9 dias do mes de março de iSbg bautizei Eu
||
Ant." piz. cura a

fernãodo f." de "m.^" raendez e de c.""
||
Rolz. sua molher e foraõ pa-

drinhos guaspar guomes
||
e violãte pacheca e por verdade asinei aqui

|1

Antoniiis pi^.
\\

Aos 14 dias do mes de março de i56g bautizei
j|
Eu Ant." pIz. cura

a thomas f." de Jm." doliu." I| e de Jnes dalcaceua sua molher e foraõ

padrinhos
jj
lopo de alborqueq e ana fea e por verdade

||
asinei aqui

||
An-

ionius pi\.
II

Aos i5 dias do mes de março bautizei Eu Ant."
||

pTz. cura a Eufragia

f.* de Jorge pesta
]|
na e de c."^ de bairros sua molher e fora 1' padrinhos

Jorge de médoça e lianor de
||

guouuea e por verdade asinei aqui
||

Ant,° pi^.
II

Aos 25 dias do mes de março de iSõgj; bautizei Eu Ant.° pIz. cura

a micia f.'"'
j|
de gaspar gllz. e de m.* alúrz. sua molher

||
e foraõ padrinhos

fr.'^° giz. e m.^ fea
jj
e por verdade asinei aqui i Ant." pi\.

\\

Aos 4." dias do mes dabril de iSõg bautizei Eu |! Ant.° pTz. cura a

Joane f." de gaspar ij de Seq." e de sua molher c."^ velha e I! foraõ pa-

drinhos dõ Jm." m.^" e dona c."^
||
e por verdade asinei aqui '; Antonius

Pi\-
II
(Fl- Ri))-

Aos 3o dias do mes dabril de iSõg annos bautezei
(|
eu Ant.° píz.

cura a guiomar filha de Manoel de gouuea e
|j
breatiz de uascogoncellos

sua molher e foram padrinhos fr.'=°
||
de melo e tareja da costa e por ver-

dade asinei aqui
||
Aiitoiíii/s pt\.

\\

Aos 10 de Junho de 1669 bautizei Eu Ant."
i

píz. cura nesta Jgr." a

m.^" f." de ant." paiz
||
e de Jsabel gomez sua molher e foraõ

|]
padrinhos

.s. fernaõ Roíz e Jnes Corrêa
||
e por verdade asinei aqui

jj
Ant.° pi\.

\\

Aos 29 de Junho de 1669 eu bras v.'^ uig.''° de sãta »í( bau
j|
tizei a

p." f." de fr.'° RoTz. e isabell médez sua legitima mo
jj
Iher padrjnho J."
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carvallio e dona vilãte f.°^ de L." carvalho

||
e por verdade asinej aquj era

ut supra
II
bras r."'

||

Aos i8 de Julho de 1569 eu bras v."= vig/" de sãta í<
j|
bautizej a

fr.^° f." de bertolameu vaz e sua molher m^ ffrz.
|j

forca (sic) padrjnho gaspar

de sequeyra e madrjnha m.'' calvina e por
;}

verdade asinej aquj
||

bras vJ'
\\

Aos 23 de julho de i56g bauptizei Eu bras v.'^ vig.™ de sancta >í<
||

m." filha de guaspar míz e de m.* alz. sua molher padri
||
nho J." alz. e

por asim ser uerdade asinei aqui
|I
bras v.'^

[|
(Fl. Rij v.).

Aos 5. daguosto de 1569. baptizei eu bras v.'^ vig.™ de sancta
j[
cruz

a fernaõdo filho de bras de guoez e de cn.* gomez sua
||
molher foi pa-

drinho J.™° teixeira e madrinha ines alz. e por uerdade asi
j|
nej aquj

j|

bras v.'^
\\

A. 10. daguosto de. i56y. bautizei eu bras u.'^ uig.''^ de sancta ij cruz,

antonio, preto filho de ana a." e de
||
foraõ padrinhos symaõ

alúrz. cleriguo de mysa
||

e maria dias e por uerdade asynei aquy
||

bras vJ'
||

A. ig. daguosto. de iSõg. bautizei Eu bras u.'^ uig.™ de sancta
]|
cruz

huã menina por nome maria filha de
||
ãt.° de magalhães, e de ines gllz.

foraõ padrinhos
jj

guaspar dinis, e cn.^ da costa e por uerdade asinei

aqui
jl

bras v.'^
\\

A. 26. de ianeiro de. 1670. bautizei eu bras u.'^ uig.™ de sancta
|

cruz

uicencia filha de simaõ frz. e de ioana roTz.
||
foraõ padrinhos, iorge pestana

e ines alurz. e por
jj
uerdade asinei aqui

||
bras vJ'

jj

A. 10. de feuereiro. de Í570. bautizei eu bras u.'" uig.™ de
|j
sancta >J<

bras preto filho de felipa escraua de
||
isabell iorge foraõ padrinhos yorge

giz. e fr.'^^
jj
simoés e por uerdade asinei aqui

j|
bras v.''

|]
(Fl. Riij).

A. 17. de feuereiro de. 1570. annos bautizei Eu bras u."=
jj

uig.''" de

sancta .)$<. christouaõ filho de an.'" de castro
]]
e de m.'' monteira, foraõ

padrinhos, manoell roíz.
jj
de freixo e isabel munis

j|
bras vj"

||

Aos cjnquo dabril de 1870 eu bras u.''= vig.™ de sãta
jj
^ bautizej a



— 74 —

margajda ff.'"' de Jorge pestana e de cn."
j|
de bajros íforã padrjnhos .s.

manoell Roiz. de frejxo e
||

ilena de vargas e por tal asinej aquj
^|

bras 1'.'^
ít

Aos vTte de maio de iSyo eu bras v.'^ vig.'° de sãta
||
cruz bautjzei

luia menjna per nome m.'' íT/'' de Jero
|I
njmo ffrz. e de genebra diz sua

mollier fora padrjnhos xpão
[[
de benavéte e madrjnha, m.-'' piz. e por asi

ser asi '[ nej aquj
]]
b)-as v.'^

||

Aos víte sejs dias do mes de majo de 1670
||
eu bras v.*^ vig.™ de

sãta >í< bautjzej hua menjna
]j
per nome genebra íf.* de Jeronj[mo] ffrz.

e de gene
|;
bra dias sua mollier ífoj padrjnho át.° ffrz.

]|
e madrjnha mar-

gajda paiz. e por asi ser asinej este ÍI bras ;'.'"'
||
(Fl. Riij v.).

Ao prjm.™ dagosto de \b-]o eu bras v.'^ vjg/"
jj
da jgreja de sãta >í<

bautizey m." f." de g.™ fr."^"
\\
e sua mai padrynhos ãRique

gomez
Ij

mote.™ e madrynha ageda cordr." e por verda
||
de asjnei aqui

|j

bras vJ"
jj

Aos dez do dito mes dagosto de 1670 bautizey
jj
joam f.° de joam

dorneste (?) e sua mai c."^ fr."
i[

padrjnhos joã e madrynha
||

barbora gllz. e por verdade asjnei aquy
}|
bras v.'^

jj

Aos 24 dagosto da era de 1670 bautizou J." vaz
jj
iconjmo hua mjnjna

baça per nome m."'' f.* de luzia
||
escrava catjua e seu paj o nã qujserã dizer

dizédo q o nã
jj
sabiam p."^" ãt.° médez e simã vaz e por verdade asinej

||

aquj
jj
bras v.'^

jj

Aos 3o dagosto de 1570 eu bras v.''= bautjzej hum menjno
jj

per nome
bertolameu ff." dãtonja ffrz. e mjgel de paiua

j|
fora p.''" gomez allz. e

madrjnha ãtonja carvalha j|e por verdade asinej aquj
jj
iras v.'^ 1!(F'- RiiiJO-

Aos 5 de st.™ de 70 eu bras v."^ vig.™ bau
||

t3'zej a J.° ff.° de amado
allz. e domyn

||

gas de braga sua molher padrjnho marcos
j|
diz. e madrjnha

cn.'' do loba e por verdade
\\
asinej dia ut supra j! bras r.'^

||

Aos i5 dias de st.™ de 1670 eu bras v.'* vig.™
jj
bautjzej hú minjno per

nome manoell f." [de] gas
jj
par Rabello e ana pestana sua molher e

p."^"
II
J.° moura e madrjnha isabell cordeira e por

jj
asi ser asinej este

|[

bras v.'"
\\
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Ao prim/" de n.'" de 70 bauljzej eu bi'as v.'"-'

|]
vig.'" de sãta cruz a

liú mjnjno per nome belti'ã
j|
êgejiado a porta do gouerhador q ao tai

tpo.
II
viuja a porta de sã Jorge do castello cujo paj e maj

||
se nã sabe

foj padrjnho bras de gois e madrj
j|
nha isabell de Ix.'"' e por tall asinej

aqui
II

bras v.'^
\\
(Fi. Riiij" v.).

Aos 5 dout/" de 70 eu bras v.''-' vig/" bautjzej a gio
||
mar e ãgelia

e mjgell escravos de luis de crasto pequj
||
njno[s] de 5, ò, 7 anos quj ujerã

de gine por me dizerê ná se
||
rem bautjzados fforã padrjnho J." miz e

madrjnha isabel
||

ffrz. e por asi ser asinej aqui
||
bras p."^

\\

Aos cjnquo de n.''° de 1570 eu bras v."= vig/° de sãta
||
^ bautizej a

tfr/° íf." de g." diz e de cn.'' Roiz
||
sua molher ffoi padrjnho ífr.™ matrell

(?)
II
e madrjnha e por asi ser asinej

||
aquj dia e hera ut supra

||

bras v.'^
||

Ao derrad.™ de n ^ de 1670 eu bras v.'"^ vig. de
[|
sãta >^ bautizej ha

adrjã ff." de gaspar
]|
de siq.!;^ [ej de cn.-'' velha sua molher ftbj padrjnho

||

sebastiã da costa e madrjnha margaida p."
1|
e por asi passar na verdade

asinej aquj dia he era
||
ut supra

[|
bras vJ'-'

||

Aos 12 de àzJ° de 1670 eu bras v.'"^ bautizej njcolao
|]

IT." de p." Ipez.

e joana lobata sua molher fora padrj
|]
nho bastia da ffomsequa e ma-

drjnha guiomar da carva
||
llioca e por asi ser asinej aquj dia e era ut

supra
í;
bras r."

|i

(Fl. Rb).

Aos 18 de dz.™ de 1570 bautizej eu bras v.'= vig.™ de sãta ^ [|
a hua

mjnjna per nome joana ff." de m.'"' de sousa e de g.° ffrz. pa
|1
drjnho

ffr."^" allz. madrjnha gujomar daraujo e por asi ser
||

asinej aquj
||

bras p."
H

Aos três de jnr," de 1571 eu bras v.'^ vig.™ de sãta >J< ||
bautizej a

ãtã ff." de bastia da fõsequa e de brãqua
i|

dallmejda padrjnho ãt.'' de

pina e madrjnha Jnes
\^
botelha e por asi passar na verdade asinej este

||

bras p."
II

Aos II de ffr.'' de 1571 eu bras v.'^ vig.™ de sãta
||
Cruz bautizei ha

bras ff." de a." vaz e de paula diz
||
sua legitima molher ffoi padrjnho

II
e madrjnha ines dalcaçoua e por asi passar na verdade

[[
asinej

digo e declaro q ffoi bautyzado em casa pia
||
part." e lhe pergíâtej pia
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fforma e achei ser verdad." !j m.'^ bautjzado e eu lhe fliz os exorcismos

e catacis ' mos e lhe pus os óleos e fforã os acima padrjnhos
j|
som." no

catachismo
|1
bras v.'^

||

Aos 22 de ifr." de iSyi anos eu bras v.'^ vig.™
|j
de sãta ^ bautizei

a violãtc ff." de luis
||
tavares e de sua molher margaida persim foj p."^™

||

a." telez de moura e Joana ffrz. da iíFante e por asi
]|
pasar na verdade

asinej aquj
{j
bras v.'^

||
(Fl. Rb v.).

Aos cjnquo de março de iSyi eu bras v.'^ vig.™ de sãta >í<
I|
bautjzei

hum escravo per nome gaspar e hua escrava per nome
!|
ffeljpa ffoi padrj-

nho siluestre de faria (?) e madrjnba marja ' gomez e por asi pasar na

verdade asinej aquj
j]
bras v.'^

j]

Aos õze de março de 1371 eu bras v.'^ bautjzei a j.° ff."
{j
dejtor go-

dinho e sua molher ãtonja darnjde (?) foi padrjnho p." bugalho
||
e ma-

drjnha cn.^ de bajros e por asi pasar na verdade asinej
|1

aquj
||

bras v.'^
\\

Aos õze de março de 1571 bautjzou ãt." vaz iconjmo l] da igreia de

sãta ^ hua minjna ff.* de hua escrava dãt.°
||
calldr." per nome Joana

calld." e seu paj saluador |i e a mjnjna m." foi padrjnho p." bugalho e

madrjnba Jeronima
||
simoa e por tall asinej aquj \\ bras v.'^

[|

Aos i3 de março de 1571 bautizou na dt." igreja ãt.° vaz
j|
hua crjãça

da casa do gouernador d." lopez diabo per nome Jeronjma
||
e sua maj

ilena e seu paj d." ffrz. e ffoi padrjnho bras da silua
j|
e madrjnba m.*

sobrjnha e por asi pasar na verdade
j

asinej aquj
i|

bras f."
jj

(Fl. Rbj).

Aos 26 de março de 1571 anos eu dt." bras v.'^ pus
;|
os óleos a sal-

uador ffilho da igreja
||
por ser ja bautjzado é casa ffoi padrjnho gaspar

v.'*
II

e madrjnba m.* dos sãtos asi no bautjsmo como no
||
casismo (sic)

e por verdade asinej aquj
[\
bras v.'^

||

Aos i5 dabrill de 1571 anos bautizej
||
eu dto. bras v.'^ a p." ff." de

Ruj de sousa de carva
||
lho e de dona m.* da silu.'''' casados foi pa-

drjnho
II
dõ Jorge de sousa e madrjnba dona ãtonja

||
de crasto e por ver-

dade asjnej aquj
||
bras v.'^

[|

Aos 22 dabrill de 1571 eu dt." vig.''° bautizej
]|
a pascoal! ffr.° de duarte
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do poito e de cn" allz. sua
||
molher ffoi padrjnho ãt." gomez e madrj-

nha
II

isabell míz e por asi ser asinej este
||
bras vJ"

\\

Aos 2'ò dabril de 1571 eu bras v."= vig.™ pus os oleos
||
e ffiz as mais

solenjdades a tír/° íf." de ífr/° quej
||
mado e m.* ITrz. por o bautjzar é

casa manoell bau
||

tista iconjmo na igreja de sãta !< floi padrjnho
||

bellchior diz e madrjnha jeronjma diz. e por verdade
|[
asinej aquj no ca-

tasismo
II
bras v.'^

\\
(Fi. Rbj v.).

Aos 24 de abril de 1671 anos eu bras v."^ vig/"
||
de sãta í* bautyzei

gracja f.* de domjngos ffrz.
||
e de cn.'' giz. sua molher foj padrjnho Je-

ronjmo
||
coelho e madrjnha violãte pachequa

||
e por verdade asinej

aquj
II

bi'as vJ"
||

Aos 29 dabril de 1571, eu bras v.'^ vig.''° pus os
||
oleos e as mais

serjmonjas por ser bautyzada
||
é casa a m.* f.* de Joana escrava de simã

dagiar
||

foj padrjnho simã dias e madrjnha cn." Rolz
||
asi ao bautysmo

como ao por dos olios e por ser
||
verdade asinej aquj o paj taçet sitie nes-

citur
II
bras i>.'^

\\

Aos i3 de maio de 1671 Anos eu bras v.'* vig.™
||
de sãta cruz bau-

tyzei ha atonia ff.* de J.°
||
ff." e de ines allz. foi padrjnho Ruj gllz.

e ma
||

drjnha ana l.™ e por asi pasar
||

na verdade asinej aquj
||

bras V."
\\
(FI. Rbij).

Ao 16 de majo de 1571 anos bras Roiz iconjmo é
||
sãta ^ por eu

bras v.'^ estar épidido de ffalla
||
bautizou a bastia íf.° dãt.° piz e sua

molher
||
ana da torre ífoi padrjnho J." mõt.™ e madrjnha

||
violãte pa-

chequa e por verdade asinej aquj
||
bras v.'^

\\

Aos 27 de majo de 1571 anos bras Roiz
||
iconjmo nesta igreja bau-

tizou hua menjna
||
per nome ãt.* filha de hua preta per nome

||
ffilipa

escraua de gaspar colaço fíoi pa
||
drjnho Jorge anes e madrjnha guiu-

mar
|1
médez e por verdade asinej aquj

||
bras v.'^

||

Ao d™ dja de Julho de 1571 anos
||
eu d.'° bras v.'^ vig.™ de sãta >^

bautizej
||
a ffr.™ fl." de fernã dabreu e de sua

||
molher cn." pães, p.''*

ãt." moura
||
madrjnha anna Soares e por verdade

||
asinej aquj

|(

bras V."
\\
(Fl. Rbij v.).
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Aos 28 dagosto de iSyi eu dt." bras v.'^ vig.™
|!
bautjzei bernalldina

íf." de siluestre ffrz. e de
||
sua molher Ijanor íFrz. padrjnho Simão Roíz

e ma [|
drjnha ãdreza ftrz. e por verdade asinej aquj

j]
bras v.""

|]

Aos 16 de St.''° de 1671 eu bras v."= vig.''° de sãta de sãta (sic) ^ bau-

tyzej a hu mjnjno q foi laçado
||
a porta de gabrjell de moura foi padrjnho

abro
II
zio lopez e m.* flrz. e o bautyzej é casa por ser de

||
pouquo na-

cido e se temer morrer e despois aos 21
||
do mesmo mez lhe pus os

olios e ffiz as mais cerjmonias
||
e fora padr3mhos ao catasismo, a dt.*

m.* ffrz. e je
||
r[on]jmo ffrz. quãto ao paj e maj na se sabe

||
e por ver-

dade asinej aquj
||
bras v.'^

||

Aos 26 de St.™ de iSyi anos bautjzou luis
||
da fÓsequa b.ndo na

sé de Ix." a nicolao ff." de p."
||

ffrz. dallmejda e de sua molher mjcia

borralha ffoj
||

padrjnho dõ d." de castello brãco e madrjnha cn.*
j|
de

bajrros e por asi ser asinej aquj eu bras v.'*^ vig.™
|j
da dta. igreja

||

bras v.'^
\\

Ao derrad.™ de St.™ de 157Í anos bautjzou o padre
|j
manoell bautista

iconjmo é sãta ^ ha Jeronjmo f.° de
||
a." ffrz. e de sua molher mar-

gaida ffrz. foi padrjnho dõ Jero
||
njmo e madrjnha anna mõtr.'"'' e por

verdade eu bras v.'« : vig.™ da dta. igreja asinej aquj||èras i'.'''
;
[F\. Rbiij").

Ao derradr." de S.'° de iSyi anos o padre manoell ' bautista iconjmo

é sãta ^ bautjzou a hú escravo
||
do sõr. luis allz. de tauora per nome

luis foi padrjnho ber
||
tolameu flrz. e madrjnha cn.^ mlz e por asi

pasar na verdade
||

eu bras v.'^ vig.™ desta igreja asinej aquj
\\

bras v.""
\\

Aos 2 de n.™ de 1571 anos eu bras v'^ vig™ da
||
dta. igreja bautjzej

é casa por ser chamado p." iso
||
por me dizer 3 part." q a crjãça corria

perigo de morrer
||
a ftr." ff." dãt." mad." e de cn." lopez sua molher

Jj

foi padrjnho duarte gllz. e madrjnha cn.* flrz.
j]
e despois aos des do dto

mes flfoi leuado a igreja a por
||
os oljos e ffazer os exorcismos e catha-

cismo per bras
||
Roiz econjmo na dta igreja e ffoj padrjnho J." denis

||
e

madrjnha isabell cord." e por asi pasar na verdade
|]
asinej oje 10 do

dto mes he era ut supra
||
bras i>.'^

\\

Aos 16 de iV" de 1571 eu dt." bras v.'* bauti
||
zej a J.° õ." de ma-

noell médez e de sua molher
|,
Cna. Roiz foj padrinho bastia da fonsequa
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e ma
||
drjnha Ijanor ciezeuecio c por verdade asinei

j]
aquj dia mes era

ut supra
II
bras v."

||
(Fl. Rbiij" v.). (i).

Aos i3 de junho de 1D72 anos pus eu bras v.'^ vig/°
||
de sãta ^ os

óleos ha hua mjnjna íf." de hua escraua de
||
J." cirnc per nome m.* sua

maj cn.'- pater necitur marçall ffoi p.**"
||

ãt." coRea e m.''^ a part." m."

ÍTrz.
II
e por verdade asinej aquj

jj
bras v.'^

\

Aos 24 de Junho de 072 anos bautizej eu bras v."^
||
vig.™ desta

igreja a joana ft'.* de p." diz. e de sua mo
||
Iher graçia dabreu ftoj pa-

drjnho dõ J." e madrjnha
||
Sabastiana de brjto e por verdade asinej este

||

bras i:'"
\\

Aos 4 de Julho de 1572 bautjzou at."
||
tavares a denis ff." de martl

doliu/^
II
e de m.* ffrz. fforã padrjnhos simã íFrz. iconjmo na dta.

||
igreja

e m.^ diz e por verdade asinei aquj
||
bras v.'^

\\

Aos 4 de S.""° de 1672 annos bautizej
||
eu bras v.'<^ vig.™ de sãta ^

a m.'"' ff.* de alu.° da silua
||
e de sua molher m.* dos Santos ffoi p.°

marqos diz. e ma
||

g"^" cn.* de bajRos e por verdade asinej aquj
||

bras V."
\\

Aos 8 de S."'° de 1
5-2 anos bautjzej eu dto.

||
bras v.'^ vig.™ de sãta

»í< a domígas ff." de ãt." luiz solt.™
|j
e de m.* giz. solt." foi padrjnho Je-

ronjmo ffrz. tecelã e
||
madrjnha isabell da fôsequa linhejra e por verdade

asinej aquj
||
bras v.*^

\\

Aos 14 de S.'™ de 1572 anos bautizej eu dto
||
bras v.'^ a m.'' ff.*

dãt.° bras e de brejtiz ffrz. p.<^° J." ãt."
||

mg.'''' ãt.* da costa e por verdade

asinej aquj
||
bras p.^^

j

(Fl. lij).

Aos 28 de StJ° de 1372 anos manoell bau
||
tista iconjmo em sãta >í<

bautjzou a Rogo de gracia
||
denis a mateus seu ff." e de ff."^" allz. seu

marjdo
|i

foj p.<*° Jeronjmo borges e m.'^'' m." ffrz. e por verdade asinej
jj

aquj eu bras v.''^ vig.™ da dt.* igreja
||
bras v.'"

\\

(i) Faltam as folhas 49, 5o e 5i.
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De casa do governador

Aos 28 de St." de 1672 anos bau
||
tjzou bras v.'« vig.™ de sãta ^ a fr."

filha
II
da ygreiia foraõ padrinhos afomso dyas

||
e llianor nunes e por ver-

dade asinej
||
aquj eu bras v."= vig.™ da dita igreija

||
bras v.'^

|j

Aos 23 de st.™ de 15-2 anos baut3'zou é casa bell
|[
chiorgllz. a J." ff.°

de ãt." allz. pedr.° e de sua
||
moiher m." aliz. e jsto por a cr)ã[ça] correr

perjguo
II

de morte e nã ouve cÕpadres e despois aos 29 do dto.
||
mes

o ieuarã a igreja a lhe por os óleos e mais cerjmo
||
njas e íforã pre-

zétes ffr/° Roiz de gois e valétina
jj
brãdo[a] e por verdade asinej aquj

\\

bras i'.'^
II

Aos 2 de n.™ de 1572 eu bras v.'^ vig.™ de sãta cruz pus os
[|
óleos

a p.° filho de igreja e lhe fiz as mais serj
||
monjas foi madrjnha lianor

frãqua e p."*" duarte gllz. do
||
catesismo e do bautismo lianor frãqua

part." e que dise as pala
|]
uras e achej q era bautjzado

||
bras p.'^

||

(Fl. lij V.).

Aos 3 |de] dez.™ de 1672 anos bautizej eu dto. bras v.''
||
a ãdre f.°

de bras luis e de sua moiher
||
isabel ffrz. f.° padrjnho luis carn.™ e ma-

drjnha fr.^^ ã
II

dre e por verdade asinej aquj
||
bras i>.'^

||

Aos 28 [de dezembro] de 73 bautizej
||
eu bras v.'^ vig.™ desta igreja

||

a maria ff.''' de a." vaz ouriuez e de sua moiher paulla diz foi
|{
padrjnho

J." barboza e Ijanor cardoza madrjnha e por ver |' dade asinej aquj
jj

bras v.'^
\\

Aos 7 de Jan.™ de
||
1673 anos bautizou Simão Roíz a Rogo do paj

e maj
j|

a Juljana f." de fr."^" diz solt.™ e de ana RoIz solt."
1|

foi pa-

drjnho aires dallborquerque e madrjnha isabell
||
cord." e por verdade

asinej aquj
||
bras vJ^

||

Aos 3 de tfr." de 1673 anos bautizej eu dt."
|]
bras v." vig.™ de S.'"

^ a fr.^° f." de lujza diz
||
solt." e de mjgell allz. solt." ffoj p.'^° bei-

tolameu da mata
||
e madrjnha maria frz. e por verdade asinej aquj

||

bras v.'^
\\

Aos II de fr.™ de i573 anos bautizej
||
eu bras v.'^ vig.™ desta igrejt.



a fr.™ f." de
||
gaspar v."^ e de cicjlia andre foi padrjnho

||
luis tavares e

madrjnha ana nog." e por
||
verdade asinej aquj

[|
bras vJ^

||
(Fl. liij).

Aos 28 de f.''° de iSyS anos eu bras v."^^ vig.™ de sãta í<
||
pus os

os óleos a marja f.'' de 1.'^° gllz, c de sua molher
|1
m.'' mcdez foi padrjnho

p.° gliz. e madrjnha ana frz.
||
no catacismo he exorcismo e at." vaz a

bautizou é casa
||

e nã tomo padrjnos e por verdade asinej este
(|

bras v.'^
\\

Aos treze dias do mes de março de 1573 annos bauptizou bras
|]
Roíz

a Requerim.'° do pai da menina a maria filha de manoell da costa
||
e de

fr."^^ frz. forão padrinho o l.*^" christovaõ de banavete e m.'^
||
da costa

ambos moradores nesta frg/'' e por verdade asinei Eu aqui bras v.'^
||

vi-

gairo desta Jgreja
|j
bras i'.''^

||

Aos 17 de março de 1578 anos bautizej eu bras v.'^ vig/"
||
de sãta

>í< a filipa ff.* de fr."^" da silua
||

foj padrjnho J." diz madrinha lianor

dabreu a trouxe a part." m." frz. e por verdade asinej
||
aquj

1|
bras v.''^\\

Aos 22 de março de 1573 anos bautizej eu bras v.'^
||

vig.''° de sãta

x< ha ãt." f." de duarte da gama
||
e de dona m.* foi p.**" dõ duarte da

costa e m."^"
||
dona ãt.* e por verdade asinej aquj

||
bras ;'.'''

||
(Fl. liij v.).

t

Aos xxg dias do mes de março Era de 1573 annos bauptizeij eu bras

v.'^ vigairo
|1
desta Jgreja de santa crus a m.* filha de a." piz e de Jnes

Ribr*
II
forão padrinho guõçalo Jorge e Jzabell pr." e por verdade asinei

aqui
II

bras v."^
j]

Aos 3o de m.Ç° de 1673 anos bautizej eu bras
||

v.*° vig.™ perpetuo

desta igreja ha 1." ff.* de manoell
||
de sousa e de dona anna foi p.'^°

dõ martynho p." e ma."^*
||

e por verdade asinej aquj
||

bras v.'^
||

Ao prim.™ de abril de i573 anos
||
bautizej eu bras v."= vig.™ da dt.*

igreja a
||

gabriel f.° de g." ífr.'^° e de sua molher marga
||
ida frz. foi p."^"

bellchior de mõtalva e magdrinha
||

c."" daragã e por verdade asinej aquj
||

bras v.'^
||

Aos 5 dias do mes de abrill da era de 1573 anos bauptizei eu bras

v.'« vigai
||.
ro da dita jgreja a maria f.'"' de 1.™ frz. e de Ana RoTz. forão

||
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padrinhos p." cardozo e Jzabell tliomas e por verdade asinei aqui digo

pus
II
os óleos por ser bauptizada jn caza pela parteira e os asima ditos

cõpadres '] foraó padrinhos no exorz3'smo e caiasysmo
\\
bras v.'^

j]

Aaos 5 dias do mes dabrill Era de iSyS anos baptizei Eu Bras
||
v.'*

vigajro da dita jgreja de santa crss dalcaseva a pascoall filho de do-

mí
II
guos dias soltr." e de Jzabell Joaõ outro si soltr." forão padrinhos

Bartolomeo
||
da mata thizoureiro na dita Jgreja e m.* frz. molhar de Ju-

lião gllz. e por
II
verdade asinei aqui

||
bras v.'^

\\
(Fl. liiij").

Aaos 9 dias do mes da Brill era de ib^Z anos bauptizou Bras RoTz. a

Roguo
II

do pai e mai a Amt.^ filha de João doliueira e de Jnes dalcasava

foraõ
]|

padrinhos Jorje dalboquerque e madrinha Ana L.'^" e por asim

pa
II
ssar na verdade asinei aqui

||
bras f.'^

\\

Aaos dozaseis dias do mes daBrill Era de iSyS anos bauptizou Bras

v.'^ vigr."
II

desta Jgreja de santa crus a pedro filho de pêro frz. e de

maria frz. forão
||
padrinhos pêro cardozo e lianor dalmeida e por ver-

dade asinei aqui no
||
mesmo dia mes e Era ut supra

||
bras v.'^

!|

Aaos xx5 dias do mes de majo era de iSyS anos bauptizey eu
||
bras

V." vigr." desta Jgreja de santa crus a cn.* escraua de andre
||
quasquo

foi padrinho Ant." piz madrinha fr.'=''' guomes, e por verdade
||

asiney

aqui
II
bras v.'^

||

Aos xxb dias do mes de majo era de 15-3 anos
||
bauptizey eu bras

V.'' vigairo desta Jgreja de santa crus
||
a ana filha de mn.^" médez e de

cn.* Roiz foraõ padri
||
nhos Já dallm.'*' e Jllena machada e por asim

passar
||
na verdade asiney aquj

||
bras v.'^

\\

Aos 28 de majo de 78 bautizej heu
||
bras v.'^ vig.''° de satã >í< a

viçençj[a] ff.* de J." ffrz. e de
]|
ines allz. sua molher foi p''° p.° lopez e

madrjnha
H
cn." daragã e por verdade asinej aquj '! bras p.'^

\\

Aos i3 de Junho de 73 bautizei e[u] bras v.'« vig.™ desta
||
igreja a

Amtonia filha de pêro pestena e de francisqua da silu. sua molher forão

padrinhos mateus da cunha
||

e Jzabell dandrade e por verdade asinej

aqui
II
bras vJ'

\\
(Fl. liiij» v.).

Aos 22 de Junho de 73 bautizej eu bras v.'^ vig.™ desta
||
igreja a
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Joana f.* da igreja foi padrjnho bcll

||
chior Rapozo e cn.'"' fiz. e por ver-

dade asincj aquj
1|
bras v."

||

Aos II de Julho de 78 bautizej eu bras v.'^
||
vig.™ perpetuo desta

igreja ha ãt.° f." de fernã
||

gllz. e de sua molher isabell gilz. ffoi p.<'°

ãt." dãdrade
||
e madrjnha brejtiz de moraes e por verdade asinej aquj

||

bras vJ"
\\

Aos 22 de Julho de 78 bautizou v.'^ nog."
||
vig.™ de sã bertolameu

alexãdre f." de
|1
manoell dabreu e de sua molher cn.* ãRiquez

|1
padrjnho

fFr.<^° ceie italjano e madrjnha luiza nobre |l e por verdade asinej aquj
||

bras p.'^
II

Aos 3o de Julho de 78 anos eu bras v.''= vig.™
|]
desta igreja bautizej

a diogo ff." dãt." vaz viuvo e de
||

pelonja sua escrava ftbi padrjnho fr."

RoTz e madrjnha
|i
izabell gomez e por verdade asinej aquj

||

bras v."^
\\

Aos 3 de agosto de 73 bautizei digo pus os óleos heu bras v.'^ vig.™
||

desta igreja de S." $< a fr.™ ff." de isabell escrava de brejtiz
|j
R.° e de

lVr.'^° escrauo o q." foi bautizado é casa p.'=' part." per nome
||
m.* frz. e

Ibi p.^° no catacismo e exorcismo e o por dos olios J."
||

doliu''^ e mg.***

ines allz. e por verdade asinej aquj
||
bras p.'^

\\
(Fl. Ib).

Aos 7 dagosto de 73 fora postos os óleos e
j]
as mais cerimonjas a

gaspar ff." de lujs carn.™ e de sua
jj
molher barbora de Ijã por manoell

bautista iconjmo nesta
||
igreja de s.'" cruz e foi bautizado é casa pia.

part.''*
II
per nome foã eva gllz. e despois o tornou a bautizar

||
e casa o

mesmo manoell bautista por ser chamado pelo paj
||
e maj da crjãça e

lhe dizeré estar p,* morrer e nã saberem estar
|]
bautizada pila part." no

bautismo nã teue padrjnhos no cata
||
cismo foi p.''° o doutor duarte velho

e mg.''* ana ferrejra e por verdade
||
asinej aquj eu bras v." vig."^" desta

igreja
||
bras v.'^

||

Aos 28 dag.'° de 73 bautizou Simaõ Rolz
||
iconjmo nesta igreja a

margaida f dãt.°
||
piz e de sua molher anna da torre p."^" Jeronjmo

||

te}'" e mg."^* Jeronjma barboza e por verdade asinej aquj
||
bras v.'^

||

Ao prim.™ de S.'™de 73 bautizej eu bras v."= vig.™ desta igreja a m.*
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escrava
I|
de marcos diz bautizej cõ cõdiçã de cautela por na

\\
se saber

ser bautizada ífazédo se toda a diligécja
||
devida p.* se saber, ftoi pa-

drjnho Simaõ médez
||
e madrjnha isabell Jorge e por verdade asinej

aquj
II
bras v."

||
(Fl. Ib v.).

Aos 5 dout.™ de iSyS eu bras v." vig.™ desta igreja
||
pus os olios e

ffiz os exorcismos e catacismos por ser ja bautizado
||
é casa pila. part."

a mjgell ff." de ferná dallz. solt.™ e de Juliana
||
pinta tãbé sollt." ftbi

p.'^° ao por dos óleos et cetera fr."^" gomez
||
e mg.''* m.'' simoa e ao bau-

tis[mo] so a part." e por verdade asinej este
]|
bras v.''

||

Aos i8 de n.™ de iSyS eu bras v."^ vig.™ bautizej a maninho
[|

íF."

dãt." estevez. e de sua moiher m.* cordr.* ffoj padrjnho
j]
tome delgado

e madrjnha cn.^ dalboquerque e por uerdade
||
asinej aquj

[|
bras v.'^

||

no mesmo dia eu bras v.'^ vig.™ desta igreja
jj
bautizej, digo pus os

óleos e fiz os mais exzorcismos a i manoell íf.° de Jorge datas e de sua

moiher J.°* Rolz
(j
foi padrjnho bellchior Raposo e madrjnha Juha (i) ffr.*

e
II
íFoi bautizado é casa e estes fora cÕpadres som.'^ ao por dos 'I óleos e

por verdade asinej aquj
||
bras p.''

\\

aos 20 de n.™ de 78 bras Roiz iconjmo nesta
||
igreja de s." J* pos

os olios a domjgos ff." de p." da costa e breatis
||
dacequa, solt.™^ foi

padrjnho no catacismo manoell a" e mg.''* pala diz
||

foi bautisada é casa

por m.* luis part." e madrjnha no mesmo bautismo mar l| ta doHv" e por

verdade asinej aquj bras v.'« vig.™ desta igreja
||
bras vJ'

\\

oje dia de santo andre derradr." de novembro baptizei
||
eu diogo frz.

cleriguo de missa a catarina filha de manoell
|]
guomez e maria frz. e

isto por mo roguarem e asim lhe !i fiz os exorcismos e catecismos con-

teúdos no seremonial
||

foi padrinho fr.'^° gUz. e madrinha Isabel galoa

{sic) e por asim
||
passar na verdade fiz este e o asinei

||
diogiio fr\.

||

(Fl. Ibj).

Aos 7 de n.''° de 78 bautizej eu bras v.'' vig.™ desta
||
igreja a simão

f.° de bastia lopez e de ffilipa éRiquez
||
foi p.**" bras da silva mg.''* ãt.''

ffilipa e por verdade
||
asinej aquj ut supra

||
bras vJ^

||

Aos 14 de Jn.™ de 74 eu bras v.'^ vig.™ desta
||
igreja bautizei a joana
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ft'.* de J." ffrz. soltr/" e de cn.''

||
escrava de fr."' de mêdoça foj p.''° fr."

dallm.'^" e
||

mg.'^''' lujza machada
1|
bras j>.'^

||

Aos dez dias do mes de Janr." era de 74 bauptizey eu bras v.'°
||

vigr.' desta Jgreja de S. >í< a caterina f.* de thiodozio nunez.
|| e de sua

molher violante Simois padrinho g." de pina e
||
madrinha Breatiz teixr.*

e por verdade asinej' aqui era vt
||
supra

||
bras vJ'

||

Aaos omze de Janr." de 74 bautizou
||

fr.*^" allvrs. jconimo é são ni-

colao a
|(
aluoro f." de amador pinto e de sua molher )'lena

||
machada pa-

drinho bellchior de mõtailua madrinha fr."
||
da costa e por verdade asiney

aqui
II
bras v.'^

\\

Aos quíze dias do mes de janr." era de 1674 bauptizej eu bras v.'^
||

vigr." desta jgreja de S. >J< sub cfidictione duas escrauas de
||
caza de

luis allvrs. de tauora per nome foãs jsabell e cn.*
||
por naõ aver ahi ser-

teza de será bauptizadas fazédo se a diligencia
||
deuida ífoi p/° ãt.° pi-

mjntell e mg.'^^ ursala pinta
||
bras i'.'"

\\
(Fl. Ibj v.).

Aaos dozoito dias do mes de janr.° era de 74.anos bauptizey Eu bras
||

V." vigr." desta Jgreja de S. >í< a húa menina Jeronjma
||

f.* de João

frãoquo e de sua molher cn.* gill forão padrinhos
||
p." da costa e mg.*"*

m." diz e por verdade asinej
||
aquj

||
bras v."'

\\

Aos 7 de fír." de 74 bautizej
||
bua minjna per nome m.^ ff.'' de ffr.'=*

escraua
||
de ana nogr.* e de p." escravo da mesma foi p.''" migell da

costa
II
e mg.''^ m." frz. e por verdade asinej aquj

||
bras v.'^

\\

Aos 20 de fr." de 74 bautizej eu dto. bras v."
||

a valentina f." d*

xpaõ machado e de sua molher mycia píta
||

foi cõpadre bras Rib.™ e

madrjnha fr." brãdoa e por verdade asi
||
nej aquj

||
bras v.'^

\\

Aos 21 de fr." de 74 bautizej heu dto. bras
||

v."= vig.™ a isabell f.^ de

manoell de sousa e de dona ana
||
foi padrjnho dõ luis dataide e madrjnha

dona lianor e por
(|
verdade asinej aquj

||
bras p.'^

\\

aos 26 de fr." de 74 bautizej heu bras v.''= vig.™ desta
||
igreja de Santa

cruz a francisquo filho de valentim pTz. e de
||
sua molher Jzabell de faria

foraõ padrinhos Joaõ velho e
||
dona Ant.* e por verdade asyney era ut

supra
II
bras p.'^

\\
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Aaos trjnta dias do mes de março de 74 bauptizey
[|
Eu bras v.''vigr;°

desta igreja de santa cruz a ana f/
||
de p.° joane e de Jilena forão pa-

drinhos Ant." frz.
|]

e breatiz roiz e por verdade asinei aqui era ut

supra
II
(Fl. Ibij).

ao pnm.''°,de março de 74 eu bras v." pus os óleos || e fiz os mães
exorcismo e catasismos a isabell escrava

||
de brejtiz Róis foi padrjnho

mjgell da costa e madrjnha
||
Ijanor ffrz. e por verdade asinej aquj

||

bras v.'^
||

Aos 10 de março de 1574 eu dto. bras v.'^ bautizej
||
ha barbora es-

crava de fr/° Rojz de goes
||
sub cõdicjone por nã se saber certo ser bau-

tizada foi p''"
||
ãt." gllz. e madrjnha brejtiz {ou isabel) do Rego e por ver-

dade asj
II
nej aquj

||
bras v."^

||

aos trinta dias do mes de março Era de 74 bauptizej
||
Eu bras v.**

vigr." de santa cruz a ana f.* de p." joane e de
||
illena foraÓ' padrinho[s]

ant.° frz. e breatiz roiz e por verdade
||
asyney aqui era ut supra

||

bras v.'^
\\

Aaos víta noue dias do mes de março era de 74 anos
||
eu bras v.'*

vigr." da igreja da santa cruz pus os óleos e fiz os
||
mais cataisismos e

exorcismos a felipa e a p." scrauos de p."
||
bugalho foraõ padrinhos pedro

casador do sõr mn" de souza e
||
madrinha illena a.° e logo no próprio

dia [a] Ant.°
||
e a caterina e a maria e a jzabell fis os mesmos ex

||
orzismos

como asyma declaro forão padrinhos tristão
||
da costa e fr.'^^ de macedo

e por verdede asynej
||
aqui

||
bras i'.'^

\\
(Fi. Ibij v.).

aos 3 de março de 74 bautizej eu bras v.'^ vig.™ desta igreja
||
a alv.**

ff." de fr."^" de sousa e de sua molher cn/ mõt."
||

foj p."^" d." de tevez e

mg.''^ Joana velha e por verdade asinej
|1
aquj

||
bras v.'^

\\

Aos 12 de maio de 74 bautizej eu dto. bras v."= vig.™
||
a ines f de

J." médez e de sua molher dona britiz foj
||
padrjnho manoell de sousa e

madrjnha dona Ijanor e por
||
verdade asinej este

||
bras v.'^

||

Aos i3 de maio de 74 bautizej heu dto. bras v.'^ vig.™
(j
a fr." f.° de

allv." da silua e de sua molher m." dos satos foi
jj

padrjnho luis carn/° e

madrjnha c."=' pacheca e por verdade asinei
||
este

||
bras v}'

||



aos 23 de mayo de 74 eu bras v.'= bautizej a domjngas
||

ff." de bastia

gomez e de sua molher mg.'^^ (coRea) velha fo[ij p.^° íTr." da mota e mg.''°

isabell correa
||
bras v.'"

\\

Aos 6 de Junho de 74 eu bras v.''-" vig.™ desta igreja bautizej m.*

ff."
II

de graçia e escrava de brãdoa
]]

foj padrjnho

ãt." frz. e madrjnha izabell jorge
||
e por verdade asinej aquj

||
bras i>.'^

||

(Fl. ibiij").

Aos 6 de Junho de 74 bautize[i] domjngos ff." de J." ffrz.
||
e de m.'

Sallgada sua molher foi p."^" marti vasques
j|
e m''^ m/ bernalldez e por

verdade asinej aquj
||
bras v.'^

\\

bautismos qji\ no tepo q ||
seritj de cura nesta Jgreja

||

são os seguintes
||

Aaos 4 dagosto de setenta e quatro eu Ant." vaaz
||
bautizey ant.* f." de

Jam de castilho e de sua molher dona
||
luiza forão padrinhos amRique

de sousa e dona ant.*
||
e por verdade asynej

||
António vaa\

\\

A dez dagosto bautizou m."^' bautista jconimo nesta
jj
jgreja de santa

>í< a I.™ filho de a.° frz. [cortador e de
[|
marg^^ frz. sua molher foraÕ

padrinhos belchior Rapozo
[j
e barbora de liam e por verdade asinej

||

António raa^.
\\

Aos 17 dagosto de 74 bautizej 1."^° filho de Jam Roíz
||
e de sua mo-

lher m.* da costa forão padrinhos xpuão de
||
benavente e sebastiana de

brito e por verdade asinej
j|
António i'aa\

||

Aos 3o dagosto de 74 bautizei c.^ filha de migel
||
da costa e de c*

lopz. sua molher forão padrinhos
i|
marquos dias e madrinha m.^ sebas-

tiana e por
II
verdade asinej

||
António vaa^

||

Aos 18 de setenbro de 74 bautizei eu Ant." vaaz
||
agostinho f.° de

jorge pestana e de c." de bajRos
||

(Fl. Ibiij" v.) (i) foraÕ padrinhos

(1) Houve aqui engano na numeração, que salta logo para folha 60, sem se marcar

o numero Sg.
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symão feReira e comadre m." pachequa
||
e por verdade asinej

||
António

vaa:{
||

Aos 3o de setenbro de 74 bautizei migel f." de bras dias
(|

e de luiza

frz. sua molher forão padrinhos p.° bugalho e comadre
||
Jsiibel cordejra

e por verdade asinej
||
António vaa^.

||

A 3o dagosto de 74 eu Ant.° vaaz bautizei Ant."
|;
filho de a." vaaz

e de m.* antunez forão padrinhos
||
Jorge pestana e Jnes aluez e por ver-

dade asinej
||
António vaa\.

||

Aos 18 de outubro de 74 Eu ant." vaaz bautizej
j! Ana f.''' de p." dias

ladrilhador e de sua molher
||
gracja dabreu forão padrinhos o 1.''° ant."

piz
II
de bulhão nosso prouizor e comadre foi ageda

||
cordr.^ e por ver-

dade asinei
||
António vaa\

\\

Aos 20 doutubro de 74 eu Ant.° vaaz bautizej
||
m.'' f.^ de Ruj de

sousa defúto e de dona m.* forão
||
padrinhos d." lopz. gouernador desta

cidade e dona
H c* tia da afilhada jrmãa de sua maj molher

||
de ant.° de

melo e por verdade asinej
||
António j>aa^

||

Aos 28 de outubro de 74 eu Ant.° vaaz
||
bautizei c." f.* de m.* frz.

e de seu marido m.^' pTz.
||
forão padrinhos p." bugalho e barbora de

liam
II

e por verdade asinej
||
António !'aa:{.

\\
(Fl. Ix).

Aos 27 de nouébro de 74 eu Ant." vaaz bautizei bento
||

f." de dr. '^

frz. sapatr." e de C* frz. forão padrinhos
||
Jam barboza e c/ perejra e

por verdade asinej jí António paai
\\

Aos 12 de dezenbro de 74 eu Ant." vaaz bautizei ambrosio
||

í.° de

luis frade e de Jsabel frz. forão padrinhos
||
gaspar mourão e lianor soares

e por verdade
jj
asinej

1|
António vaa\

j]

Aos i3 de dezenbro de 74 eu Ant." vaaz bautizej
||
domingos f.° de

giraldo giz. e de barbora frz. forão
||

padrinhos Ant.° Soares e xpuaõ pães

e asinej
||
António vaa\

|j

Aos ig de Jan.™ de 1575 eu ant." vaaz bautizej
||
Jsabel f.* de afonso

vaaz ouriuez e de sua molher
||
paula dias forão cõpadres Jer." teix." e

a molher
||
de p." machado e por verdade asinej

||
António vaai.

||



Aos 22 de Jan.™ de -jb eu Ant." vaaz baiitizej
|]
fr." f." de migel da

costa pintor e de sua
|!
molher teodosia do vallc forão padrinhos

||
jorge

frz. choRilho e huã sua cunhada jrmáa
||
de sua molher e por verdade

asinej
||
António vaa\.

\\
(Fl. Ix v.).

Aos 20 de feu.™ de 70 bautizei eu Ant." vaaz a domígos
||

f." de gaspar

v.'^ ladrilhador e de sezilia andre sua
^i
molher forão padrinhos Jer.° duarte

e jlena
|1
brandoa e por verdade' asinej oje dia mes ut supra ' António

Aos 7 de março de -jò eu Anf." vaaz q ora siruo
]j
de cura nesta

Igreja de santa crus bautizej Joana
||
filha de adam feRejra e de briolanja

leal
II

sua maj forão padrinhos Jam graçes
||
e felipa arpim e por verdade

asinej
||
dia mes e anno ut supra

||
António vaa^.

\\

Aos noue dias de abrill de -i nesta Jgreja de
||
santa crus de minha

l.Ç^ bautizou o sõr doutor i
Marcos teix" a luis f." de luis aluez e

||
de

dona lianor forão padrinhos dÕ Joam ', de meneses e dona britis e por

verdade
||
asinej dia mes e anno ut supra

|
António vaa^. '[ (Fl. ixj).

Aos 4 de maio bautizei eu Ant.° vaaz cura de
||
santa crus de lix.* a

ra.^' f." de C* dalmejda
||
e de dioguo aluez soltejros foy madrinha

||
ant.*

soares e eu també e por verdade asinej oje dia mes e anno ut supra de

7Õ
II
António j'aa:{.

]|

Aos 5 de majo bautizej eu Ant." vaaz cura desta
|i

jgreja a luis f."

de ant." aluez e de m.^ aluez sua
(]
molher forão padrinhos fr."^" Rolz de

gois e
II

luiza de páscoa todos moradores nesta fregesia jl e por verdade

asinej oje dia mes e ano de -p [ António raa^i a cura
\\

Aos 14 dias de majo de 76 annos. bautizej nesta
||
Jgreja a fr." filho de

ant." carualho e de sua molher
||
joana de canha {sic) foi cÕpadre o doutor

gaspar
||
pesoa desembargador e agada cordr.^ molher

||
de belchior de

montaluo e por verdade asinej
||

dia mes e anno ut supra
j|
António

vaa\.
II
(Fl. Ixj v.).

Aos 16 dias do mes de majo de -b eu Ant." vaaz cura
||
nesta Jgreja

de santa crus bautizei symão f.°
|1
de anna escraua de anna nogr.* forão

padrinhos
|j

p." de sousa e pelonia da silua e por
||
verdade asinej dia m^es

e anno ut supra
||
António vaa\.

\\
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Aos 20 de majo de yS eu Ant." vaaz cura
||
nesta Jgreja bautizei a

ençenso cujo
||
pai e maj erão secretos e por verdade

||
asinej

||
Antó-

nio vaa:^.
II

Aos i8 dias de Junho de yS eu Ant." vaaz cura
|]
nesta Jgreja bau-

tizei a ant.* f.* de c* fr."
||
e de v.'^ Rolz forão padrinhos marg.''^

||

da crus a belchior Rapozo e por " verdade asinej
||

António paa:^
\\

(Fi. Ixiij) (i).

Aos 20 de Junho de yS eu Ant." vaaz cura bautizei
]|
antonio nesta

Jgreja de santa crus filho de
j|
Jorge gomez pinto e de Jsabel coRea

sua
II

molher forão padrinhos luis daranda
||

e madrinha lianor da fonseq.*

e por verdade
||

asinej oje dia mes e anno ut supra
||
Antonio vaa^

\\

cura
II

Aos 23 de Junho de -jb eu Ant." vaaz cura nesta
||
Jgreja bautizei a

Simeã f." de ant." daraujo
||
e de jlena da costa sua molher forão pa-

drinhos
II
gaspar carn." e barbora de liam e por verdade asinej

||
Antonio

vaai-
II
cura

\\
(Fl. Ixiij v.).

dos baptizados deste ãtio de i5y5 e se aca
[|
barã por outro ano de i5j6

por dia de
\\
são Johão baptista sedo cura L.° de matos

\\
nesta Jgreja

de Seta crux
\\

aos dez dias de Julho baptizej Jsabel f." de
||
ãtonio pTz. e de Johana

de torres cÕpadres
||
belchior de mõtalua e ana fea molher

||
de p." bu-

galho, digo q a baptizou antonio vaz.
||

aos des dias de Julho de iSyS baptizej a ãtonio
||

f." de ãtonio frz.

carpTtr." da Ribr/ e de m.^ mõ
||
teira, cõpadres e jnes dalca

çoua
II
era de iSyô

||
L." de matos

\\

oje sete de Julho baptizej Johane f.°
||
de apolonia tauares molher

preta cõpadres
||

e atonia frz. era ut supra
||
L.° de matos.

Aos 22 de julho de yS bautizei filipa f.* de p.° frz. e de
||
mjcja bor-

(i) A fl. 62 não se marcou por lapso.
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ralha forão padrinhos m.''' de sousa e ma

||
drinha lianor soares e por ver-

dade asinej oje dia
|]
mes e anuo ut supra

||
António vaa^.

||
(Fl. Ixiiij").

Aos 18 de agosto de -p bautizei margaida f.''
|1
de teodosio nunez e

de sua molher violante simõis
||
forão padrinhos o doutor duarte lam-

prea
||
Juiz do crime desta cidade e madrinha

||
Joana Idbata e por ver-

dade asinei
||
António ma:^.

\\

Aos vymte e hú de setêbro de setemta e sjmquo eu amt." do qintall

qura é hesta y ||
greja de samta cruz bautizej' a uycemsia

||
f.* de p." de

goys e de sua molher c/ daragão
|(
meus fregezes foy padrinho y." bar-

boza e ma
,,
drjnha yzabell machada e por ser verdade ho asyne}'

j]
amt.°\\

do qintall
|]

aos dous de novébro de setemta \', e synquo anos bautizej afomso
||

f."

de \.^° manoell médez e de c.^
(|
Roíz cua molher forão padrinhos

(|
ho

doutor a.* Royz de gauara e madrj
||
nha mg.'^'' mõteza e por verdade

ho asynej
||
amt.°

\\
do qintall.

\\
(Fl. ixiiij v.).

a quatro de marso de setemta e
|]
ceis bautizei a ãt." f.° de gorge

||

pestana e de c." de bairos meus
jj
fregezes foy padrinho ãt.°

||
de moura

e madrinha dona yza
||
bell de bayros molher de dõ ali

|j
v." de souza e

na verdade hasyney
||
aint."

j|
do qintall

\\

a treze dabrjU de setemta e
|]
ceis bautisej a ãt." f." de bras

||
da

sillua e de sua mulher ber
||
nallda ãtunez forão padry

||
nhos ãt." de

souza f." do sõr. g.°''
[|
e madrinha agada cordejra

||
e por asim ser ho

asinej
1]
amt.°

||
do qintall.

jj

aos oyto de yulho de setemta e seis
||
ce bautizou a martinho f." de

y.''ne médez
||
morgado [de] oulljueira e de dona breitiz

[|
cua molher

forão padrinhos dÕ d." da
||
cyllueira e madrinha dona Yoana

||
molher de

dõ fernãdo de crasto
||
e por verdade ho asynei

||
amt°

\\
[do qintall]

\\

(Fl. Ixb).

Aos i5 de jan.""" de 77 bautizei lois
||
filho de fr." dinis e de lianor

dabreu
||
forão padrinhos jorge gomez pito

|1
e barbora da fonsequa e por

verdade
||
asinej dia mes e anno ut supra

||
António vaa\

[]

Aos quatro dias do mes de marso de 1677 ha
||
nos bautizej eu ber-
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[tolameu] dias cura da dita jgreja
||

cezilia f.^ de frãsisco cardozo e de

sua mo
II
Iher francisqua machada lios padrinhos forão do

||
na amtonja e

dom mjgell e por verdade
]|
asynej aquj

jj
bertolameu

||
dyas

|;

(Fl. Ixb v.).

Aos xbiij àyas do mes de marso de 1677 ha
j]
nos bautizey eu ber-

tolameu dyas cilra
||
ha frãsisco f." de bento lopez e de sua

|]
molher m.*

da syllva os padrinhos djo
||
go da costa a ma {sic) madrjnha lujza sy

||
moa

m''" todos é esta freguezia e
||
por verdade hasyne\' haqui

;|
bertolameu

\\

dyas
j]

aos xxij djas do mes de marso
||
de Í577 anos bautizej eu bertolameu

||

dyas cura da djta jgreja a domígos
||

f." de diogo gomez e de sua molher
j|

ageda fransisca os padrynhos
|]
Amt.° piz. ceego a madrjnha m.*

||
frz. e

por verdade asjney aquy
||
bertolameu

(|
dias

||
(FI. Ixbj).

aos xbij djas do mes de habrill de 1577 hanos bautizej m.* f.* de

pêro
II

luvs e sua molher jzabell gllz. hos
||
padrjnhos forão joam dorta

lianor
||

frz. todos m/" nesta freguezva eu
||
bertolameu dyas cura da

djta frezya (^sic)
\\
e por ser hasjm hasyne}'

{;
aquy

||
bertolameu

\\
dyas

\\

Aos xxj djas do mes de habrill de
[| 1677 anos bautizey eu bertola-

meu
II
djas cura a lu3's f." de Amt.° pyz e

||
de sua molher ana de tores

ho[s] padrj
||
nhos jorge boto a madrinha violante

!|
pachequa todos m"*

na dvta frege
||

zia e por verdade has\'nej aquj
||
bertolameu

||
dfas

\\

(Fl. Ixbj V.).

ao prjmeiro d3'a do mes de ma3'o de 1677 anos
||
bautyze\' eu berto-

lameu dias cura ha Jorge
||

f." [de] domj-ngos frz. e de sua molher fransisca

André
||
m/" nesta fregúezya os padrjnhos forão mar

H
cos djas a ma-

drjnha m.* pachequa m.""" '; todos nesta fregujzya e por verdade ha
||
siney

aquj
II

bertolameu
\\
dias

\\

aos xb de julho de 1577 anos bautizey
|1
ana f de bernaildym car-

valho e de sua
[|
molher cateryna lousenha m/" na Rua

||
do esprito santo

os padrjnhos forão ho dou
||
tor framsisco carneyro eu bertolameu

||
dias

cura de sãta $«
[|
bertolameu

||
djas

\\

aos 7 dias de agosto de 1577 ^"°^
II
bautizej eu bertolameu dias cura

||

Ana f.* de frãsisco de magualhais
||
e de sua molher joana leytoa hos

||
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padr}'nhos forão fransisco plz e jza
[|

bell de lemos e por verdade ha-

syney
||
aqui

||
bertoLimcu

||
dias cura

|1
(Fl. Ixbij).

Aos 28 dagosto de 77 bautizei bertolameu
|1
filho de ant." de saa e

de branqua nobre
||
foiáo padrinhos Jorge gomez pinto e ant/

||
cardoza

e por verdade asynej
||
António raa^.

\\

Aos 8 de outubro de 77 bautizej eu Ant."
||
vaz cura de santa crus

m.* f.* de tome
||
carualho e de sua molher guiomar

||
gllz. forão padri-

nhos dõ fr.™ e justa
||
Roíz partr." e guiomar mendez e por

||
verdade

asiney aqui dia mes e era ut
||
supra

||
António va:^

\\

Aos X dias do mes doytubro de 1677 ||
anos bautizey eu bertolameu

dias cura
||
bryatiz f.* de pêro frz. a maj misia bo

|]
ralha forão padrjnhos

ageda cordejra
[|

(Fl. Ixbij v.)

Aos xj dias do mes doutubro de 1877 ||
bautizey luyza f.* de joana

Royz e de
j]
de m.* da costa sua molher eu bertoia

||
meu dias cura e por

verdade asyney aquy
||
os padrinhos marcos dias caterjna de bayros

|[

bertolameu
||
dias

||

Aos treze do mes de fevereyro de 1678 a
||
nos bautizey gaspar f."

de iuis frade e
\\
de sua molher Jsabell froes m/" é ha Rua

||
do esprito

santo hos padr3'nhos forão
||
frãsisco mourão ha madrynha Jzabell

||
piz.

todos m/" na mesma freguezya bau
||

tizej ho eu bertolameu dyas cura
||

da dita freguezya de samta ^ e por verdade hasyney aqui
||
bertolameu

\\

dyas cura
j|

(Fl. Ixbiij").

Aos quatro djas do mes de marso de 1578 ||
bautizou Joam Rybeyro

padre de misa
||
ha fransisco f." de Ant.° de melo e de sua

||
molher dona

cateryna hos padrinhos fo
||
rão do[na] Amt.* molher do sõr. governador

e
II
todos m''^^ na freguezya de sãota [>$<] ho pa

||
drynho dom Joam de

meneses e por
||
verdade ha.syney aquy eu bertoia

||
meu dyas cura

||
ber-

tolamem
||
dyas cura

\\

Aos hoyto djas do mes de marso de 1578
|j
anos bautizey eu berto-

lameu dyas cura
||
desta jgreja a m.* f.^ de Jorge gomes

||
e de sua molher

jzabell corea hos pa
||
drjnhos forão m."""^ nesta freguezia hos

||
joã RoTz

m.™ na freguezia de saõto estevão
||
frãsisca machada m.'''^ nesta fregue|jz-ya-

e por verdade hasyney haqui
(|
bertolameu

||
dias cura

\\
(Fl. Ixbiij" v.).
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Aos xxb ciyas do mes de marso de Í578 anos

||
bautizey eu bertolameu

dyas cura ha jose
||

f." de medo pymto e de sua molher m." de matos
||

m"""* na Rua direita hos padrjnhos forão
||
vasquo da syllveyra e madrynha

Iu3'za
II
botelha todos mo.™^é esta sydade e por ver

||
dade hasyney aqui

jj

bertolameu
||
dyas cura

||

Aos XX dyas do mes de habrill de 1578 anos
||
bautizey eu bertolameu

dyas cura da Jgreja
||
de samta >í< ha luis f." de pêro de goiz e de

||
sua

molher hos padrynhos
||
forão Amque [sic) medez e madrjnha

foj
II
m/'' pedroza todos m''" é hesta syda

||
de e por verdade hasyney

aquj
II
bertolameu

||
djas cura

||
(Fl. Ixbiiij).

Aos 20 de julho de 78 bautizei nesta Egreja
||
de samta crus a m.*

{.^ de alu.™ giz. e de
||
violante piz forão padrinhos adam fer/

||
e ana da

sylua e por verdade asinej
||
António va\.

\\

Aos 27 de Julho de 78 bautizei nesta
||
Egreja de santa crus a mada-

nela f.*
||
de ana escraua de ana nogr.* foraõ padrinhos

||
c* dias e R."

pIz. e por verdade asynej
||
António pa:{

\\

Aos 29 de Julho de 78 bautizej nesta Egreja
||
de santa crus a ana

f.* de custodio feR"
||
e de m."^^ aluez forão padrinhos m/' da costa

||
e

violante pachequa e por verdade
||

as3'nej oje dia mes ut supra
||
An-

tónio vai
II

Ao prim.™ dagosto de 78 bautizou o doutor symão
||
borges vigr.*

nesta Egreja de santa >í< a dioguo f."
||
de Jane médez e de dona britis

forão padrinhos dom
||
migel de crasto e dona ant." molher do

||
gouer-

nador e por verdade asinej
||
António pa\

||

(Fi. Ixbiiij v.) (1).

[Baptismos desde 10 de janeiro de 1579 até 28 de agosto de 1582]

Aos dez diaz do mez de jan/° de 79 baptizei Eu fr.^° dias
||
cura da

igreia de sãta >í< a lianor f." de jsabel frz.
||
forão padrinhos Ant.° Bor-

ges, E lianor da
||
breu e por verdade asinei

| frS° Dia^
\\

(1) A numeração salta de 68 para 74, onde começam os matrimónios.
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Aos 12 diaz de jan/" de 79 (Baptiiei Eu fr.'° dia\
\\
cura de sala >í<

a) Baptizou o srõ. Doctor Simão Borges
|1
vig/" desta igreia de sãta >í«

a António filho de
(|
André fírreira veador de dom Alu." de crasto, e

de
II
sua molher, Briolãja leal forão padrinhds o 1.''° Manuel

||
leal {E isabel

de pina), Lianor Arpim, e por verdade asinei
||
/r.™ Dia^

]|

Aos 4 de feu.™ de -g Baptizei a jsabel f.^ de gaspar de seq/^ e de

cn.'' velha sua molher forao
||
padrinhos Alu.° moreira e fr."^^ andre

||
E

por uerdade asinei
||
/r/" Dia:[ '!

Aos 1 1 de feu/" de 79 baptizei Eu fr.'=°
||
Diaz cura de sãta >í< An-

tónia
II

f.^ de

Aos 19 de feu.™ baptizei eu fr.'^° Diaz a António
i|

f." de Luiza Diaz,

foi padrinho o padre
||
Simão RoTz. E por uerdade asinei

jj
fr.'^° Dia^

||

(Fl. c.'° xxxbij V.).

Aos 8 dias de Março de 79 Baptizei Eu fr.^° Diaz
||
cura de santa >J<

a luis f.°
]|

forão padrinhos Ant.° da lomba e ca-

terina de
jj
Bairros e por uerdade asinei

||

/'"/" Dia^
\\
(Fl. c.*° xxxbiij).

Aos 26 de Março de 79 anos Baptisei Eu fr.™
||
Diaz Cura de sãta >í<

na dita igreia a M.^
||

f.^ de Briatis da fÔseca escraua de Maria
||
da fõ-

seca forão padrinhos p.° fernandes
jj
criado delrei E Maria daBreu E por

verdade asinei
||
frãcisco Dia^

\\

Ao prim™ dia daguosto de 82 Baptisou fr.™ dias
||
Cura a ana filha

de p." de salldibar E de jsabell
jj
forão padrinhos Benito de seuilha E

florina gomes [ m/' Bpã.
||

Aos 28 do dito mes de aguosto Baptisei eu m/" Baptista jconomo nesta

Egreia de santa cruz
jj
a Bartholomeu filho de fr/° lourenço E de m.*

||

de villa nova forão padrinhos lourenço peres
|]
medina E florina guomes

|[

manuel Bpa
||

(Fl. c.'° xxxbiij v.).
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Liuro dos Bautisados casados E defuntos desta Igreia de Sancta Crus

q comessa a seruir desde Março de 606. em diamte

E anumerado por mim gaspar Corrêa cura da dita Igreia

E tem cento e nouenta E três meãs folhas.

Aos 3 de Abril de 6o6. Bautisei Eu gaspar Corrêa cura
|1
desta Igreia

de Santa Crus a Maria filha de Martim
||
de Morales E de francisca Lo-

pes forão padrinhos Alonso
||
de queiros e domingas duarte e p.'' lem-

brança fis
Ij

e asinei este mes E era ut supra
||
Gaspar Corrêa.

Aos 23. de Abril de 6oõ. Bautisei a maria filha de fr.'=° Cateiaõ E do-

mingas duarte forão padrinhos
||
João Lopes de velasco e caterina mar-

ques e p.* lembrança fis e asinei este mes e era ut supra
j|
Gaspar

Corrêa.

Aos i3 dias do mes de Maio Bautisei Eu gaspar Corrêa
j[
cura nesta

Jgreia de Santa Crus a Diogo f.° de
||
Diogo Ortis Salasar e de M.'^

dasumpção foi padri
||
nho o capitão Balchior de bultrago e p.* lem

||

branca fis e asinei este termo mes e era ut supra.
||
Gaspar Corrêa.

(Fl. i).

A 14 do mesmo Bautisei a diogo f.° de diogo Basal e de m.* San-

ches
II
fora padrinos Inês de ribeira e An.'° fr.™ e p.* lembrança fis e

asi
II

nei este mes e era ut supra. — Gaspar Corrêa.

Aos 5 dias do mes de maio da era de seis centos
||
e seis Bautisei Eu

gaspar Corrêa cura a fr." f." de
||

fr."^" de poço e c* Afonso forão pa-

drinhos fernaõ
|[
giz. e m." Lopes. E p.'' lembrança fis este dia

||
mes e

era ut supra.

—

Gaspar Corrêa.

Aos 28 do mes de maio da mesma era bauti
||
sei a Afonso f.° de

Afonso frz. e de Elena
||
de plasencia foraÕ padrinhos dom An.*° de gus-

maõ
II
E Joana dias e por lembrança fis e asinei este

|j
mes e era ut supra.

— Gaspar Corrêa.

No mesmo dia bautisei a teresa f." do
||
alferes fr''" graçia e de dona

Eluira de fontes
||
foraõ padrinhos Guterre quesa, e fr." de

||
fuentes. E

por lembrança fis este, mes e era ut supra.
|j
Gaspar Corrêa.
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Aos 26 de maio bautisei eu gaspar Corrêa cura na See

|]
desta cidade

a fr." f." de fr.^° de salsedo e de
jj
dona mesia foi madrinha dona fr."

e
II
por lembrança fis e asinei este dia e mes ut supra

||
era de 606. —

Gaspar Corrêa. (Fl. 1 v.).

Aos i(5. de julho da era de 606. Bautisei Eu gaspar
||
Corrêa cura

a Maria filha de Bertelameo go
jj
mes [e de] c* gomes forão padrinhos

João da Crus
||
Maria de Reis E por lembrança fis e asinei este

j

mes e

era ut supra. — Gaspar Corrêa.

Aos 18 de Agosto de G06. Bautisei Eu gaspar Corrêa ]• cura desta

Igreia de Santa Crus a diogo
jj

f." de João giz auenaleda e de Inês miz

foraõ padrinhos
ji
o Capitão Diogo de palomeyra e por lembram

||
ca fis

e asinei este termo mes e era ut supra
íj

—Gaspar Corrêa.

Aos 18 de Setembro de 606. Bautisei a Diogo filho [de] Diogo Miz [e de]

Anna Dias
|[
foraõ padrinos o p.^ Roque dias M.* de Brito

jj
E por lem-

brança fis este termo em o mes e era ut supra — Gaspar Corrêa.

Aos 24 de setembro bautisei a Maria f.'"" de
||
Joaõ Borges e de fe-

lipa dalmeida forão padrinhos
|]
Diogo de Angulo e Isabel de Mendoça

e
II
pêra lembramça fis e asinei este mes e era

||
ut supra. — Gaspar

Corrêa. (Fl. 2).

Aos 29 de Setembro de 606. Bautisei Eu gaspar Corrêa
j|
a maria

f.* [de] migel bibaldo e Jsabel de Lapenha
j|
foraõ {sic) padrinho Am-

brósio Leandro
||
E por firmesa asinei mes e era ut supra,

jj

— Gaspar

Corrêa.

Ao primeiro de Octubro Bautisei a Maria f.*
||
de M.^' frs. e de- M.^

borges forão padrinhos
||
Ant." de Mello benef."^" nesta Igreia An." bor^

ges
II
E para lembrança asinei este mes e era ut supra

||

— Gaspar

Corrêa.

Aos 8 de Octubro de 606. bautisei a Inês
||

f.'' de António Dias [e de]

Costança dias foi seo pa
||
drinho loão Roiz. E pêra lembrança fis e asinei

(j

este mes e era ut supra. —Gaspar Corrêa.

Aos 23 de octubro de 606. Bautisei a André
||
filho de André de souto

i3



e de M.* Ximenes forão pa
||
drinhos dom An.'° fillio do Sargento maior

e Anna
||
de sousa e para lembrança fis e asinei este

|j
mes e era ut

supra
II
Gaspar Corrêa. (Fl. 2 v.).

A vinte e quatro de octubro de 6o5. bautisei a Lucas
||

filho de fr.™

Infante, e de Maria alonso foraõ
||

padrinhos An.'° fr."^" e lusta frs. E
p.* lembrança fis

||
e asinei este termo mes e era ut supra

|j
Gaspar

Corrêa.

A uinte e sinquo de outubro de 6oõ. Bautisei
|[

a Briatis filho do

capitão flores Baldes e de
||
dona Maria de vitoria forão padrinho (sic) Dom

Ant." de
||
suniga mestre de campo general

Aos 24 de octubro Bautisei a João
j]
filho do Alferes flores nauaro e

de Isabel Ribeira
||
foi padrinho o capitão João de uergara E p.* lem-

brança
II

fis e asinei este mes e era ut supra
||
Gaspar Corrêa.

' A 22 de desembro bautisei a M." f.* de Dom
jj
loão e de dona M.*

foi padrino o uedor
j|
dom Luis brauo e p." lembrança fis e asinei

|]
este

mes e era ut supra— Gaspar Corrêa.

Ao primeiro de Janeiro de 607. Bautisei a
||
João filho de João Na-

uarro E de D.^^ macha
||
da foi seo padrinho o Alferes An.'° da

||
seuedo

E p.-'' lembrança fis e asinei
[|
este mes e era ut supra

—

Gaspar Corrêa.

(Fl. 3).

No mesmo dia Bautisei a M.* filha de
||
An.*° Alures e de Maria da

cõceição foi
||
seo padrino o Alferes Auila E p.* lembran

||
ca fis e asinei

este em a era ut supra
||
Gaspar Corrêa.

Aos 22 de desembro de 606. Bautisei a
||
Maria filha de An.'° de brito

e de loana
|]
ribeira forão seos padrinhos Luis de

||
rosales e dona Anna

E p.'"^ lembrança fis
||
e asinei este mes e era ut supra Ij Gaspar Corrêa.

Aos noue dias do mes de Janeiro de
||
607 bautizei a Maria f/ de

bartholameu
||
moreira et de sua molher maria frz. naturais

jj
do porto

forão padrinhos Joam de Carualhal
jj
madrinha m.* frêz e p.'^ lembrança

j|

fis e asinei este e hera ut supra
jj
Domingos Cant.''"

- Aos 28 dias do mes de Jan''" da dita era
iJ
bautizei a Sebastiana f.*



— 99 —

de diogo roíz
|j
e de sua molher Domingas roíz, forão

||
padrinhos fer-

nando de balliesteyros e
||
madrinha Joanna de sausedo e fis e

|1
asinei este

p.'' lembrança aos 28 607 ||
Domingos Cant.''° (Fl. 3 v.).

Aos 28 dias do dito mes baptizei a Alonsso f." de Joã
||
Lopez de

monte rei e sua molher m' de moura
||
forão padriniios o Alferes nunez

e madrinha
||
briatis bispa todos moradores no castello

||
e fis e asinei este

p."'' lembrança aos 28 do dito mes 1607 — Domingos Carn.'"

Aos io dias do mes de feuereiro 607 bautisei a Ànt."
||

f." de Ant."

Cariam e de sua molher Costanca
|]
soares foram padrinhos, Jnofre panes

e m.''
II

de bairos e fis e asinei este p." lembrança
||
Domingos Carn/"

Aos 18 dias do mes de feuereiro 607 bautisei a Ant." |! f." de Augus-

tinho de Santiago, e de sua molher
||
Isabel fréz. forão padrinhos o snor,

D. fernando,
||
madrinha, m." frez. e fis este e asinei era

||
ut supra.

Domingos Carn/"

Aos 20 dias do dito mes de feuereiro 607 bautizei
||
a domingas, f.*

de p.° de lousada. e de sua molher
||
paulla doliueira, forão padrinhos

fr.™ alemão ma
||
drinha m.'' fréz. e fis este e asinei era ut supra

||

—
Domingos Carn/"

Aos 24 do dito mes de feuereiro 607 bautizei a pe
||
dro, f.° de p°

míz, e de sua molher Cn.^ fréz. foram
||
padrinhos o capitã Alemam,

Madrinha Eruilla
||

fréz. e fis este termo e asinei era ut supra.—
|1
Do-

mingos Carn/" (Fl. 4).

Aos 25 dias do dito mes de feuereiro
|| 607 bautizei a M." f.^ de do-

mingos
II

gonçaluez e de m.'' roTz foram padrinhos
||
Ambrósio Liandro,

e domingas duarte
||
E fis este termo e asinei era ut supra

||

—Domingos

Carn/"

Aos 7 dias do mes de Março de 607 anos
||
bautisei a bitoria f.* de

martim salgado
||

e de Inês tibalda, foram padrinhos fr."
||
da lamão,

madrinha m.^ cotrim e
|j

fis este termo e asinei era ut supra.
||

—Do-

mingos Carn/"

--Aos i dias do mes dabril de 607 annos
||
bautizei a Josepe f." de Jo-

sepe lapso e
||
de pretolina sanches, foram padrinhos

||
Joam Sãns de pon--
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tom, madrinha briatis
||
bispa, e fis este e asinei era ut supra.

—

Doviingos

Aos três dias do mes de Mayo de 607 annos bautizei 'l a Claira (sic),

f.* de p." fréz. e de m.* roíz, forao
||
padrinhos Joam ortis de mendoça,

Madrinha
||
m.'' de mendoça e fis este e asinei era

||
ut supra.

—

Domingos
Cani/o [¥\. 4 V.).

Aos noue dias do mes de Majo de 607 annos
||
bautizei a Jsabel f.*

de à.°^ míz e de barbora
||
iopez. foram padrinhos Ant." de gouueya e

|[

Luiza de souza e fis este e asinei era ut
jj
supra.

—

Domingos Cani/"

Aos treze dias do mes de Mayo 607 annos bautizei
||
a m.-'' f.* de fe-

lipe leytam e de Anna nunez
i|
foram padrinhos Alonsso daranda, ma-

drinha
II
branqua roíz, e fiz este e assinei era ut supra.—

|]
Domingos

Carn/°

Aos treze dias do dito mes 607 annos bau
||
tizei a floriana, f.* de

Joam roíz, e de
j|
Eruilla fréz., foram padrinhos Ant." tx."

jj
madrinha m.*

fréz. e assinei era ut supra.—
||
Domingos Carn.^°

Aos treze dias do dito mes 607 pus mais
||
os olios a pedro, f." de

p." fréz e de m.''
||
roíz, padrinho Joam despinhosa mad

||
rinha m.'' frêz.,

e assinei era ut supra.—
jj
Domingos Carn.''° (Fl. 5).

Aos quatorze dias do mes de Majo 607 annos bautizei a M.^ f.* de

Joam de grados e de
||

foram padiinhos Joam dei faro,

madrinha
||

Isabel dalemcastro e assinei era ut supra. —
,,
Domingos

Carn.>°

Aos 2 dias do mes de Julho q foi dia de saricca Jsa
|j
bel, 607 bau-

tizei a Jsabel f.* de dom banho
||
lameu e dona teresia de Castro rolaõ,

foraõ
II
pad. o mestre de campo dom Joam chaquom, e

||
madrinha dona

Mecia molher do sargento mor e assinei era
||

ut supra. — Domingos

CarnS"

Aos .5. dias do mes dagosto 607 annos bautizei
1
nesta Jgreja de Sancta

Grux do castello a Jeronima f.* do Capitão Isidero Rodriguez
||
de loren-

cana, e de Dona Lianor, foraõ
jj

padrinhos Athanasio de legaspe de



chabaria
[|
e mad. dona Clara uasquesconsellos e assinei

||
era ut supra.

—

Domingos Cant.''°

E no mesmo dia juntam'^ pus os óleos
||
a Ana f.* dos suplicantes e

foi pad.
II
pedro Calderaõ de oles (?) e assinei ut

||
supra. — Domingos

Carn.'-" (Fl. 5 v.).

Aos 6 dias do mes dagosto 607 bautizei nesta
||
Jgreja de sancta Crux

do Castello a August
||
inho f." de Jerónimo de (sic) marques, e de m.*

alueres
||
foro padrinhos Rodrigo de pax, madrinha mar

||

garida roíz e

assinei ut supra.

—

D.°^ Carn/"

Aos 24 do mes dagosto 607 annos bautizei a luisa
[|

f.'' de m.^' roíz e

de Jsabel Domingues foraó
||
padrinhos, pedro dambosqué, madrinha m.*

lús (?) e
]|
assiney era ut supra.

—

Domingos Carn.''°

Aos 21 dias do mes de Outubro de 607 ]|
annos bautizey nesta Jgreja

de sancta
|[
Crux, a gregorio f.° de luiz maj

||
m.'' barossa, padrinho

Capitão gregorio poncio de
||
leom, madrinha Dona Joanna e

||
assinei era

ut supra

—

D.°^ Carn/"

Aos 4 dias do mes de nouembro 607 annos
||
bautizei Joam í.° dé

ír."^" de sauedra
||
e de loanna peres, forão padrinhos fr."^° peres, madrinha

a framenga
||
e assinei era ut supra.—

||
Domingos Carn/" (Fl. 6).

Aos 1 1 dias do mes de nouembro 607 ||
annos, bautizei a Martinho f."

de bartholameu sanxes, e de Joanna giz.
||
forão padrinhos p.° de lou-

zada, madri
||
nha Catherina roíz, assinei era ut supra. —

||
Domingos

Carn/°

Aos 19 do dito mes bautizei a m."" f.*
||
de diogo dias de Carualhal e

de m.* giz.
II
forão padrinhos alonsso xemenes, madry

||
nha m.* fréz. as-

sinei era ut supra. —
||
£).°* Canr.''°

Aos i5 dias do mes de dezembro 607 annos
||
bautizei a m.* f.* de

Joam gracia e de
||
m.* gracia, foram padrinhos pedro rebello

||
madrinha

fr." de braga assinei era ut
||
supra. — Domingos Carn/°

Aos 10 dias do mes de feuereiro 608 anos
||
bautizei a Clemente fkS



de martim de
j]
morales e de fr." lopes e foraõ padrinhos

\\
felipe de

segura, madrinha fr."
]|
duarte assinei era ut supra—

||
D."^ Cani/"

Aos 8 dias de Março .608 bautizei
]|
a m." f." de amaro rolz e de do-

mingas
II
roíz, forão padrinhos Joam de uilla noua

j|
madrinha m/'' roTz e

assinei era ut
|j
supra

j

Domingos Cani.''°{¥\. 6 v.).

Aos 10 dias do mes de Março 608 bautizei
|i
a Matheus, f." de luis

delmanso, e de
||
Angera iopes, forão padrinhos symao de

||
sousa, ma-

drinha D. Joana e asinei
||
era ut supra.

—

Domingos Carn/°

Aos 18 dias do mes de Março 608 annos bauti
||
zei a Jsabel, f." do

Capitão D. alonsso vasques
||
e D. m.'' de gusmaõ, foraõ padrinhos João

||

Casquom, madrinha D. Clara de vasconsellos
|1

e assinei era ut supra.

—

Domingos Carneiro.

Aos 22 dias do mes de Março 608 annos
||
bautisei Ant.° f." de ant."

da brim, e
||
de m.* gomez foraÕ padrinhos, Jerónimo

||

gracia, madrinha

briatis de sousa
||
e assinei era ut supra.

||
Domingos Carn.''°

Aos 27 do mes de Março 608 bautizei
|]
a Jsabel f." de André lou-

renço ta
||
foneiro e de Jsabel pinta, foraõ

||
padrinhos Ant." dafonsequa

madrinha fulana e assinej era ut supra. — |1 Domi}is;os CaruJ"

(FI.7).

Aos i5 dias do mes dabrill 608 bautizei
||
a m.'' f.^ de fr."^" lopez, e

de m.* pedrossa
|j
foram padrinhos pcdro de bareira, madrinha

||
D. m."

de Orelhana, e assinei era ut
||
supra— Domingos Caru.''°

Aos 20 de Abrill 608 annos bautizei
||
a fr."^" f." de Ant." de Careom,

e de
II
Costancia soares, foraõ padrinhos Josepe'

||
de Alcalla madrinha

Anna Augustinha
||
assinei era ut supra—

|]
Domingos Carn.''°

Aos 4 dias do mes de Majo 608 annos
![
bautisei a Joam. f.° de Ernão

gracia e
||
de luisa de fontes forão padrinhos thomas

||
de sousa, madrinha

fr." de fontes e assinei
j|
era ut supra

j]
Domingos Carn/"

Aos 16 dias do mes de junho 608
||
annos bautisei a Joam f." de vi-

cénte
11
roiz. e de maria roíz, foram padrinhos

)|
fr."". Alonsso de lacerna
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madrinha

||
Cn/' da guespa e asinei era ut supra. — 11 Domingos Carn''o

(FI. 7 V).

Aos treze dias do mes de outubro do anno
j]
de mil e seiscentos e

outo bautizei eu bras roiz cie
||
riguo de missa e Jconomo nesta ig.i^ de

Sancta Crus
||
do castello por mandado do Snõr doctor demiam

||
vieguas

prior da dieta igreia a Domingues fi
||
lha de afonço de crasto e de sua

molher agueda
||
giz. foraõ padrinhos dominguos de la penha

||
e madri-

nha catherina de guerra e por verdade
||

fis e asinei este oie dia mes e
anno vt supra—

||
bras JRot:{.

Aos vinte e sete dias do mes de outubro do anno de mil e seis
|1
centos

e outo annos bautizei eu bras roIz cleriguo de missa
||
e Jconomo nesta

ig."^ de Sancta crus do castello por mandado
||
do Snõr doctor demiaõ

uieguas prior da dieta ig.--^ a Anna
||
filha de alonço gracia e de sua legi-

tima molher c."" dazevedo
||
foraÕ padrinhos alonço de aranda e m.* luis

e por verdade
||

fis e asinei este oie dia mes e anno vt supra
||

Bras Róíi.

Aos vinte e sete dias do mes de octubro do anno de mil e seiscétos
e outo

II
bauptizei eu sobredicto bras roTz na dieta ig> de sancta crus

a
II
madalena filha de p.° de losada e de sua legitima molher paula de

||

oliu.'''" foraõ padrinhos somente o capitão fr." alemaõ e por
||
verdade fis

e asinei este oie dia mes e anno vt supra.— bras Rol:{. (Fl. 8).

Aos vinte e noue dias do mes de outubro do ano de mil e
[|
seiscentos

e outo bauptizei Eu sobre dicto bras roíz na dieta
||

ig.''^ de sancta crus
a Clara filha de dioguo mz

||
e de sua legitima molher Anna dias foi so-

mente compadre
||
Joam mlz. e por verdade fis e asinei esto oie dia mes

||

è anno vt supra.

—

bras Roi\.

Aos des dias do mes de nouembro do anno de mil e
||
seiscentos e

outo bauptizei Eu sobre dicto bras roíz na dieta
||
igreia de sancta crus a

maria filha de catherina fr."
||
e de seu legitimo marido fr.'^° de monte-

negro foi seu
||
compadre o capitaÕ p." de uzedo de fontes de heredea e

por verdade fis
||
e asinei esto oie dia mes e anno vt supra. — bras Rol:[.

Aos vinte e dous dias do mes de nouembro do anno de mil e
||
seis-

centos e outo bauptizei eu sobre dicto bras roTz na dieta ig"
||
de sancta

crus a greguorio filho de Ant." de torres
||
e de sua legitima molher c."»
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guomes foraõ compadres
||
fernaõ roiz e m." alúrs. e por verdade fis e

asinei
[j
esto oie dia mes e anno vt supra

—

bras Roí:^.

Aos vinte e dous do mes de noLiembro do anno de mil e seiscentos e

outo bauptizei [eu] sobre dicto bras roízljna dieta ig/'' de Sancta crus a luis
|[

filho de miguei de bibaldo e de sua legitima molher
||
Jsabel de la penha

foraõ seus padrinhos o ajudãte [ bernardino polanco e a madrinha m.*

cardoza
||
e por verdade fis e asinei este oie dia mes e anno

||
vt supra.

—

bras Roli. (Fl. 8 v.).

Aos trinta dias do mes de nouembro dia de Sancto André
||
do anno

de mil e seis centos e outo bautizei Eu sobre
|j
dicto bras roíz. na dieta

igr." de Sancta crus do castelo
][
a pedro filho de bertolameu sanches e

de su legitima 'j molher Anna giz. foraÕ padrinhos baltezar frz. e Anna
fransisca e por verdade fis e asinei este oie dia mes e anno vt supra.

—

bras RoT^.

Aos quatro dias do mes de dezembro do anno de mil
,

e seiscentos

e outo bauptizei eu sobredicto bras roíz.
||
na dieta igra. de sancta crus do

castello desta cidade
||
de lix." a Joam filho de grauiel Anrriques e de

sua legitima
[|
molher maria de heredea e por verdade fis e asinei este 1|

oie dia mes et anno vt supra. E foraõ compadres e padrinhos
|]
benito

correa e maria roíz.— bras Rot^.

Aos vinte e hum dias do mes de dezembro do anno de mil e seis

centos e outo bauptizei eu sobredicto bras
||
roíz na dieta ig." de Sancta

crus do castello desta cidade
1|
de lix" a fr.<^° filho de manoel frz. e de

sua legitima
j|
molher maria borges foraõ padrinhos o doctor

||
damião

vieguas prior da dieta ig.''^ de sancta crus
(|
e Antónia borges e por ver-

dade fis e asinei este oie dia
||
mes et anno vt supra.— bras Roi\.

Aos vinte e outo dias do mes de dezembro do anno de mil e seis
||

centos e outo bauptizei eu sobredicto bras roíz. na dieta ig'^ de S. crus

do castello desta cidade de lix." a Joam filho
j|
de fr." catelaõ e de

sua legitima molher dominguas duarte
|j

foi seu padrinho fernaõdo ba-

Ihesteiros e por verdade fis
j|
e asinei este oie dia mes e anno vt supra—

bras Roi:{. (Fl. 9).
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Jímeiro de .iGoc).

Aos vinte e seis dias do mes de .laneiro do anno de mil
||
e seissentos

e noLie bauptizei Eu sobredicto bras roíz
||
na dieta igreia de sancta crus

do castelo desta cidade
||
de lix." a vincencia filha de dominguos roTz e

de sua
||
legitima molher Joanna frz. foraÔ seus padrinhos

||
guonçalo p^res

e maria nunes e por verdade fis e |! asinei este oie dia mes e anno vt

supra. — bras Roi:{.

Oie prim™ dia do mes de feuereiro do anno de mil e seis
|j
sentos e

noue bauptizei Eu sobredicto bras roIz na sobre
||
dieta ig/^ de Sancta

crus do castello desta cidade de lix."
||
a dominguos filho de Joam frz. e

de sua molher mesia
||

fiz. foraõ seus padrinhos Joain roíz e ines de

Ribeira
||
e por verdade fis e asinei este oie dia mes e anno vt supra. —

bras RoJ^.

Aos doze de feuereiro do anno de i6oq. bautizei Eu sobredicto bras

roíz
II
nesta ig.''* de Sancta crus do castello desta cidade de lix."a maria

||

filha de fr.'^° do poso e de sua mulher c."*^ afonso, foraó padrinhos
||

martim da foncequa e dominguas roíz e por verdade fis e asinei
||
este

oie dia mes e anno vt supra.— bras Rol^.

Aos quinze dias de feue™ do anno de 1609 bautizei Eu sobre dicto
||

bras roíz. na dieta ig.""" de sancta crus do castelo desta
||
cidade de lix.''

a Anna filha de lourenço miz. e de sua
||
Iher m." frz. foraõ seus padri-

nhos Joam peres de londa
||
e Isabel roíz. e por verdade fis e asinei oie

dia mes
||
e anno vt supra. — bras Roi-. (Fl. 9 v.).

Aos vinte e dous dias do mes de feuereiro do anno de mil
||
e seis

centos e noue bautizei eu sobre dicto bras roíz.
|j
na dieta igreija de

Sancta crus do castello desta cidade
||
de lix." a maria filha de luis de

Rozales e de sua
||
molher Jnes de munhos foraõ seus padrinhos Alonço

||

de Sisneiros e Anna despinal e por verdade fis e asinei este oie dia
f|

mes e anno vt supra. — bras Roi:{.

Aos vinte e seis dias do mes de feuereiro do anno de mil
||
e seis-

centos e noue bautizei eu sobredicto bras roíz. na dieta
|[

ig.''^ de Sancta

crus do castelo desta cidade de lix." a Marguarida
||
filha de Alonço alúrz.

e de sua molher maria giz. forão seus
]|
padrinhos o alferes antaõ peres e

14
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raadrinlia marguaida

||
mTz e por verdade fis e asinei este oie dia mes e

anno
||
vt supra— bras Roi:[.

Aos .18. dias do mes de feuereiro do anno de mil e seiscentos e noue

bautizei eu sobre dicto bras roTz. na dieta ig."
;|
de sancta crus do castelo

desta cidade de lix." a grauiel filho de '[ anna de viuar e de seu pai cuijo

nome me não diseraõ foraõ i seus padrinhos o alferes Joam despinosa e

fr." de vrenha " e por verdade fis e asinei esto oie dia mes e anno vt

supra
[I

— bras Roi-.

Ao prim™ dia do mes de março do anno de mil e seiscentos e noue
i|

bauptizei eu sobredicto bras roTz na dieta ig." de sãta
\[
crus do castelo

desta cidade de lix.'' a matias filho de dioguo amai ' e de sua molher

maria rolz. foi seu padrinho o alferes grauiel
||
de pinhalosa e per verdade

fis e asinei este oie dia mes e anno
||
vt supra. — bras Roi\. (Fl. 10).

Aos três dias do mes de março do anno de mil e seis sentos
{! e noue

bauptizei eu bras roíz na dieta ig/^ de sancta crus do
][
castelo desta ci-

dade de lixboa a maria filha de Jorge frz. j e de sua molher bastianna

frz. foraõ padrinhos dominguos
||
de Ia penha e maria manoel e por ver-

dade fis e asinei este |' oie dia mes e anno vt supra.

—

bras Roi:{.

Aos .12. dias do mes de março do anno de mil e seiscentos i' e noue

annos eu bras roíz bautizei na dieta ig.", de sancta
||
crus do castelo desta

cidade de lix.* a Jacobo filho de fr.'^° '^ Jnfante e de sua molher, maria

alonço foraã seus
||
padrinhos Jacobo Romano e breatis bispa e por ver-

dade
I]

fis e asinei este oie dia mes e anno vt supra.

—

bras Roi:{.

Aos. 19. de março de mil e seis centos e noue annos eu bras roíz.
j|

bautizei na dieta ig." de Sancta crus do eastello desta cidade de lixboa

a
II
Joam filho de catherina fransisca e cuijo pai me naÕ diseraõ

||
foi pa-

drinho Joam de la Roza e por verdade fis e asinei
i|
este dia mes e anno

vt supra.

—

bras Roi^.

Aos. 22. do mes de março do anno de 1609 eu bras roíz bauptizei

na
II
dieta ig." de Saneia crus do eastello desta cidade de lix.^ a dominguos

filho
II
de simão roíz e de fr." lopes sua molher foraõ seus padrinhos fr.'=''

||

de solazar e maria luis e por verdade fis e asinei este oie dia mes !; e anno

vt supra.— bras Roi\. (Fl. 10 v.).
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Ao primeiro dia do mes de abril do anno de mil e seis sentos

||
e noue

bautizei eu bras roíz na ig'" de sancta crus do castelo
j|
desta cidade de

lix.* a Manoel filho de Joam borges
||
e de sua molher felipa dalmeida

foraõ seus padrinhos
||
tomas da maia e marianna de mendonça e por ver-

dade
II

fis e asinei este oie dia mes e anno vt supra.

—

bras Poi^.

Aos des e noue dias do mes de abril que foi dia de páscoa
[|
do anno

de mil e seiscentos e noue bauptizou o padre
||
cura da ig/^ de Sancta

catherina de monte sinahi chamado
||
andre de brito a António filho de

Joam de mira
||

pinheiro e de sua molher luiza bocarra foi padrinho
||

dom Anrrique e por verdade fis e asinei este oie
||
dia mes e anno vt

supra eu bras roTz. cura da
||
igreia de Sancta crus do castello— bras Roi^.

Aos. 28. dias do mes de abril de mil e seiscentos e noue annos
||
bau-

tizei eu bras roíz na ig.""" de Sancta crus do castelo desta
||
sidade de lix.''

a Joam filho de \S° dias e de sua molher
||
Jsabel de figueiroa foraõ pa-

drinhos o capitão phelipe
||
da laija e dona alonça de la pas e por ver-

dade fis e asinei este
|]
oie dia mes e anno vt supra.— bras Roi\.

Aos. 3. dias do mes de maio de .1609. annos bauptizei eu bras roTz
||

na ig''^ de sancta crus do castelo desta cidade de lix." a marcos
||
e Joanna

ambos filhos de alonço frz. e de sua molher Ilena
||
de presencia, foi pa-

drinho de marcos Joam filtre e de
|j
Joana A antonio de azeuedo e por

verdade fis e asinei
||

este oie dia mes e anno vt supra. — bras Roi^.

(Fl. II).

Aos seis dias do mes de maio do anno de. i6og. bauptizei
||
eu sobre

dicto bras roíz nesta lg." de sancta crus do castello
|1
a pedro filho de

dioguo ortis e de sua molher maria dasenção
||

foi padrinho fernando ba-

Ihesteiros e por verdade fis e asinei este
||
oie dia mes e anno vt supra.

—

bras Roi\.

Aos vinte e hú dias do mes de maio do anno de lõog bauptizei
|j
eu

bras roíz nesta ig.'"'' de sancta crus do castelo a Anna maria
]|
filha de la-

zaro de Ribeira e de sua molher lucresia de la pas
||
foi seu padrinho o

contador tomas de aguileira e por verdade
||

fis e asinei este oie dia mes
e anno vt supra. — bras Roi\.

Aos. 23. dias do mes de maio do anno de. i6og. bautizei eu
jj
bras
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roTz cura desta ig""-^ de sancta crus do castelo a dominguos
||
filho de Joam

luis e de sua molher maria afonço, fora
||
seus padrinhos grasia de sousa

e madrinha maria
||
da conseição e por verdade fis e asinei este oie dia

mes
II
e anno vt supra — bras Roi'^.

Aos. ló. dias do mes de Junho do anno de. 1609. bauptizei eu
||
so-

bredicto bras roíz nesta ig." de sancta crus do castello
||
a Joam filho de

c."" ferreira foraó seus padrinho[s]
||
cristouaõ lopes e m.^ frz. e por ver-

dade fiz e asinei este
||
oie dia mes anno vt supra.— eras Roi\.

Aos sinco dias do mes de Julho do anno de .1609. bauptizei eu
||
so-

bredicto bras roíz nesta ig''^ de sancta crus do castello a
||
graçia filha de

antonio de lousada e de sua molher c"^
||
Rib[e]ira foraõ seus padrinhos

pêro Ribeiro e dominguas frz.
||
e por verdade fis e asinei este oie dia mes

e anno vt supra
||

— bras Roi:^. (Fl. 11 v.).

Aos vinte dias do mes de Julho do anno de. 1609. baupti
||
zei eu

bras roíz nesta ig." de sancta crus do castello a
||
Jeronima filha de ata-

nasio de chabarria e de
||
dona luiza sua molher foraõ padrinhos o ca-

pitão
II
e sargento mór martim de Ribeiro, e dona Joanna

||
maldonada

e por verdade fis e asinei este oie dia mes e anno vt supra. — bras

Roí-^.

Aos. 3. dias do mes de aguosto do anno de 1609. bauptizei
||
eu bras

roíz nesta ig.''^ de sancta crus do castelo a
||
anna filha de marcos vidai

e de maria correa
j|
sua molher forão padrinhos, luis gualuaõ

||
e Jsabel

pinheira e por verdade fis e asinei este
||
oie dia mes e anno ut supra —

bras /?oq.

Aos .3o. dias do mes de aguosto do anno de .1609. bauptizei
||
eu bras

roíz nesta ig." de Sancta crus do castelo a bertolameu
||
filho de Joaõ

dalcala e de anna de gusmaõ forão padr
||
inhos, guterres e maria

de mjranda e por verdade fis
||
e asinei este oie dia mes e anno vt supra.

— bras Rot\.

Aos 8 dias do mes de setembro de .1609. annos bauptizei eu
||

bras roíz nesta ig." de- sancta crus do castelo a hervira filha de
||
de

Joam roíz e de sua molher heruira frz. foraÕ padrinhos
||
o alferes gra-
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uiel de pinhalosa e breatis bispa e por verdade

||
fis c asinei este oie dia

mes e anno vt supra— bras Roi:{.

Aos .9. dias do mes de setembro do anno de .1609. bauptizei eu bras
||

rolz nesta ig." de sancta crus do castelo a Joam fiiiio de Joã
||
peres e

de sua molher maria pereira foraõ padrinhos
j|
An.'° guterres e margua-

rida de namur e por verdade fis e asinei
||
este oie dia mes e anno vt

supra.— bras /?oq. (Fl. 12).

Aos .i3. dias do mes de setembro do anno de .i(jog. baupti
||
zei eu

sobredicto bras lolz nesta ig/^ de sancta crus
||
do castelo a Ambrósio

filho de Ambrósio leante e de sua molher maria roíz foram padrinhos
||
o

alferes grauiel de pinhaloza e

Aos vinte dias do mes de setembro do anno de .1609. bauptizei
{|
eu

sobredicto bras roíz nesta ig." de sancta crus
||
do castelo desta cidade

de lix." a Eugenia filha de Jo
||
am .lopes monte Rei e de sua molher

maria de moura
|]
foraÕ padrinhos o sargento Joam bonete e m." luis

|j

e por verdade fis e asinei hoie dia mes e anno vt supra
||

—bras i?oq.

Aos .4. dias do mes de outubro do sobredicto anno bauptizei eu
||

bras roíz nesta ig." de sancta crus do castelo desta cidade de Ix"
||
a

Joam filho de dioguo basan e de sua molher m." sanches
||
foraõ padri-

nhos Joam míz zoreo, e Jnes de Ribeira
j|
e por verdade fis e asinei este

oie dia e anno vt supra
||

— bras Roi^.

Aos sinco dias do mes de outubro do anno de .1609. bauptizei eu
||

bras roíz nesta ig." de sancta crus do castelo desta cidade de
||

lix.* a

guonçalo filho de dioguo roíz da uendanho e de sua
|]
molher dominguas

roíz. foraô padrinhos guonçalo loureiro e maria barranqueira e por ver-

dade fis e asinei este
||
oie dia mes e anno vt supra.

—

bras Roi\. (Fi. 12 v.).

Ao primeiro dia do mes de nouembro de mil e seiscentos e noue '\

annos bauptizou o padre guaspar correa a Joam filho de An.'°
||
antonio

alúrz. e de sua molher m." dá conseição nesta ig."
||
de sancta crus foraõ

seus padrinhos Joan ostem parta
||
e maria de namur e por verdade fis

e asinei este oie dia
||
mes e anno vt supra.

—

bras Roi\.

Aos desouto do mes de dezembro do anno de mil e seis centos
[|
e

noue bautizei eu bras roíz cura nesta igreia de sancta 11 crus do castelo



desta cidade de lix." a pedro filho de
||
pedro de solis e de sua molher

lianor de tablada foraõ
||
seus padrinhos Anrriques bique, e luiza de la

crus e por
||
verdade fis e asinei este cie dia mes e anno vt supra

||

—
bras Roi\.

Aos .27. de ian™ do anno de 610. bautizei eu sobredicto
||
bras a Se-

bastiana filha de Joam de pinha [e] de sua molher
||
vinsencia rolz foraõ seus

padrinhos Alonço de alarcam
|j
e donna maria de salamanca e por uerdade

fis e asinei
||
este— bras Roi:{.

Aos trinta e hum dias de Janeiro do sobredito anno bautizei dioguo

filho
II
de Joam lourenco [e] de sua molher maria frz. foraõ seus

|[
padrinhos

fr" de rosilho e sebastianna soares [e] por verdade fiz
|[
e asinei este oie

dia mes e anno vt supra.— bras Roi\. (Fl. i3).

Aos seis dias do mes de feuereiro de anno de 1610. bauty
||
zei eu

bras roTz cura de sancta crus a dioguo filho de
||
migel de bibaldo e de

sua moIhe[r] Jsabe[l] da penha foraÕ
||
padrinhos o capitão dartelharia p."

Ibanes e madrinha
j|
dona mesia de benauides e por verdade fis e asinei

este
II

oie dia mes e anno vt supra

—

bras Roi\.

Aos quinze de feuereiro do sobredicto anno bautizei eu
||
bras rlz cura

de sancta crus a miguei filho de aguosti
||
nho de santiaguo e de sua

molher Jzabel guteres
||
foraÕ padrinhos o aiudante bemardino de polanco

e
II

Jzabel de castro e por verdade fis e asinei este oie dia
||
mes e anno

vt supra
II
bras Roi:{.

Aos uinte e quatro dias de feuereiro do sobredicto ano bautizei eu
|[

bras roíz cura de sancta crus a António filho de munhos
||

e de sua

molher marguaida alúrz. foraõ padrinhos Joam gracia e cn." roíz e por

verdade fis e asinei este oie dia mes
||
e anno vt supra — bras Roi\.

No mesmo dia mes [e] anno bautizei eu sobredicto bras roíz
||
a fr.'^° filho

de bastiam luis e de sua molher maria simoa foraõ
||
padrinhos o capitão

dom luis ponse e uitoria de mendonça
||
e por verdade fis e asinei este

oie dia mes e anno vt supra
||

— bras Roi\. (Fl. i3 v.).

Aos quatro dias de março de i6io. bautizei eu bras roTz cura q.
||

siruo na ig" de sancta crus a ioam filho de joam ferera e de
||
Jsabel



Rabella foraÕ padrinhos Joam bonete e m."
|]
de moura e por verdade fis

e asinei este cie dia mes e anno vt supra. — bras Roi:{.

Aos sete dias de março de 1610 bautizei eu sobredicto bras roTz [I a

paio filho de amaro rolz e de maria roíz foraõ seus
||

padrinhos o capitam

de campanha lucas de nauarrete e
||

E por verdade fis e asinei e

este oie dia mes
||
e anno vt supra— bras Roi:{.

Aos quatorze dias do mes de março de 1610. annos eu sobredicto
)|

bras roíz bautizei a agueda filha de pêro de lousada
||
e de sua molher

paula de ouliueira foi seu padrinho som'^
|j
fransisco peres e por verdade

fis e asinei este oie dia mes
[|
e anno vt supra. — bras Roi\.

No meso (sic) dia bautizei eu sobredicto bras roíz A maria
]|
filha de

Joam de pereira e de sua molher m.° pestana
j|
foraõ seus padrinhos lúcio

labro e ana fransisca e por
||
uerdade fis e asinei este oie quatorze dias do

mes de !| março de i6io anos— bras Roi\.

Aos quinze dias do mes de abril do anno de i6io bautizei eu
||
sobre-

dicto bras roíz a casilda filha de fr.'^° do poso e de sua |! sua molher c.°^

afonço foraõ seus padrinhos pêro frz.
||
e vincencia da crus e por verdade

fis e asinei este ' dia mes e anno vt supra — bras Roi:{.

Aos .25. de abril de .1610 bautizei eu bras roíz a Joam filho [de] fr."

Sanches
||
e de sua molher fr.*^^ dias foraõ compadres dioguo ortis e Joana

dias
II

e por uerdade fis e asine este oie dia mes e anno vt supra —
kras Roi:[. (Fl. 14).

Aos noue do mes de maio de 1610 annos bautizou o padre
||
guaspar

corre[a] maria filha de guonçalo frz. e de sua molher
||
Jnes alíjrz foi seu

padrinho fernaõ da Rocha e por verdade
||
eu bras roíz cura fis e asinei

este oie dia mes e anno
||
ut supra — bras Roi\.

Aos desesete do mes de maio de ibio annos bautizei eu bras roíz
[|
a

Alonço filho de ferrnaõ gracia e de sua molher dona
|[
Jruira de fontes

foram padrinhos guoterre queixa e
||

fr"^^ de fontes e por verdade fis e asi-

oie dia mes
]|
e anno ut supra

||
—bras Roi\.

Aos trinta dias do mes de maio de iõio. annos bautizei eu bras roiz
||

caterina filha de sebastiam nunes e de sua molher, maria
||
da conceição



foram seus padrinhos pêro de xartua, luiza pães
||
e por verdade íis e

asinei este oie dia mes e anno vt supra
|]

— bras Roi:{.

Aos seis dias do mes de Junho de 1610. annos bautizei eu bras roTz

a Joã
|[
filho de christovaõ lopes e de sua molher Jnes giz foraõ

||
seus

padrinhos Joam de fontes e dona Jruira de fontes e por ver
||
dade fis e

asinei este oie dia mes e anno vt supra
||

— bras Roi:[. (Fl. 14 v.).

Aos 27 do mes de junho de 6io heu o p." A." balieiro cura
i|

desta

jg.''^ de Sancta crus do castello Bautizei a joanna filha
||
de fr."^" alonso

de lacerna e de catarina marques foraõ
||
padrinhos, el capitam p.° 3'banes

de cochamdiano, e ynes
||
marques molher de joaõ lopes de uelasco

m.°" em a fregue
||
zia de Sancta Catarina de monte Sinay, e por verdade

j|

asinei aqui dia mes e era ut supra
|!

— A.° balieiro.

Aos Í9 do mes de agosto de 6io heu o p." A." balieiro cura
|1
desta

yg." de sancta crus do castello desta cidade de lix*"*
||
Bautizei a clara

filha de fr.*^" de Saluaterra e fr." de ga
||
una forão padrinhos o sargemto

j." bonette e madrinha
||
ynes duarte m"" na fregezia de Saõ paullo, e por

verdade
||
asinei aqui dia mes hera ut supra

||
— A.° baliejro.

Aos 20 do mes de setembro de 6io heu o p." A." balieiro
j[
cura desta

jg" de Sancta crus do Castello desta Cidade
||
de Lix." Bautizei a nicolao

filho de fr."^" de penhélosa y de
||
brigida de Rueda foraõ padrinhos Jeró-

nimo de mattos
||
e madrinha ysabel de castro e por verdade asinei aqui

dia
II

mes hera ut supra
||
— A.° baliejro.

Aos 20 do mes de octubro de 610 heu o p.® A.°
||
Ballieiro cura desta

jg" de Sancta Crus do cas
||
tello desta cidade de lix* Bautizei an {sic)

António filho
||
de fr.'=° lopes e de m.'' pedroza foraõ padrinhos

||
diogo

Romeiro e domimgas frz. madrinha e
||
por uerdade asinei aqui dia mes

hera ut supra
||

— A.° baliejro. (Fl. i5).

Aos dozaseis (i6) do mes de nouembro do anno de 6io heu
||
o p."

A.° baliejro cura nesta yg" de Sancta crus do castello
||
desta cidade. Bau-

tizei a Joana filha de fr"^" de
||
monte negro e de sua mai Caterina fr.'=^

foraõ padrinhos
||
dom luis ponçe, e madrinha dona Joana de magalhaés

1|

e por verdade asinei aqui dia mes era ut supra
|j
A.° baliejro.

Aos 2 de fr° do anno de õij eu o p." A." baliejro cura que ora siruo
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em S.'-'' crus do castello desta cidade de lix"

|!
Bautizei A M." filha [de]

An.'° de carrion e costamça soares
||
foraõ padrinhos inofre panees e ma-

drinha izabel
||

mendes e per verdade asinei aqui oie 2 de fr.° de 6ii
||

annos
||

— A.° baliejro.

Aos 6 de feu''° de Cij eu o p.* afonso baiieiro
j,
cura q ora siruo em

Sancta crus do castello
1,
desta cidad^ de lix" Bautizei a m" filha de

||
João

frz. e caterina nunes foraÓ padrinhos
j;

de (sic) nabarete e madrinha

izabel Rõz.
j|
e per verdad"^ asinei aqui dia mes era

||
ut supra

||

— A." Ba-

iieiro. (Fl. i5 v).

Aos 14 do mes de fr." da hera de 6ij eu o p"^ afonso baliejro
||
cura q

hora siruo em sancta crus do castello desta cidad"^
jj
de lix/ bautizei A

domimgos filho de diogo de Arrna e
||
de M/ Roiz forão padrinhos ho

ajudamte Matheo des
jj

pinar e madrinha Yzabel nunes, e per verdad.»

asinei
j|
aqui dias mes hera ut supra

||

—A.° baliejro.

Aos 6 de março de 6ij Eu o p.' Afonso baiieiro
;J

cura q hora siruo

em sancta crus do castello desta
|)

cidade de lix.^ Bautizei a caterina

filha de alomso
:|

gracia e de caterina dazeuedo foraõ padrinhos gas
||

par emriques e madrinha M.* luis amma do mestre
||

de campo e

per ser verdade asinei aqui dia mes
||

hera ut ^supra
||

-

—

A.°fomso

baiieiro.

Aos treze de abril de 6ij eu o p.^ A." baiieiro cura q ||
hora siruo

nesta jg""^ de samcta crus do castello desta
||
cidade de lix* bautizei a sal-

uador filho de
||
alomso alz. e de m/ giz. foraõ padrinhos dom

||
António

de gusmaõ e madrinha briatis frz. e per
||
verdade asinei aqui dia mes

hera ut supra
||

— A.° baiieiro. (Fl. 16).

Aos des de abril de 6ii eu o p.^ A.° baiieiro cura q ||
hora siruo nesta

(g." de santa crus do castello desta
||
cidade de lix'' bautizei a anna filha

de migel
jl
biual e de Izabel de penh* forão padrinhos o ajudante matheo

jj

despinar e madrinha anna despinar e per verdade
]|
asinei aqui dia mes

hera ut supra
||

—A.° baliejro.

Aos 24 do mes de abril de i6ii annos eu o padre
|1
A." baliejro cura

q ora siruo nesta Jg." de sancta
]|
crus do castello desta cidade de lix^

bautizei
||
A Maria filha de gaspar da leiua e de Marga

H
ida gomes foraõ

i5
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padrinhos thomas de agui
||
leira comtador e per uerdade asinei aqui dia

mes
II
era iit supra

||
A.° baliejro.

Aos 26 de abril de iGij annos heu o p.' A." baliejro
||
cura q ora siruo

nesta jg" de sancta crus desta cidade de lix,* bautizei a antonia filha de

pedro de louzada
||
e de pauUa douliueira foraõ padrinhos fr.<^° peres

j|
do

prado e per verdade asinei aqui dia mes hera
||
ut supra

[|

—A.° baliejro.

(Fl. 16 V.).

Aos 3 de maio da hera de i6ij eu o p.' Afomso balieiro cura
||
que

ora siruo em sancta crus do castello desta cidade
||
de lix^ Bautizei a m.*

filha de Joaõ delioza e de gracia
||
Roíz foraõ padrinhos gaspar uelho al-

feres e madrinha
||
M.'' dias e per verdade asinei aqui dia mes era ut

||

supra
II

— A.° baliejro.

Aos 29 de maj'o da era de iôij eu o p.^ Afomsso ba
||
liejro cura que

ora siruo nesta jg." de sancta crus do
|]
castello desta cidade de lix* Bau-

tizei a maria filha de
||
Joaõ frz e de caterina gerra, foraõ padrinhos do-

mimgos
II
de Ha penha e madrinha Jzabel fr." e per verdade

||
asinei aqui

dia mes hera ut supra
||
— Afonso baliejro.

Aos 9 de junho de i6jj heu o p.^ Afomso baliejro cura
||
que ora siruo

em esta jg" de S.^^^crus desta cidade de lix''
ij
no castello Bautizei a ca-

terina filha de Martim de mo
||
ralles e de fr." lopes forão padrinhos á.°

RoTz
II
e madrinha domimgas duarte e per verdad^ '] asinei aqui dia mes

hera ut supra
[|
A." baliejro. (Fl. 17).

Aos 9 de junho de ibii eu o p.^ A." baliejro cura q ora
||
siruo nesta

jg.ra de S.'^ crus do castello desta cidade de lix*
||
bautjzei a fr/° filho de

Jorge frz. e de sebastiana
||
frz. forão padrinhos, domimgos de lia penha

e madrinha '| Anna de lia penha e per uerdade asinei aqui dia mes era
||
ut

supra
II

—Afomso baliejro.

Aos 28 de julho de 6ij eu o p.^ Afomso baliejro cura
||
q ora siruo em

Sancta crus do castello desta cidade
||
de lix'"' bautizei a margaida filha de

dom alomsso
||
de gauara e de donna M.'' de gusmaõ foraÕ pa '| drinhos o

capittão dom fr."^" de ribadeneira e madri
jj
nha M.'' de comtreiras e per

verdade asinei aqui dia
|[
mes era ut supra

||
Afomso baliejro.

Ao p™ de agosto de òij bautizou o p.^ p." alz. moreira
||
beneficiado
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na ig/'' de Sancta crus na propia jg'''' a diogo

||
(illio de fr.':" borges e

phelipa dalmeida foraõ padiinhos J.°
||
hermão flamemgo e madrinha donna

alfomsa e per ser
||
verdade o fis e asinej aqui dia mes hera ut supra

||— A.° baliejro. (Fl. 17 v.).

Aos .7. de agosto de 6ij eu o p.^ Afomso baliejro cura q ora siruo
||

em sancta crus do castello desta cidade de lix.'' Bautizei Joaõ
||

filho de
bertolameu sanches e de Anna sanches foraõ padrinhos

||
João de ila Roza

e madrinha maria da fomsequa e per ver
||
dade asinei aqui dia mes hera

ut supra
II

— Afomso baliejro.

Aos 14. de setembro de 6jj eu o p.^ A." baliejro cura q ||
ora siruo em

sancta Crus do Cnstello desta cidade
||
de lix." bautizei, digo pus os sanctos

oleos a maria
||
filha de Jerónimo de mattos e de maria alz forão

||
pa-

drinhos fr"^" daguilla e per asim ser verdade a fis
||
e asinei este dia mes

hera ut supra
||

—Afomso baliejro.

Aos 23. de setembro de 6jj eu o p.'^ A." baliejro cura que
||
ora siruo

em sancta crus do castello desta cidade de lix.-'' bau
||

tizei a anna filha

de dioguo martins e de anna dias forão
||
padrinhos joão pardo e ma-

drinha m.* da lux e per verdade
||
asinei aqui dia mes era ut supra

||

Afomso baliejro. (Fl. 18).

Aos 26 de setembro de 6jj eu o p.*^ A." baliejro cura q ora
||
siruo em

Sancta crus do castello desta cidade de lix* bautizei
||
António filho de

domingos dei momte e ago[sJtinha de uilhalpano padrinhos
||
grauiel de

penhaloza e per ser verdade aqui asinei dia mes
||
era ut supra |j—/l.°

baliejro.

Aos 28 de Setembro de 6jj o p.^ p." alz. beneficiado
|]
em sancta crus

do castello desta cidade de lix.* bautizou na ditta
||
ig" hú menino per

nome joão filho de d." hortis e de maria dasem
|i
são forão padrinhos

Jophe {sic) de alcalla e per verdade fis este e o
||
asinei oie 28 do ditto mes

de Setembro ut supra
||
A.° baliejro.

Aos 29 de Setembro de 6ij bautizou o p.= p." alz moreira beneficiado
||

em sancta crus do castello desta cidade de lix.^ a maria filha de p." giz.
||

e de ines gracia forão padrinhos o contador thomas daguileira e ma
||

drinha dona aluirá de nobarreta e per verdade asinei aqui ut supra
||
—

A.° baliejro.
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Aos i3 de nouembro de 6jj bautizei eu o p.^ A.° baliejro cura

||
q hora

siruo em sancta crus do castello desta cidade de lix.* a fr*^"
j|
filho de

João cortes e de m.* fr.* forão padrinhos fr"^" catellaõ e
||
madrinha M."

nunes e per verdade asinei aqui dia mes era ut supra
||
A.° baliejro.

Aos 27 de dezembro de 6jj bautizei eu o p.^ A." ballieiro
||
cura q

ora siruo em sancta crus do castello desta cidade de lix*
||
a madalena

filha de Amaro Rolz e de domimgas giz. forão
||
padrinhos martim de lamma

e madrinha caterina da fomsequa
||
e per verdade asinej aqui dia mes era

ut supra
II
A." baliejro.

Aos 14 de dezembro de i6jj bautizou o p/ p." alz moreira beneficiado
||

em sancta crus do castello desta cidade de lix^ a catarina filha de luis
||

frz. e de caterina dias forão padrinhos joão frz. abarqua e
||
per verdade

asinei aqui dia mes era ut supra
||

—Afonso baliejro. (Fl. 18 v.).

Aos quinze dias do mes de dezembro de 6jj eu o p.' A. balieiro cura
||

q hora siruo em sancta Crus do castello desta cidade de lix"
||
bautizei a

peiturnilla filha de gregorio sagouea
||

e de catarina frz. forão padrinhos

Álvaro de angellis
||
e peitornilia sanches e per verdade assinei aqui dia

||

mes era ut supra
[|
Afonso baliejro.

Aos 20 de dezembro de 6jj eu o p.= A." baliejro cura q ora
||
siruo em

sancta >^ do castello desta cidade de lix." bautizei
||
a m.* filha de Jzabel

foi padrinho dom manoel bautista e per ver
||
dade asinej aqui dia mes

hera ut supra
||
Afonso baliejro.

Aos 27 de dezembro de 6jj eu o p.^ afonso baliejro cura
jj
q ora siruo

em Santa crus do castello desta cidade
||
de lix' bautizei a maria filha de

João lopes de monte
||
Rej e de m.^ de moura forão {sic) padrinhos Je-

rónimo brabo
||
e per verdade asinej aqui dia mes era ut supra

||
Afonso

baliejro.

Aos onze de fr." de 612 nesta Jg." de sancta crus do castello desta
||

cidade de lix* se bautizou hú menino per nome manoel filho de João
||
de

mira e de luiza boccarra forão padrinhos luis dias de menezes
||
e per ver-

dade asinei aqui dia mes era ut supra
||
A.° balieiro.

Aos 25 de jan™ de 612 eu o p.^ A." baljeiro
||
cura q ora siruo em

sancta crus do castello desta
||
cidade de Ijx" bautizei a bastião filho de
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luis de Rozalles e de jnes munhos forão padrinhos phelipe
||
furtado de

memdonça chamtre da ilha da madeira
1|

e per verdade asinei aqui dia mes

era ut supra
||
A.° baliejro. (Fl. 19).

Ao p''° de março de 612 eu o p/ A. baliejro cura q ora siruo
||
em

sancta crus do castello desta cidade de Ijx.* bautizej anna
|1

filha de se-

bastião nunes e de maria da conseição foraõ padrinhos R."
||
denia e ma-

drinha margarita martins e per verdade asinej aqui
[|
Afomso baliejro.

Aos 17 de março de 612 Eu o H° Dioguo
;,
de bustos bautizei nesta

Jg." de Santa Crus
|]
a joaõ filho de joaõ da guerra e de Caterina

||
fr."

sua molher, forão padrinhos benito
||
moreno soldado do capitam luis bella

||

e madrinha dominguas frz. e asinei aqui
||
L/" bustos.

Aos i5 de Março de 612 Eu o L.''° Di[o_|guo de bustos bautizei nesta

Jg." de santa
||
Crus a João filho do Alfes fr."^" de sal

||
seda e de Dona

mecia sua molher
|]
forão padrinhos Dom luis brabo de

[j
acanha e Dona

gracia de Vilhela
||
e asinei aqui

|]
L/" bustos. (Fl. 19 v.).

Aos 27 de março de 612. Eu o L.<*° dioguo
||
de bustos bautizei a

bento filho de m* alures
||
forão padrinhos António alures madrinha

||

maria de namur. E asinei aqui
||
bautizei nesta Jgr.* de santa crus do cas-

tell
II

L.-'" bustos.

A 25 dias do mes de abril de 612 bapt. o Id." Di° bustos
||

p." filho

natural do capp.'"" Dõ Di" de mõtenegro, e de
|j

D.* juliana de coto

forão p.p. o capp.""" Ant." de baeza e
jj
jsabel de sosa E por uerdade

asinou aqui por ambos (i).

Aos 8. de maio de 612 Eu o p.^ pedro alures
||
moreira beneficiado

nesta Jg'"^ bautisei
||
nesta dita jg" de santa crus a manoel f.° [de] miguei

[|

uiualdo e de jzabel de la penha forão
||
padrinhos o contador joão frz. da

barqua
[J

e asinei aqui
||

—pedraluei moreira.

A i5 de junho de 612 Eu o p.^ Dioguo piz cinza cura desta igr.* de
||

S.'* crus bapt. Ant." f." leg. de Lazaro de Ribr'' e de lucrecia
||
de la

paz p. Martin de liarte E asinei. Dioguo pi^ ciu^a
\\

(1) Este assento, que está num intervalo, é da letra do P.e Pires Cinza.
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A 24 de junho do dito anno bapt. Eu o p/ Dioguo piz cinza j.° f."
||

leg. de christouaõ lopez, e de jnes giz. p.p. Mattheo despinar e ca
||
terina

correa E por uerdade o asinei aqui — Dioguo pi\ cin\a
||

A io dagosto do dito anno bapt. Esteuaõ f.° leg. de Alonso frz.
[]
e

de jllena de prezença p.p. Anrique de guedres e jsabel de
||
uilhalpado, E

por verdade asinei aqui

—

Dioguo pi\ cin\a. (Fl. 20).

A doze de agosto bapt. pedro f." leg. de joaõ lourenço E de iM.*

frz.
II
p. p. p.° Coelho e Anna fr." E por verdade asinei aqui

||
Dioguo

pi\ cin\a
II

A g de Setembro de 612 bapt. jzabel f.* leg. de agustin de Santiago
||

e de jsabel gutierez p. p. Christoual presiado e jsabel Rodriguez— Dieguo

pi\ cin\a
II

A 23 de setembro de 612 bapt. lourenço f.° leg [de] lorenço martlz
||

e m.^ frz. p. p. Alonso figeira e jsabel de Crastes e por uer
||
dade asinei

aqui. Dioguo pi:^ Cin^a.

Ao pr° de nouembro. josepe

A 20 de janr" de i6i3 bapt. fr.*^" f." de gaspar de leiua
|j
e de Marga-

rida gomez padrinho fr.™ Caldr." E por uerda
||
de asinei aqui— Dioguo

pil ciu{a.

No mesmo dia bapt. barbora f.* leg. [de] p." giz. e de jnes
||
garcia sua

molher p. p. francisco perez e anna dos reis e por
|]
uerdade asinei aqui

Dioguo pií cin^a
||

A io de fr.° de 6i3 bapt. jgnacio f." legitimo de
|]
Antõ bernal e m.*

Roíz p. p. bernardo gimenez e
||
dominguas frz. e por uerdade asinei aqui

||

Dioguo pií cinia.
||
(Fl. 20 v.).

A 24 de fr.° bap. fr.^° f.° leg. de Ant." luis e de jsabel domíz
||

p. p. M.^' Roíz [e] Caterina correa E por uerdade asinei aqui
||

— Dioguo

pi\ cin\a.

A 25 de fr." bapt. joão f." leg. de Alonso garcia e de C.^ dazeuedo
||
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p. p. o cappitam fr."^" dalemão e joana dias E por uerdade
jj
asinei

—

Dioguo pi\ cin\a.

A 4 de março bapt. fr.'=° f.° leg. de fr." de mótenegro e de fr."
||

p. p. Dom lopo de Almeida e M." Cotrin e por uerdade
!|
asinei aqui —

Dioguo piz Cinia.

A ii de março de 6i3 bapt. Manoel {." leg. de joão de
||
mendiuia, e

M.''' da rosa pp. o doutor demeaõ viegas
j|
e ana de victoria e por verdade

asinei aqui
|]
Dioguo pi^ cin:{a.

A 2i de março 6i3 bapt. Ant.* f.'' leg. de g.» perez e de M.'
||
mar-

ques p. p. fr.'^° moreno e M.^ nunez e por uerdade asinei
||
aqui Dioguo

pi:{ Cin:{a. (Fl. 21).

i6i3

A Í9 de majo bapt. domingas f.'' leg. de p.° de lo
||
sada e de paula

doliu" padrinho A." pIz, E por uer
||
dade asinei aqui. Dioguo pi^

cin\a
II

.

A 16 de junho de 6i3 bapt. Caterina f." legitima de g.° frz. e de
||

jnes Aluares p. p. joaõ de vilhanoua e dona Alfonsa de vitoria
||
E por

uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ cin:{a.

A 23 de junho [de] i6i3 bapt. luis f." leg. de fr.'=° Catalan e de do-

minguas duarte
||
p. p. António Carrasco e M.* fr.*^" E por uerdade asinei

aqui
II
Dieguo pi^ cim^a.

A 27 de junho de 6i3 bapt. Ant.* f.* leg. de M.^' frz. e M.^ bor
||
ges

p. o cónego felipe jacome e por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^

Cinia
II

. -

A 3 de julho de 6i3 bapt. Raphael f." leg. de Do joaõ de
||
molina e

de dona joanna p. p. Don fernãdo de Aluia
||
e dona Alfonsa de victoria,

e por uerdade asinei aqui '] Dioguo pi\ cin^a
\\

.

A
i
de julho de 6i3 bapt. jsabe! f." leg. de marcos

||
vidai e de M.''

Corrêa p. p. M^' mõteiro e jsabel de Crasto
||
E por uerdade asinei aqui

Dieguo pi\ Cinia. (Fl. 21 v.).



A 27 de julho de 6i3 bapt. joam f.° leg. de Sebastião de
||
mendoça

e de jsabel de torres p. p. Mattheus despinar e
||
e por uerdade asinei

aqui. — Dioguo pires cin\a.

A 2 de setembro de 6i3 bapt. geronima f leg. de
||
Sebastião Nunez

e de sua molher M.* da cóceiçaõ p. p. sebastião
j]
de oleaga E dona Al-

fonsa E por uerdade asinei
||
aqui. Dioguo pi^ Ciii\a.

A Í4 de Setembro de 6i3 bapt. lucas f.° leg. de Niculas
||
de nauarete

e sua m. jsabel de lousa p. p. luis frz. de
||
siles e M. luis E por uerdade

asinei dia e anno
||
ut supra

||
Dioguo pi^ Cin:{a.

A 24 de Setembro bapt. barbora f.* leg. de Miguel Bibal
||
do e de

sua moliíer jzabel de la penha p. pedro
||
ortega E por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo pi\ cin^a. (Fl. 22).

A 24 de nouembro bapt. francisca f.* leg. de Martin
||
de morales e

de frãcisca lopes sua m. p. p. Siraaó alonso
||
E joana baptista e por uer-

dade asinei aqui
|!
Dioguo pi^ cin^a.

A 26 de nouembro de 6o3 (sic) bapt. thomas f." leg. de Ant." de Gar-

riam e de sua m. Constança Soarez p. p. ||
o Contador thomas daguileira

e jnes da silueira
||
e por uerdade asinei aqui Dioguo pi\ Cin^a.

bapt. o pr° de dezembro M.* f.^ leg. de joaõ gar
||
cia e de jsabel Rolz

p. p. SimaÕ Alonso e briatis
||
frz. e por uerdade asinei aqui

||
Dioguo

pi^ Cinia.

A 4 de nouembro de 6i3 bapt. pedro f." leg. de p.°
||
aluares e sua m.

M." giz. p. p. Dõ Ant.° de
||
guzmaõ e M.* fr.".e por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo pi^ Cin:{a. (FI. 22 v.).

no mesmo dia bapt. barbora f.^ leg. de Ant." fran'^°
||
e de sua molher

fr." pireira p. p. m.^' gomez, e Ant*
||
fr." e por uerdade asinei aqui

||

Dioguo pi\ Cinia.

Í6Í4

A Í2 de janeiro de 6Í4 bapt. joana f.^ leg. de Don
||
Alonso de gue-

uara, e de dona M.* de guzmaõ p. p. o cónego
||
lourenço da gama, e



dona Meçia de benauides, E por uerda
||
de asinei aqui

||
Dioguo pi:{

A 2 de fr." de Í6Í4 bapt. françisquo f." leg. de fr.™ pauilha
||
e de C."

gomez foj padrinho o alferez gabriel de penha lousa
[j
E por uerdade asi-

sei aqui
||
Dioguo pt\ Ciii^a.

A 9 de fr. bapt. jnaçio í." leg. de geronimo de martos
||
e de M.*

aluerez p. o cappitam Dom fernado altamirano
j|

e por uerdade asinei

aqui
II

Dioguo pi~ cin\ã.

A 5 dabri! de i3Í4 bapt. josepe f." legitimo de Amaro
||
RoTz e sua m.

domingas giz. foj padrinho o capitam
||

fr."^" alemam E por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo pi'{ cin^a. (Fl. 28).

A 25 de abril de 6Í4 bapt. fr.™ f." leg. de joão
||
da guerra, e c.'' fr.'*

sua m. p. p. joani Ribr", e domin
||
gas frz. e por uerdade asinei aqui oie

ut supra
II
Dioguo pi^ ciw^^a.

A i6 de Ymyo bapt. Maria f.'* de M<^» lopez e 0.°^ fa
||
leiro escrauo do

sargéto mayor p. p. D.°^ aluarez e joana da
||
silua, e por uerdade asinei

aqui
II

Dioguo pi\ cinia.

A i8 de mayo de 6Í4 bapt. Agustinho f.'' leg. de Agustin
||
de San-

tiago, e de sua m. jsabel gutierrez p. p. thomas de ro
||
boredo e AI.*

Cotrin, e por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ Cin\a.

A 6 de julho de 6Í4 bapt. p." f." leg. de Ant." Sancliez, e M.* de
||

Jesus foj padrinho Sebastião franco e por uerdade asinei aqui
||
Dioguo

pi:{ Cin:{a.

A i5 de aguosto de Í6Í4 bapt. louréço f." leg. de joão de
||
oliua e sua

molher M.* das neues forão p. p. fr." rig."
||
e M.'' luis, e por uerdade

asinei aqui
||
Dioguo pi^ Cinia. (Fl. 28 v.).

A sete de setembro bapt. viçéte f." ligitimo de
||
p." de losada e de

paula doliur* p. p. o capitam alemam
||
e Rufina doliur." E por uerdade

asinei aqui
||
Diogifo pi:^^ Cin^a.

no mesmo dia bapt. dioguo f." leg. de Alonso de Couto (?) ||
e Ant."

16



frz. p. p. aranda, e domingas duarte
[|
e por uerdade asinei aqui

|[

Diogiio pt\ Cin\a.

A 5 de nouembro de 6Í4 annos bapt. pablo f." do capp^™
||
Dó Dioguo

de mote negro e de d.* juliana de Couto p. ||
o alfrz gabriel de pena lousa,

E por ueidade asinei aqui oie ut supra
||
Dioguo pi^ Cin^a.

A 6 de nouembro bapt. jsabel f.^ de joseph Rolz e de jsabel
||
rebela

p. p. joaõ garçia e jsabel gutierrez e por uerdade
||
asinei aqui — Dioguo

pi:{ Cin\a.

A 9 de nouembro de 6Í4 annos bapt. leonardo f.° leg. de dioguo
||

laçam, e de M.* Sanches p. Nicolao de nauarrete e por uerdade
(|
asinei

aqui
II
Dioguo pi\ cinr^a. (Fl. 24).

A 4 de dezembro bapt. dieguo f.° leg. de p." Solis
||
e de leanor de

tablada p. p. Dioguo gomez, e m.* f.^
||
E por uerdade asinei aqui

||

—
Dioguo piy Cin^a.

A Í4 de dezembro de 6Í4 bapt. barbora f." leg. de fr."
||
borges, e

M.* Ramos p. p. Simaõ Al.° e barbora Roíz
||
e por uerdade asinei aqui

jj

Dioguo pi'{ cin\a.

i6i6

A 4 de janr." de 6i5 bapt. m.^' f." de jsabel guas
||
par foraõ p. p.

fr." Catalam e c* da guerra m. de joão frz.
[|
e por uerdade asinei aqui

||

Dioguo pi'{ CÍ7i:{a.

A 20 de janr." de 6i5 bapt. Sebastião f." leg de
||
Sebastião aluarez.

e de M.'' frz p. juam sanchez, e
||

por uerdade asinei aqui
||
Dioguo

pi^ Cin:{a.

A oito dias de março de i6i5 bapt. joam f." leg. de
||

p.° giz. e de c.'^

soarez forão p. p. Marcos lopez e Ana
||
da penha E por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo pi\ cin:{a. (Fl. 24 v.).

Aos 14 de março de 6i5 bapt. Ant." f.° leg. de p." munhõz
||
e de sua

m. Margarida aluarez foraõ p. p. gaspar fr.^
jj
e jsabel Rolz E por uer-

dade asinei aqui
||
Dioguo pi^ Cin\a.
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Aos 2q de março de 6ÍD bapt. iM." f.'' leg. de Dioguo bernal

[j
e de

Maria Roíz foráo p. p. Niculáo de la tatolica ( i ), e domingas
||
frz e por

uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi:{ Cin\a

\\

A ii de abril de 6i5 bap. M.* f.* leg. de Dioguo de robledo
,1
e de M.*

dias sua molher foraõ p. p. Mathias de carualho e domingas jorge
|]
E

por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi\ Cin:{a.

A 18 do dito mes bapt. joaõ f." leg. de joan dias
|]
p. p. o sargêto

baldeiros e jsabel de castro e por uerdade asi
j|
nei 1| Dioguo pi^ Oí/^a

A 2Í de abril de 6i3 bapt. joaÕ f.° leg. de Dioguo de uergara
||
e de

fr.'^ Roíz p. p. fr." pimenta e M.* Castanheira E por uer
|]
dade asinei

aqui
í

Dioguo piy Cin^^a.

A Í4 de majo bapt. joaõ f.'' leg. de joaõ bernal E de sua m. 'í C * giz.

foraõ p. p. luís vieira, e M.* da fonsequa E por uerdade asinei aqui
||

Dioguo piy Cin\a. (Fl. 25).

A i8 de majo de 6i5 bapt. Ant." f." leg. de g." frz e de
|]
jnes aluarez

foráo p. p. o sargento mor joseph de Escobar
||
e jsabel de Miranda E

por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ Cin^a.

A 31 de mayo de ói5 bapt. joseph f." leg. de lujs ro
||
sales, e de sua

m. jnes munhoz p. o sargento
||
mor joseph de Escobar e por uerdade

asinei aqui I Dioguo pi:^ Cinia.

A ii de junho de 6i5 bap. joaÕ f." leg. de Martin frz.
||
e de M.* da

fonsequa p. p. dominguos frz. e m.* luís E por
jj
uerdade asinei aqui

fl

Dioguo piy Cinia.

A 4 de julho de 6i5 bapt M.* f.* leg. de Dó felipe jl e de jsabel ra-

malho foraõ p. p. francisquo pireira
;
e ana de torres E por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo piy Cin^a.

A Í2 de julho bapt. A." f." leg. [de] fr.™ de mote negro e
|j
c de C*

(i) Provavelmente Nicolau de Locatori, mercador de livros, de origem walona,

Cfr. Boi. da Bibliotheca da Academia das Sciencias I, pag. 5.
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fr." p. Don bernardino suarez E por uer

[
dade asinei aqui

]| Diogiio

pil cin\a. (Fl. 25 v.).

A iq de julho de 6i5 bapt. leandro f." leg. de
||
joam giz. e de sua m.

domingas sanches p. p. ||
leandro dei pino e domingas gomes E por uer-

dade
II
asinei aqui oie ut supra. — Diogiio pi- Cin\a.

A 28 de julho de 6i5 bapt. luis f." legitimo dei
[j
Capitam dom luís

ponçe e de dona Agustinha
||
aponte foraõ p. p. Dom Ant." de Cunega e

dona graçia
j]
e por uerdade asjnei aqui

||
Diogiio pi\ Ciu^a.

A 3o de oitubro de hi5 bapt. Ant.° filho leg. [de] p." Solis
i|
e de sua

molher paula antunez foraÕ p. o contador thomás da
||
guilera E por uer-

dade asinei aqui
||
Dioguo pi:{ Ci)i{a

j|

A 20 de nouembro de õí5 baptizei Manoel f.° legitimo de
||

M.'^' frz. e

M.* borges sua molher fora p. joam da mesquita
||
e por uerdade asinei

aqui
II
Diogiio p!\ Cin:[a.

A 20 de dezembro baptizei M.«' f." legitimo de
||
luis galuam e de C*

giz. p. p. Miguel uiualdo :| e Ana fr.'^'' e por uerdade asinei aqui
j|
Diogiio

pi- cinia. (Fl. 26).

Aos 4 de dezêbro de 616 (sic) baptizei Sebastiana||f.* legitima de Miguel

uiualdo e de jsabel de la
||

penha p. p. joam bonet e elena de la penha
||

E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pií cÍ7i\a.

Aos 7 de Jan™ de 1Õ16 baptizei manoel
||

f." legitimo de baltezar gllz.

e de m.*
||

fr." p. p. Agostinho de Santiago e Jzabel
|
rolz e por uerdade

asinei aqui
ji Pedraluei moreira.

Aos io. de jan™ de i6i6 baptizei a fr'^°
||

f." legitimo de Niculao de

rauarete [sic] e de
||
jzabel de sousa padrinhos sebastião dias

||
e joanna

dias e por uerdade asinei aqui
||
Pedrahte:{ moreira.

Aos 10 de Jan''° de i6iõ baptizei a fr.™
jj

f.° legitimo de diogo buga-

ralho e de
||
m.* de liam padrinhos dom fr." mal

||
donado e jnes ribeira

e por uerdade
|1
asinei aqui

||
Pedralue\ moreira. (Fl. 26 v.).

Aos i3 de jan""" de i6i6 baptizei
j[
a gaspar f." legitimo de Ant."

||
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franco e de fr.'-'" pereira padri

[j
nhos Sebastião de meiio e dominguas roíz

|f

E por uerdade asinei aqui
[|
Pedraliie-{ Diorcira.

Aos 22 de jan™ de i6i6 baptizei
j|
Ant." (iiiio legitimo de manoei

||

quaresma de brito e de m." de macedo
||
padrinhos joaõ da costa escriuaõ

da
II
camará e m/'' da fonseca e por uerdade

||
asinei aqui

||
Pedrahie:{

ynoreira.

Aos 3i de jan'° de i6i6 baptisei Miguei
j|

filiio legitimo de joaõ de se-

diiiio e de marta
||
roíz padriniios martim de Aqui e maria

[[
roíz e por

uerdade asinei aqui
|[
Pedraliie:{ vioreira. (Fl. 27).

Aos 28 de fr." de i6i6 baptizei jose filho legitimo de
||
Dõ joam de

Molina e de sua m. Dona joana foraõ p. p. ||
o cappitã alemaÕ e dona Au-

i;ustinha e por uerdade
j]
asinei aqui

||
Diogiio pi:{ Siu^a.

A 27 de março de 6i6 Eu o p.* Dioguo piz Sinza
||
bapt. M." f.* leg.

de fr/° frz. e de joana frz. forão p. p. ||
Alonso de Castro e jnes pereira

||

E por uerdade asinei aqui
j: Dioguo pi\ s/^^a.

A três de abril de i6i6 bapt. joam f.° leg. de
{[
joam da guerra e de

sua m. C.'^ fr."^^ foraõ
||
padrinhos paios garçia e jsabel de Castro

||
E por

uerdade asinei aqui
j|
Dioguo pi\ sinia.

A çinquo dabril do mesmo anno bapt. M.'' f.*
||
legitima de de isic)

joam uicente e de Marinha giz.
||
foraõ p. p. Dõ fr.'=° maldonado

||

A Í7 de abril bapt. joam f." leg. de Miguel digo
||
de Martin Sanches

e de geronima gomes foraõ p. p. ||
o capitão fr.™ serrano e dona M.*

Rolin (?) E por 1| uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^. Sin^a

\\
(Fl. 27 v.).

Aos Í2 de raajo de 6i6 bapt. joana f." legitima
||
de Sebastião Nunes

e de M.'"' da cõceição foraÕ padrinhos
[|
Dõ fernãdo de mÕroi, e Dona C."

de vitoria e por uerdade
||
asinei aqui

||
Dioguo pi^ Si}i:^a.

Aos i5 de majo bapt. M." f.-'' de

A i8 de majo bapt. M." f.'' leg. de joan de bicunha e de jllena
||
de la

penha forão p. p. o doutor dameão viegas e M." de
||
moura, E por uer^

dade asinei aqui
||
Dioguo pi'^ sin^a

||
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A i3 de julho de 6i6 bapt. juliana f." leg. de Martin de mora
||
les e

de sua m. fr." lopez p. p. juã pardo e juliana da cunha
||
E por uerdade

asinei aqui
||
Diogiio pi\. si>i:{a.

Ao[s] i6 de julho de 6i6 bapt. barbora f.* leg. de fr." borges e de
||

M.* Ramos sua molher p. p. Ant." Roíz madeira e Eluira
|1

frz. e por uer-

dade asinei aqui
||
Diogo pi:{. sin^a. (Fl. 28).

Foj nisto em iiisitação Lx."
||
26 de Julho de 616

1|

— Motta.

A 3i de julho de 6i6 bapt. Ant." f." leg. de Ant." vasques
||
e de Ant.*

frz. p. p. fr.*^" catalã, e M.* da cõceiçaõ e por
||
uerdade asinei aqui —

Diogiio pi\ sin\a.

A io de aguosto baptizou o p.^ p.° aluares moreira beneficiado
||
nesta

igr.'' de S.'^ cruz dominguos f.° legitimo de Sebastião RoIz
||
e de C." A.*

foraõ p. p. Dõ fr." de viedma, e dona geronima
||
E por uerdade asinei

aqui— Diogiio pi\ sii^a.

Aos 3o de oitubro de 616 bapt. jom. [sic) f.° leg. de g.""" de leiua
j|
e

de Margarida gomez sua molher foj p. o cÕtador thomas
||
dagu[i]leira,

e por uerdade asinei aqui— Diogiio pi^ sin^a.

Aos 29 de oitubro de 6i6 bapt. M.* f.'' legitima
jj
de joão frz. e de

Meçia gomes foraÕ padrinhos Ant."
||
de Carião e luisa de carriõ e por

uerdade asinei
|1
Dioguo pi:{. sin\a. (Fl. 28 v.).

A 25 de nouébro bapt. Dioguo f." leg. de dõ AK" de
||
gueuara e

de dona M.'' forao p. p. Ant." da guama
||
e dona fhelipa de carualho E

por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ sin^a.

Aos 6 de dezembro de 6i6 bapt. joam f.° leg. de
||
jose Roiz e de sua

sua molher jsabel Rebela forSo p. p. ||
Dõ joam de Ribr.* e jsabel de

Castro E por uerdade
||
asinei aqui— Dioguo pi^ Sin\a.

Aos ii de dezébro de 6iõ bapt. Ant.° f." legitimo
||
de Dioguo bernal

e de M."'' Roiz p. p. joão
|[
bonet e dás giz. e por uerdade asinei aqui

||

Dioguo pií sinia.
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Aos 2i de dezèbro de 6i6 bapt. m.'' f." legitimo
||
de Aguntindo (sic)

Roíz e de fr." denis p. p. Alexãdre de morais Ij e Ana borges E por uer-

dade asinei aqui
jj
Dioguo pií sin^a. (Fl. 29).

1617

Aos .6. de janr" de Í6Í7 bapt. Dioguo f." leg. de Dioguo
;i
de Reboledo

c de M/ Roíz p. p. fr." de liaõ e C.'' cordr.''
|j
E por uerdade asinei

aqui
II

Dioguo pi^ siu^a.

Aos .8. de janr" de 6Í7 bapt. fr." f.^ leg. de juá de bal
||
dez e de C*

Sanchez p. p. luis Ramirez, e dona M.* tenorio e por
||
uerdade asinei

squi—Dioguo pi\ sinia.

A .9. de janr» de 6Í7 bapt. Esteuão f." leg. de p.'' de torres e de
1|

ISI.» de tores padrinhos o capitão Dioguo de obregaÕ e dona M.* de
||

sil-

uera e por uerdade asinei aqui ji Dioguo pi\ sin^a.

A Í4 de janr." bapt. fr.'^° filho leg. de Mar tin frz. e de M." da

fonsequa padrinho juã de Ro
||
bles e por uerdade asinei aqui

||
Diogiio

pil siii:{a.

A i5 de janr.o bapt. manoel f." leg. de Agustin de S.
jl
tiauguo e de

jsabel gutierez p. ii

E por uerdade asinei aqui
iJ
Dioguo pi^ sin:{a.

A i6 de janr." bapt. fr.-^" f." leg. de fr." de mote negro
||
e de C.''

fr." p. Dioguo pTz sinza e M.* luis E por j,
uerdade asinei

||
Dioguo

pi\ siu\a.

Ant." f." de ]." bernal
||
Está sétado f. Í72

||
ibi quaere

||
. (Fl. 29 v.).

A 20 de janr." de 6Í7 bapt. Amaro i." leg. de
||
agustinho de flores, e

de M.^ de burgos p. p. M.^' montr." e
||
M.=' da cõçeiçaõ E por uerdade

asinei aqui
|1
Dioguo pi\ si)f{a,

A Í2 de fr." de 6Í7 bapt. Sebastião f." legitimo de Niculas
||
de naua-

rete, e de sua molher jsabel de sousa
!|
forão p. p. Sebastião dias e C*

Roíz e por uerdade asinei 'I aqui— Dioguo pi^ sin:{a.
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A 9. de março bapt. fr." f.° legitimo de p." de lousada

||
e de paula

doliur." foraó p. p. o capitão Dioguo do
|1
bregão ç dona graçia, E por

uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi:[ siu^a.

A 3o de março de 617 bapt. AI.* f.* legitima
||
de d.°^ giz. e de jsabel

aluarez p. p. dominguos fr."^" e M.^
||
Roíz e por uerdade asinei

—

Diogito

pi\ s/';;^tT.

No mesmo dia bapt. phelipe f " legitimo de Al."
||
garcia e de jsabel

daseuedo p. p. o capp"'" Dioguo
||
do bregam E dona M.'' de gusmaÕ E

por uerdade
||
asinei aqui

||
Dioguo pi\ sin^a. (Fl. 3o).

Fo/ uisto em uisitação Lx."
\\ 2g de Mayo 6iy

\\
Moita

||
.

Aos i8 de junho de ÕÍ7 bapt. joaÕ f." legitimo de
||
dioguo de vergara,

E fr.*^" Roíz. p. p. p." Alemã
||
e barbora RoTz E por uerdade asinei aqui

j|

Dioguo pií sin:{a.

A 28 de junho bapt. p.° í.° legitimo de joão baptista
||
bonet e de fe-

lipa de Moura forão p. p. josephe
|1
de Escouar e dona Augustinha E por

uerdade
||
asinei aqui

||
Dioguo pi\ sin:{a.

Aos i3 de julho de Í6Í7 bapt. jsabel f.*
\\
legitima de p." giz. e de sua

molher C.^ giz.
||
p. p. dõ garçia e M." de médõça e por uerdade asi

||
nei

— Dioguo pi\ sin:{a. (Fl. 3o v.).

A 23 de julho de 6Í7 bapt. fr." f." legitimo de
||
Ant." luis e de jsabel

domjz forão p. p. g.° domis
[]
e Constança soarez E por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo pií sin^a.

A 23 daguosto bapt. luisa f.* de fr."^^ gomez
||
forão p. p. o doutor

dameaõ viegas, e M.^ borges
||
E por uerdade asinei aqui

||
Dioguo

pi^ sin^a.

Aos 26 daguosto de bÍ7 bapt. luisa f.^ le
||
gitima do capitão fr.'° Ser-

rano, e de dona gracia
||
botelha sua molher foj padrinho o cõde de sa-

li
II
nas e por uerdade asinei aqui oie ut supra

||
Dioguo pi^ sin\a.

A 20 de setébro de 1617 bapt. Ant." f.^ leg. de Mi
||

guel uiualdo, e
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de jsabel da penha forão p. p. g." domíz e C.'^ Sanches E por uerdade

||.

asinei aqui — Diogi/o pi-; siii:{a. (Fl. oi).

A 28 de oitubro baptizei lianor fiilia legitima de dõ
||
luis ponçe e de

dona Augustinha forão p. p. dõ sancho de monroy e dona Ana dauila

E por uerdade asinei aqui
|j
Diogiio pi; siuia.

Aos i5 de oitubro de 6Í7 baptizei chrispim f." leg. de
||
Ant." fr.™ e de

fr." pereira foraõ p. p. g.° domTz e britis bispa
|j
E por uerdade asinei

aqui oie ut supra
||
Diogiio pi^ sin;a

||

A 5 de nouébro bapt. simão f." leg. de dominguos guarcia e de
bretis giz. p. p. Saluador luis e britis fr." E por uerdade

||
asinei aqui—

Dieguo pi; si!i;a.

no mesmo dia bapt. luisa f.'' leg. de luis galuaõ, e
|;
C.'' giz. p. p.

André palher. e C.'' sanches E por uerdade
||

asinei aqui
||

Diogiio

pil sin\a.

A 5 de janr." de 618 bapt. M.^ f.* legitima
|i

de lucas de medina e de
geronima giz. foraõ pa

||
drinhos joão frz. Abarca e jsabel monteira e por

||

uerdade asinei aqui oie dia anno ut supra
||
Diogiio pi^ sinia. (Fl. 3i v.).

A 14 bapt. gaspar f." leg. de ^." perez e de AI.-'' marques
(]
forão

padrinhos joam lourêço e M.^ Nunes E por uerdade
||

asinei aqui —
Dioguo pi; si>i;a.

A 28 de janr." de i6i8 baptizei joam f." de v.'^ frz-
||
e de Maria Roíz

padrinhos leandro dei pino e C." fr."
||

e por uerdade asinei aqui
|j

Dioguo pi'; siii;a.

A 28 de fr." de 6i8 bapt. Teresa f.'' leg. de p." de solis
||
e de bar-

bora antunez foj padrinho o cõtador Tho
||
mas daguleira E por uerdade

asinei aqui
||
Dioguo pi; si?i;a.

Ao io de majo de 6i8 baptizei jllena f.* legitima de
|j
M.^' frz. e de M."

borges p. p. o almirãte de portugal 'i Dõ lopo de azeuedo, e dona graçia
de Medina, E por

||
uerdade asinei aqui — Dioguo pi:{ sin:{a. (Fl. 32).

A i8 de junho de 6i8 bapt. Ant.'' f.'' legitima de de
||

(sic) bicunha e de
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,
jllena da penha forão p. p. Matheus frz. e julia

||
ana da cunha, e por uer-

dade asinei aqui
[|
Diogiio pi\ sin-^a.

A 29 de junho de 6i8 bapt. M.* f.' legitima de joam de pa
||
derna, e

de M.-'^ iopez forcão padrinhos André Roíz e jsa
jj
bel Rolz, e por uerdade

asinei aqui
||
Diogiio pi\ sílica.

A 2 de julho bapt. Marçal f." de Agustinho dabreu, e de
||
C-* do-

liur.* padrinho Aluaro de lousada, E por uerdade asi
[|
nei aqui— Diogiio

pi'{ sin-a.

A i3 de Aguosto de 6i8 bapt. Carlos f." legitimo de
||
baltesar giz. e

M." fr.* foraõ p. p. Marcos frz. e M.*
||
Nunes, E por uerdade asinei

aqui
II
Diogiio pi- siu\a.

Aos iõ de setembro de iõi8 baptisei m.*
[j

filha legitima de Simão frz.

e de jzabel Roíz
||
forão padrinhos miguei piz e m.^ mairis

||
e por uer-

dade assinei aqui.
||
Pedrahtei moreira^— a entrelinha

|j
q diz legitima

||
foi

feita na
||
uerdade. Moreira (Fl. 32 v.).

Aos 21 de Aguosto de 6i8 bapt. jsabel
||

f.^ legitima de fr.^° da Rocha

e de pascoala
||
de Macedo foj padrinho Dó lopo dazeuedo

||
almirante de

portugal, E por uerdade asinei
||
Diogiio pi-{ sin\a.

A 22 de oitubro de 6i8 bapt. M.* f.^ legitima de
||
Simão giz. e M.*

Ana Roíz forão padrinhos jose Nunes '| e jsabel de castro E por uerdade

asinei aqui
||
Dioguo piy sin:{a.

Aos 29 de oitubro de 6i8 annos bapt. chrispim
||

f.° natural de M.*

Roíz molher soltr*, foraõ p. p. M.^' de
||
morais e M.* dias e por uerdade

asinei aqui
||
Dioguo pi\ sin\a.

A 22 de nouembro de 6i8 bapt. Anna f.' legi
||
tima do capitam fr.™

Serrano, e de Dona graçia botelha
||

foi padrinho o sargéto major fr.™ de

vilha nueua
||
E por uerdade asiney— Dioguo pir. sin:^a. (Fl. 33).

A 26 de janeiro de 6Í9 bapt. Sebastião f.° legitimo de Ni
||
culáo de

Nauarrete e de sua molher jsabel de sousa forarão (sic) padrinhos
||
o

secretario dominguos sagaste e Ana de Torres, e por uerdade
||
asinei

|[

Dioguo pi\ sin-a.



— i3i —
A três de fr." baptizei fr.'=° f." de lo™ {sic) diíis e de jsabel de fi

!|
gueiroa

forão padrinhos Sebastium de Noroega, e filipa de Mouro (sic)
\\
moiher de

joam bonet, E por uerdadc asinei aqui ij Diogiio pi\ sin\a
!|

A ig de fr." de Ck) bapt. M.» f." legitima de Cos
j|
me iMartis, K de

M.' de pina padrinhos M.'' giz. I] E ant.^ borges E por uerdade asinei

aqui
li
Dioguo pi\ siii:[a.

A 24 de fr." bapt. iM/' f.» legitimo de Sebastião R0T2
[j
E de C* A."

forão padrinhos ^ff'-'' quintano, E dona
()

ant.'', E por uerdade asinei aqui
||

Dioguo pií- siii'{ã. (Fl. 33 V.).

No mesmo dia bapt. fr." f.'' legitima de lucas |' de medina E de sua

moiher geronima giz.
j

padrinhos o capitam p.° Cortes darméteiros E
fr."

II
Ribr.'' E por uerdade asinei aqui

j|
Dioguo pi:{. sin-{a.

A 23 de março de ('iu baptizei Ana f/'' legitima
||
de Dõ joam de Mo-

lina, E de dona joana padrinhos
||
o p.^ p." Aluares moreira E dona

grsçia moiher do capp.'"'
||

fr.™ Alemaõ E por uerdade asinei aqui
||

Dioguo pi:[ sin^a.

A 7. de abril de 6Í9 x\piizei jM.'' f.-"" de
||
M.'' vazquez foram padrinhos

leandro dei pino
i|
E ^,.' da cóçeipçam, E por uerdade asinei aqui

||

Dioguo pi- siiiyit.

A 20 de majo de 6ic) baptizei M." f.* legitima
||
de Martim frz. e de

m." da fonsequa foraõ padrinhos
||
g." frz e luisa da cõçeipção E por uer-

dade asinei aqui Dioguo pi:; sin:{a. (Fl. 34).

A 2. de junho de 6i( nn.-s baptizei M.'' /.'' (legitima de
\\
Martim fi".,

E. de M." da fonsequa [•/, dv fr."^" borges, E de.M.^
|i
ramos foj padrinho

Ant." Munis bareto, E . ur uerdade
||
asinei aqui, E o riscado foj na ver-

dade oie dia mes ut su. ra
||
Dioguo pi:;. siii:;a.

Aos 9. de junho b pti/ei M.^* f.^* de Dioguo Rolz E de
jj
M.* Roíz

foj padrinho o alferes paulos garcia E por uer
jj
dade asinei aqui

||

Dioguo pi- siu:;a.

Aos io de junho de f"'^) baptizei Ant." {." de Al.° garcia e de
||

C.''
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daseueuedo (sic) padrinhos luis correa, E fr." pereira E por uerdade

asinei aqui Dioguo pi:{ siif{a.

Aos 20 de junho de Oig baptizei M.* f.* legitima
||
de joam de gue-

uara, E de fr.'=^ Roíz foram padrinhos
||
o contador thomas daguileira

E sua f.* dona M.*
||
E por uerdade asinei aqui

||
Dioguo pi\ siii:{a.

(Fl. 34 V.).

Aos 23 dias de junho de Gig annos baptizei joam
[j

i.° legitimo de

)oam baptista bonet, E de phelipa
||
de mouro forão padrinhos Niculáo

balem, E dona
||

C." despiiíosa, E por uerdade asinei aqui
1|
Dioguo

pi:{ sin^a.

Aos 23~ de [jujlho bapt. Ana f.^ de Martin de morales, E de
||

sua molher fr." lopes foram padrinhos joam garcia e
[|
isabel pinheira, E

por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ s/w^a.

Aos 27 de Aguosto baptizei diguo de julho do mesmo anno
j]
baptizei

britis f." de p/' martíz E de Meçia de morais padri
j|
nhos joam E

jsabel de Castro E por uerdade asi
j|
nei aqui

||
Dioguo pi-{ sin\a.

A 20 de Aguosto de 6Í9 baptizei gregorio f." de gregorio vasques, E
de Madanela mariíz forão p. p.

||
juan de Cedillo j M.* de la Cerda E

por uerdade asinei
||
Dioguo pi\ sin:{a. (Fl. 33).

Ao primr." de Setembro bapt. C' f." de joam Roíz E de
]|
jsabel

Roíz. foram padrinhos DÕ k.'^" de viedma, E M.*
1|

luis, e por uerdade

asinei aqui
||
Dioguo pi^ sinia.

A 8 de setembro de õiq baptizei joanna f.^ legitima de Dõ Al."
||
de

gueuara E de dona M." forão padrinhos o Almirante de portu
||
gal, E

dona jsabel, E por uerdade asinei aqui
|j
Dioguo pi^. sin\a.

Aos i3 de oitubro [de] 619 baptizei joam f.° legitimo de p." de
jj
lou-

sada, E de sua molher paula de oliu.''
j|
foy padrinho Martin Coelho, E

por uerdade asinei
[|
aqui

||

— Dioguo pi^. siii^a.

No mesmo dia baptizei fr."^" f." legitimo de p.° frz.
||
e de M.* martiz
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forão padrinlios Sebastião de Noroega

||
E M.^ luis, 1^ por uerdade asinei

aqui
II
Dioguu pi^ sin\a.

A 24 de oitLibro de Í6Í9 baptizei jsabel f/ legitima
||
de Ant/' garçia

E de M.'' Couçeira foram padrinhos
||

luis cnont. (?) e dona graçia bo-

telha molher do capitam !| serrano E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo

pi:{. sin^a (Fl. 35 v.).

A 3 de nouembro de 6Í9 annos baptizei do
||
minguos f." legitimo de

Dioguo bernal, E de M.* RoTz
|i
forão padrinhos joam lobeche, E do-

mingas frz, E por
||
uerdade asinei aqui-

—

Dioguo pi\ sin:{a.

A 7 de nouembro de 6ig baptizei fr/" f." legitimo
j|
de dominguos

graçia, E de M.* giz. foram padrinhos
||
o capitam fr/° Alemam, e joana

baptista, e por uerdade
||
asinei

||
Dioguo pi-, siu^a.

Aos 24 de nouembro de 6Í9 bapt. M." f.*
j|
legitima de paulos garçia

e de luisa de Garriam
||
forão padrinhos o almirante de purtugal, E dona

joana
||
E por uerdade asinei aqui

j|
Dioguo pií siii:{a. (Fl. 36).

A 29 de dezébro de 6Í9 baptizou o prior de S. Joam da
||
praça M.*

f.* legitima de Ant.° frn.<^° E de fr." pereira forão
\\

padrinhos DÕ
Dioguo de Era, E M." farta E por uerdade

||
asinei aqui — Dioguo

pi:{. siu^a.

baptizei a quatro de janr." de 620 M.* f.* de Ant." luis, E
jj
M.*

giz. padrinhos M.^' Rolz, E C.^ sanches, E por uer
||
dade asinei aqui —

Dioguo pií sinia.

Este R."^" P.^ Cura Diogo Pires Cinsa
||

foi Cura desta Jgreja de S.

Crus do Castello
||
m.'°^ annos Como Consta destes Assentos

||
fez hum

Liuro de oitauo q estampou
||
nesta Cidade na inprenssa de Pedro

||
Craes-

beech no Anno de Í620 q entitulou
||
Vida Martirio e ultima tresladaçaõ

do
II
glorioso Mártir S. Vicente o qual liuro

||
he feito com erudisão e curio-

sidade a
II

alma [do] dito P.* riquiescat in paçe Amen
||

(Fl. 36 v.).

A Í7 de dezembro de 6Í9 baptizei luzia f.* legitima de
||
DÕ philipe e

de jsabel Ramalha foram padrinhos v.'^ Rolz
||
E M.* RoTz. E por uerdade

asinei aqui
|]
Dioguo pi\ sin^a.
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Aos i5 de março de 620 bapt. graçia f.'' [de] jsabel Rolz fora pa-

dri
II

nhos p/' RoTz E graçia frz. E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo

pt\. siuia.

Alonso nota foi. 48.
||
ex causa.

Dominguo sinco de luiho de Í620 por mandado
||
do S. D'°'' Damiaõ

Viegas prouisor deste
||
Arcebispado, prior de S. Crus do Castello

||
Ba-

ptisei a M.^ f.'' de Ant.° Gomes e de M.* jl Luis, naturais da Quadreceira,

freg/ da
||
Magdalena do Torcifal, forao padri

||
nlios Ant." da Sylua e

M.'' Lopes et
|[
por ser assi assinei aqui

\\
fraif° Gomes.

M.* uide infra
|j

foi. 45. ex ca.
||

Por mandado do dito 8.°"" aos 6. de lullio
]|
de Í620 baptisei a Mar-

cella f.* de
||
loaõ de Vicunha, e de Ilena de la Penha

|]
padrinhos

Mathias frz. e luliana da Cunha
1|
que por ser assi assinei aqui

||
fran.'^°

Gomes.

Por mandado do dito 5.°'' Aos i6 de Agosto
||
de Í620 baptisei Ma-

noel f." de loaõ Lc." e de
||
Domingas Ramires forão padrinhos Sebastião

||

Dias, e M.'' Roíz. os pães meus fregueses
||

(Fl. 87 v.)(i)o que por ser

uerdade assinei de (sic)
||
fran.'^° Gomes.

Aos i5 de lulho de Í620 baptisei a M.^' f.° de P Lc.°
||

e de D.^^

Ramires forão padrinhos M.* Roíz, e Sebas
||
tiaÕ Dias e por uerdade

assinei

—

fvan.'^° Gomes.

Aos io de Nouembro de Í620 baptisei a M.^' f.° de Simaõ frz.

Aos 10 de Nouembro baptjsej
||
e de Isabel Roíz foraõ padrinhos

o capitão Alemão
|1
e por uerdade assinei fran.'=° Gomes (2).

Ass i5 dias do mes de Decembro de Í620 baptisei
||
a Anna filha de

P." Ribr", e de Guiomar da
||
Fonsequa forão padrinhos o 1.''° fran.'"

(1) A folha 37 r. ficou em branco.

(2) Estas três verbas estão cortadas.
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Pinlieiro
||
de Macedo e Luisa Bocarra Pegas q por iierdade

||
assinei

||

fraii^" Gomes.

Aos 28 de Decembro de Í620 baptisou o p.'= D." Pires a M."
||

filha

do capitão D. Thomas, e de D. fran." de Barros, pa
||
drinhos o 0'°"" fran."^"

Pr." Pinto, e assinej eu

—

fi-au.'" Gomes.

Aos 28 de Nouembro de Í620 baptisou D." Pires a M." ana
||
filha

do capitão Syluestre Pr.* e de D. Luisa de Vasconelios (sic) fo
j]
rão

padrinhos D. D.° de Esiluera (?) guiera y avila e M.* Manoel, e assinei
||

fran.'° Gomes.

Aos 2 de lanr." de iõai baptisou o capellaõ mor deste castello a M.*^'
||

f." de D." de Roboredo, e M.'' Dias foraÕ padrinhos fran™ de Leaõ e
!|

Luisa de Abreu, dis a data
|
dous

|
e por uerdade assinei fran.'^° Gomes.

(Fl. 38).

Aos ii de lanr.^ de 621 baptisei a M.-'' filha de Luis
||
Gonçalvez e de

Catharina Gonçalues forão padrinhos o a
||
iudante Leandro de Pinho, e

fran." Pereira e por uerdade
j|
assinei \\fran'^° Gomes.

A ii de Ianr.° de Í62Í baptisei a M.* Anna f.* de leronimo
jj
Caualeiro

e de Catharina Camélia, foraÕ padrinhos Duarte II.
||
e Catharina Sanches

e por uerdade assinei
||
fran.'^° Gomes.

Aos 3i de Linr.° de Í621 baptisei a V.^^ f." de M.^' de
i|

Lemos, e de

Anna frz. foram padrinhos loaõ de Baldes
||
augasil deste Castello, e Mar-

garida Dias que por assi ser me assinei
||
fran.'^° Gomes.

Aos. 7. de feuereiro de Í62Í baptisei a loaõ
||
filho de franc.™ Mendes,

e de M.^ Marques forão
||
padrinhos D. Xpão e Angera da Rua, e por

||

uerdade me assinei
||
fran.'^° Gomes.

Aos 3i de laneiro de Í62Í baptisei : a Manoel filho de
||
Belchior Al-

uares de Quinhones, e fran." Garcia, forão padrinhos
i|

Manoel Fer-

nandes, e Anna Garcia, que por ser assi me
||

assinei
||

fran.'^'' Gomes.

(Fl. 38 V.).

Aos i8 de feuer" de Í62Í baptisei a fran^" filho de
||
Niculao de Na-
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narrete, e Isabel de Sousa foram padri
||
nhos o Aiudante Leandro dei

Pino, e m.* fraguosa e por
|j
uerdade me assinei

—

franS" Gomes.

Aos ii de Março de Í62Í baptisei a Matheus f." legitimo de
||
P." de

Parama, e M.* Míz. forão P. P. Matheus de herrera, e Isa
||
bel de Sousa,

e por uerdade me assinei
Ij
fran.'^" Gomes.

Aos Í4 de Março da dita era baptisei a D.°* f." de D.°^
]]
Gomes, e

Anna de Abrantes, não legitimo. P. P. Leandro dei Pino
|]
e Isabel de

Crasto, o q por uerdade assinei T fran.'^° Gomes.

Aos i5 de Março da dita era baptisei a loão, e M." jrmãos, e
||
não

filhos legitimes de Pantaleaõ fernandes, e M.* A.luares P. P.
]]
do menino

loaõ Lourenço, da menina loseph Rapicano, e madrinha '\ de ambos Isabel

Lourença, e me assinei
||
fran.'^° Gomes.

Aos 28. de março de Í62Í baptisei a Anna M." filha do
j]
Alferes D."

de Sorita, e Anna Lopes. P. P. o l."^" Simão frz. de Es
[|
parraguosa, e

Susana da Palma que por uerdade assinei

—

fran.'° Gomes.

Aos. 28. de lanr." da dita era baptisei a Sebastião f." do Sarg.*°
||
loão

Lopes Mondonhedo, e M.* RoTz. forão P. P. Lourenço Dias, e M.''
||
de

Lousada que por assi ser me assinei— fraii.'^" Gomes. (Fl. Sg).

Aos i8 de Março de Í62Í baptisei a loão filho de \. fran.™ RoTz., e

Luisa Antunes foram padrinhos Leandro
jj
dei Pinho e Isabel de Crasto,

e me assinei
J{
fran.'^° Gomes.

Aos 3i. de Março da dita era baptisei a francisco
||

f." de Niculao lorge,

e Margarida Dias. P. P. Dom fran."^" Alferes do mestre do campo, e

D. Isabel, de que me assinei \^fran.'° Gomes.

Aos i8. de Abril de iÕ2Í. baptisei a Paschoa filha
j|
de francisco Roíz,

e Inês das Neues foraõ padrinhos P." frz.
||

lagra e assinei ji fi'ati."^

Gomes.

Aos 24 de Abril da dita era: baptisei a M.*^' filho illegit."
|j
de M.'' do

Couto, e Sezilia ferreira, forão padrinhos Im." Ribr.°
|1
e Barbora Ro-

drigues, e por uerdade me assinei
!|
fran.'=° Gomes.
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Aos 5. de Maio da dita era baptisei a francisco f." de

||
Alonso Garcia,

e Cn.* de Azeuedo forão padrinhos Ag." de Azeiíedo.e fr." Guerra, que
por assi ser me assinei fran.'^" Gomes.

Aos 6. de maio da mesma era baptisei a phelippa
||

f.* de ^1."=' Gomes
e Isabel Ribr.* foi compadre R.° Peres

]|
e por uerdade me assinei

||

fran.^° Gomes. (Fl. 3q v.).

Aos. 26. de Abril da mesma era baptisou o p/' pheliciano Peres l ca-

pellaõ neste Castello a Ant." filho de Martim frz. e AI.-' da fon
||
sequa

foraõ padrinhos Ant."" franco, e M/ Aluares, e por uerdade
||
me assinei

||

fran.'^" Gomes.

Aos. 5. de lunho de Í62Í baptisei a M.'' f.'' de
||
Gregório fran.'^° e

lAI.^ Aluares forão padrinhos
j|
Ant." Aluares e por uerdade me assinei

||

fran.'^° Gomes.

Aos 10 de lunho de Í621 baptisei a Ant." f." !' de loaõ .Munhos v de
losepha Segado

||
foraõ padrinhos D. fernãodo Aluares (s/o de Castro

prouedor de Gente de Gerra deste
||
reino, e D. Isabel de Gusmão e por

uer
Ij

dade me assinei |' fraiiC^" Gomes.

Aos 24 de lunho de Í62Í baptisei a Iran."
||

f." de fran."^» de Obregon
e loana Martins

;j
foraõ padrinhos xpaõ de Espinhosa e Mag '\ dalena de

Crasto, e por uerdade me assinei
|j
fran.''° Gomes. (Fl. 40).

Ao pr." de Julho da mesma era baptisei
j|
a Cn.* filha de Dõ xpaõ Se-

denho, e de D.
||
M.'' Ponce foraõ padrinhos D." de Crasto

i|
e D. M." de

Lhepe e por uerdade me as
1|
sinei. \\fran.'^° Gomes.

Aos. 2. de lulho da mesma era baptisei a Io
|]
ana filha de D." Rodri-

gues, e M.* Peres Padri
||
nhos o capitão D. Ant." Sarmento e Luiza ' de

Carriaõ, e por uerdade me assinei
|j
fran."" Gomes.

Aos. 7. de lulho da mesma era baptisou
]]
o p."^ P." Aluares bn.'^" nesta

Igr." de S. Crus
||
a Marçal f." de M.'' Giz. e de pay in

j|
cognito pa-

drinhos fran.'=° Lopes e Leonor de
|]
Abrantes, que por assi ser me assinei

||

franja" Gomes.
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Aos 25 de lulho de Í62Í baptisei a Ant."
||
filho f.' (sic) de Belchior

Vieira, e fran" Corrêa padri
||
nhos Alonso de larcon, e Barbora Rodri-

gues e 1' por ser uerdade me assinei

—

fran.'° Gomes. (Fl. 40 v.).

Aos outo de Agosto da mesma era baptisei
||
a Isabel filha de Ant.**

Garcia, e Maria
||
Couceira foraõ padrinhos Ant." da Sylua ! e Isabel Gu-

terres E por uerdade me assinei ' fran.'^° Gomes.

fran."
||

f." do cap."""
jj
Serrano foi ' 55 ex causa.

Aos onse de Setembro de iÕ2Í baptisei a loaó f." de loaõ de Ma-

cedo, diguo
I

fran™ (
e de Victoria " da Serra, e por uerdade me assinei

foraõ padri ij nhos o Sariento mor fran." de Alemaõ
||
fran.'^° Gomes.

Aos 10. de Agosto de iÕ2Í baptisei a
;;
Lourenço filho de Inês de Bar-

runto e Cie |i mente Lopes, foraõ padrinhos Manoel Al uares e por uer-

dade me assinei
1|
fran.'^° Gomes.

Aos 22 de Ag.'° de Í62Í pus os oleos a fernando
[\

í." de Dionisio

Ortis. e Isabel Giz. padrinhos '] D. fernando de lauera e por uerdade me
assinei

||
fran.'^° Gomes. (Fl. 41).

Aos 26 de Ag.'" da mesma era baptisei a
[[
loaão filho de Ant." Luis,

e. M.'' Giz. foraõ
[|
padrinhos fran."^" Catellaõ, e por uerdade me as

||
sinei

||

fran.'^° Gomes.

Aos. 3. de Outubro de Í62Í, baptisei a Angera 1 filha de loaõ Bernal e

M." Rolz foraõ padrinhos leronimo Rib.™ e M.*'' Dias e por uerdade me
||

assinei l| fran.'-'° Gomes.

Aos. Í7. de Outubro de iÕ2Í baptizei a An."
;
filha de Simaõ Giz. e

Mariana Rodrigues
[\

forão Padrinhos o Auguosil Bermudes e fran."
||

Pachequa, e por uerdade me assinei
||
fraii.'° Gomes.

Aos. i3. de Março de Í622 baptisei a fran." filha do Sariento loaõ Roíz

e Isabel RoTz
[\
foraõ padrinhos D. Thomas ^'elasques [e] fran."^" Daimeida

j|

e por uerdade me assinei " fran."^" Gomes.

no mesmo dia baptisei a Lourenço filho de P."
||
diguo I.° de Paramo
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e M.* Mfz. foraõ P;idrinho.s
|j
Laurcncio Paixello, c Luiza Antunes q ||

por assi (ser) me assinei
||
/)\iii/" Goiíws. (Fl. 41 v.).

A 23 de lanr." de 1022 baptisei a loseph
!|
filho do capitão xpaõ Roíz.

e D. Augiistinha foraõ
j|

padrinhos D. fran." de Orosco e D. (iracia de Vi-

lhena
íl

e por uerdade me assinei
||

frait.'^'' Gomes.

Aos 3i. de Outubro, do anno passado de l[ Í62Í. baptisei a loaõ filho

de fran'^° RoIz. e
||
Izabel fran"^" padrinhos o Sariento mór fran." Alemaõ

e por uerdade me assinei
j]
franS" Gomes.

A. 22. de feur." deste anno presente de Í622
||
nasceo M.''' filha de

Isabel da Crus natural
||
de Meinedo bp^° do Porto, que por uir do uen

||
tre

da maij quasi morrendo a baptisaraõ en casa
||
e por uerdade me assinei

(|

fran.'^° Gomes.

Aos. 3. defeuereiro da mesma era baptisei a M.*
||
filha de L.f° Dias,

e Isabel de figueiroa (sic)
||
forão P. P. o Alferes fran'='' Alfaro, e

Isabel de
jj
Sousa e por uerdade me assinei

—

fran.'^° Gomes.

Aos. 22. de Março da era de Í622 baptisei
j|
a An.*^ filha do L'^° fran.«°

Salgado Brauo, e dona
||
Eluira Brauo de Cordoua, foraõ padrinhos

||
o Se-

cretario, do Marques dalanquer D." Segaste y barria
||
e Dona Gracia e

por uerdade me assinei \[frati.'-'° Gomes. (Fl. 42).

Aos. 3o. de Março da mesma era baptisei
||
a losepha e M.''' gemmeas,

filhas de Alonso
||

de Torres, e Cn.* da Costa foraõ padrinhos o

ai
II
feres fran." Alpharo e P." de Seuallos que

||

por assi ser me assinei
||

fran.'^° Gomes.

Aos. 24. de Abril de Í622 baptizei a
||
Isabel filha de P." Rodrigues, e

de M."
II
fran." foraõ padrinhos Laurencio Porcel, e

||
Isabel Guterres e

por uerdade me assinei
|1
fran.'^" Gomes.

Cn." nota foi. 46.
||
ex cã

||
.

Aos 26 de Maio de Í622 baptisei a Cn.''
||
filha de P.° de Solis e Bar-
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bora Antunes " foraõ padrinhos loão Ançes Biauo e Cn.»
[]
Martins, e por

uerdade me assinei '^frau.'° Gomes.

Aos sinco de Setenbro de Í622 baptisei a p."
||
filho de ínigo lopes e

M.* de Moura foraÕ íi padrinhos Guilhermo de Tatrebei e D.
||
phelippa

de Moura e por uerdade me assinei '] franS" Gomes. \¥\. 42 v.).

Aos. ii. de Setembro de Í622 baptisei a Inês
||
filha de Miguel de ^'1-

ualdo, e Isabel
]|
da Penha foraõ padrinhos o Sariento mór

{|
fran." de

Aleman e por uerdade me assinei
![ fran.'-" Gomes.

fran.™ tol.
jj
55 ex cá

|1
f." do capitão

|j
fran™ Serrano

Aos .g. de Outubro da era de ÍG22 bapti
|1
zei a leronimo filho de

Afonso de Truxi [ lho e M.'' de Ia penha foraõ padrinhos
[|
o p.^ pheliciano

Peres e Cn.* Peres e por jl uerdade me assinei ^fran.'° Gomes.

Aos 3o de 8"^™ de Í622 baptisei a
}|
Manoel filho de Greg." Rodrigues

|(

e Isabel ferreira foraõ padrinhos
||
Ant." Rabello e Isabel da

||
Costa e

por uerdade me assinei
|

fran.'^° Gomes. (Fl. 43).

Aos. 26. de Desembro de Í622 baptisei
j]
a P." filho de D. Matheus

aiudante deste
j|
Castello, e D. Isabel \'alasques foraÕ padrinhos ] fernando

de Balhesteios e por uerdade \ me assinei
jj

'fran.'-'° Gomes.

Aos 3o de Dezembro de Í622 baptisei a Nata
||

ria filha de lulião

Matheus, e Maria das Neues
|
forão padrinhos Rodrigo Peres, e M.^ fer-

nan
|]
des e por uerdade me assinei

||
fran.'^° Gomes.

Aos 5 de lanr." de Í623
|
62^

|
bap

jj
tisei a M.-'' filha de Clemente Lopes

e de Inês Gonsalues, não legitimamente casados
(|
forão padrinhos M.^' Al-

uares e jeronima
j]
Esquierea, e por uerdade me assinei

|j
dis o borrado

|

laneiro
||
fraiW^" Gomes.

No mesmo dia pus os óleos (por en caso de necessidade ser
||
bapti-

sada en casa) a Luiza filha de P." Loaças y Anna
j|
Molina forão pa-

drinhos Andres de la uega e Luisa Antunes
||
e por uerdade me assinei

||

fvan.'^° Gomes. (Fl. 43 v.).
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Aos 8. de laneiro de i623 bap

||
tisei a leronimo filho de Im.° Caua-

leiro
II
e de Catarina Barranca forão padri

||
nhos Gonsalo Pires Digo

Lourenço Pires
j]
de Carualho, e Dona Gracia de Villena

||
e por uerdade

me assinei
||
dis o borrado : laneiro j! fran.'^° Gomes.

^os i5 de laneiro de 1623 por mandado do S/
||
D.""' Damiaõ Viegas

baptisei a Dioguo mouro de naçaó, e a Isabel M.% e Magdalena, também
Mouras de nação, de Diogo foi padrinho o capitão

1|
fran." Serrano, de

Isabel foi padrinho o Sarien
||
to Maior fran.™ de Alemaõ Manxarres

||
de

M.* xpaõ Rodrigues, de Magda
||
lena Bartholemeu Sanches e por tudo

||

ser na uerdade me assinei en Lx."
||
/)\j«.™ Gomes. (Fl. 441.

Aos 4 de Nouembro de Í622 baptisou
||
o p.<= M.*' Romeiro a M.* filha

de
II
Miguel Teixr.* e de fran." da Ma

||
ta, foraõ padrinhos o p.* loaõ

Pe
]j
droso e Cn/ Peres e por uerdade me

||
asinei

||
fran.'^° Gomes.

Aos i3. de Nouembro de Í622
||
baptisei a Anna filha de Basílio

||
de

Abreu e D. M.-'' de Medrano y ||
dias foraõ padrinhos Aluaro de Moura

||
e

Ant." Reinei e por uerdade me
||
assinei

]|
fi\vi.'=° Gomes.

Aos 4 de Desembro de Í622 baptisei a x.^ (i)
||

filha de Balihasar Giz. e

M.* ferreira fo
||
raõ padrinhos lusta Rodrigues e Simão

||
Dias e por uer-

dade me assinei
||
fi\iii.'^° Gomes.

Estes três assentos assima, nesta laude escritos
||
posto que dizem

:

Í622, ficando atras o anno começado de i623,
|1
saõ na uerdade como o

estaõ escritos, porq'° se passou en claro
||
a laude que fica atras e os mais

assentos de i623 se fiseraõ de
||
pois q estes assima se fiseraõ, e assi naõ

facão duuida q assi passa na
||
uerdade

\\
fran."^" Gomes. (Fl. 44 v.).

Aos 19 de laneiro de iÕ23 baptisei a P."
||
filho de António de Sunica,

e Izabel fer
[
nandes forão padrinhos Bartholomeu

;|
Sanhes isic)., e Izabel

Aluares e por uerdade
||
me assinei \\fra)i.'^° Gomes.

Aos 20. de laneiro da mesma era
||

baptizei a Izabel filha de loão

de Mo
II

rales, e leronima de la penha forão padri
||
nhos iMiguel de Vi-

ualdo, e M.*
|[
de La penha e por uerdade me assinei ^fran.'^° Gomes.

{i) A margem lè-se: Justa.
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Aos 29 de laneiro da mesma era. baptisei a
|j
Maria filha de Manoel

fernandes, e alaria Borlas
||

foi padrinho o 1^° Manoel Gomes Cardoso, q

por Lier ' dade me assinei
]|
fran.'^° Gomes. (Fl. 45).

Aos. 3. de feuereiro de i623 baptisei a fran." il
|;
legitima filha de Bel-

chior Af." Salazar e Paula
||

de Torres, forão padrinhos Alexandre

de
II
e por uerdade me assinei — franS" Gomes.

Aos. 2 5. de feuereiro da mesma era baptizei a Matheus
|1
illegitimo

|
de

quem se não sabia pay
|
filho de Cn.*

\\
Couceira; forão padrinhos An-

tónio Garcia, e por uer
j]
dade me assinei Wfnvi.'^" Gomes.

Estes três assentos seguin
||
tes esquecerão por isso se

|

puserão aqui,

fora do numero que aq.' estaõ
||

.

Aos 28 de Dezembro de Í620 baptizou o p.^ D.°
jj
Pires Sinza a M."

filha de Dom Thomas Velasqz '' e Dona fran."^" de Barros forão padrinhos

o D.'°'' fran."
||
Pereira Pinto e por uerdade me assinei \\fraii.'^° Gomes.

Aos 8 de lunho de Í622 baptisei a Caterina f.'""
jj
de Dom Thomas

Vellasquez e D. fran.*^" de Barros foi
||

padrinho Dom fernaõ Dalui de

Castro que por assi
||
ser me assinei \}fran.'^° Gomes. (Fl. 5o v.).

Aos 3 de Março da era de Í624 baptizei
]|
a Bartholomeu filho de fran-

cisco Soares e !' Chrj^stina Bories, forão padrinhos Duarte
;, Bories, e An-

tónia Soares, e por uerdade
jj
me assinei

||
fran.'^° Gomes.

Aos 19 de Março de Í624 baptisou o p.^
í[

Aff." Alueres, a Anna f."

de Ant.° Luis e Maria Gonsalues, forão padrinhos Manoel Roíz
||
e por

uerdade me assinei —frati.'^" Gomes.

A 24 de Março da mesma era baptisou
||
o p.^ Aff." Alurs. a loseph

filho de Ba
\\
zilio da Breu, e Dona Maria de

||
Medrana, foi padrinho Ant."

Tello, e por ' uerdade me assinei
\\
f}'an.'^° Gomes. (Fl. 5i).

A 25 de Março da mesma era baptisou
||
o p.^ fernaõdo de Aguilar a

Anna Maria I filha do capitão Syluestre de Perea, e D.
j|
Luiza, forão

padrinhos Augustinho
|;
franco, e Patornilha da fonseca e por '| assi ser

me assinei \\fra7i.'^° Gomes.
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A 2 de Abril baptizou o p." Damiaõ

||
Viegas, cura de Carnechide a

fran/" f." de
||
D.°* fernandes Barbas, e Domingas loaõ

||
Moliana, foraõ

padrinhos Rodrigo Ta
]|
uares Viegas, e por uerdade me assinei da

((

mesma era de Í624
||
fran.'° Gomes.

Aos i5 de Abri! baptizou o p.^ lulião
;|
de Sequeira, iconnomo em S"

Crus, a
II
Pasciíoal fiiiio de M.'' fernandes e

||
M." Bories, foi padrinho

Marcos de O
[j
liueira, era a mesma sobredita, e por uerdade

||
me as-

sinei
\\
fra)i.'^° Gomes. (Fl. 5i v.).

Aos q de Maio de i6i4 baptizei a Phehppe
Ij

filho de loão de Vicunha,

e Elena da Penha
||
forao padrinhos loão Sanches de Bayena

||
e por uer-

dade me assinei \\frau.'^° Gomes.

Aos 2 de Maio de Í624 baptizei a
||
Alonso filho de locão de Gualda

||
e

Dona M/ de Mendoça forão
||
padrinhos Alonço de Larcão e

||
Dona Luiza

de Gualda e por ucrda
i|
de me assinei

||
fvan.'^° Gomes.

A iy de lulho da mesma era baptizei
||
a loanna filha de loaÕ fer-

nandes, e
II
Caterina Guerra, forão padrinhos

||
o padre frei loaõ Borges

da ordê
|j
da ordem [sic] de S. tiago e fran.'^^ Guerra

||
e por uerdade me

assinei
||
fran.'^'^ Gomes. (Fl. 52).

A quatro dias do mes de Agosto de seiscentos e uinte e quatro
||
Eu

o p.' M.^' Romeiro seruindo de cura nesta igreia de S." Crus
||
do Cas-

tello en ausência do p.^ fran."^" gomes baptisei a Afonso
||

f." do alferes

joaõ roíz e de sua molher Jsabel rolz, e
||

por uerdade me asinei dia

mes e anno ut supra, foi pa
||

drinho alonso de Sisneiros
||
Manoel

Romeiro.

A 4 de agosto de 624 Eu o p.^ m.^' romei[ro] seruindo
[|
en ausência

do p.^ fran.™ gomes cura de S." Crus do Cas
||

tello baptisei a Mariana

f.* de Simaõ frz. e
||
de sua molher ysabel roíz. foi padrinho ga.'" dias

e
II
por uerdade me assinei dia mes e anno ut supra

||
Manoel Romeiro.

Aos Í2 de 7^''° da mesma era baptisei a
||
M.* filha de Lc.° Aluares, e

fran." de
||
de Toledo, forão padrinhos Gonsa

||
lo fernandes, e Anna da

Conceição
||
e por uerdade me assinei

\\
fran.'^" Gomes.



— 144 —
Aos i3 de 8^™ de Í624 baptizei

||
a Maria f." de Pedro Dias de Loaças e

Anna
|]
de Molina foraõ padrinhos loaõ Gomes

||
de Lemos, e Luiza An-

tunes, e por uerdade
||
me assinei

||
fran.'^° Gomes. (Fl. 52 v.).

Aos 20 de S''™ da mesma era baptizei
||
a António filho illegitimo de

Ant.°
II
da Crus, e Isabel de Arauio forão

||
padrinhos Paulo Pinto, e Anna

da Conceição
|1
fran.'=° Gomes.

Aos 22 de outubro de Í624 baptisei a
||
Eulália filha de Simaõ de Ses-

pedes, e Mag
||
dalena de frache, foraõ padrinhos M.*^' do Vale e por uer-

dade me assinei
1|
fran.'^° Gomes.

Aos 7 de Nouembro [de] Í624 da mesma era bapti
||
zei a ízabel filha de

Alonso de Truxillo
]|
e de M." da Penha, foraõ padrinhos

||
Miguel de Vi-

ualdo, e m." da Penha '|| e por uerdade me assinei
||
fran.'^" Gomes.

(Fl. 53).

A ii de Dezembro de Í624 baptizei
|1
a Pedro filho do Alferes P."

Dias de
||
Bahamonde, natural de Santiago de galisa

||
e loana Martins,

foraõ padrinhos o es
||
criuaõ P." de Seualhos e Cn/ Martins

||
en cuia fé

me assinei
||
fran,'=° Gomes.

Aos 29 do mesmo mes e era baptizou o p.^
||

luliaõ de Sequeira,

iconomo nesta Igr.'"" de S.'^
||
Crus, por eu estar aucente, a Manoel es

||

crauo e illigitimo, filho de Maria
||

escraua de António de Paredes

M.°'' en
II

Malega foraõ padrinhos xpaõ de Colónia e M." ||
da Conceição

\\

e por uerdade me assinei
||
frcin.'=° Gomes.

aos quinse dias
jj
do mes de abril de

||
Í624 baptizei

||
a pascoal filho

|j

de Manoel frz.
||
E de Maria

||
Borges padrinhos

||
marcos de oliueira

||

luliaõ de Siqueira.

Aos 6 de lanr." de Í625 baptisei a
||
Manoel filho do capitão Thomas

Velasques
||
Sarmento e D. fran." de Barros foraõ padri

||
nhos o Almi-

rante D. Pedro de Azeue''°(i)
||

. (Fl. 53 v.).

Aos 6. de íanr." de i625 baptizei a M.^'
||
filho do capitão D. Thomas

(i) Este assento está riscado, porque se repete adiante.
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Velasques Sarmento

||
e de Dona fraiicisca de Barros foraÕ padri

||
nhos

o Almeirante D. Lopo de Aseuedo
I|
e Dona Maria sua sogra, e por uer-

dade me assinei
j

fran."> Gomes.

Aos 9. de laneiro da mesma era, baptizei
||
a Maria filha do Sariento

loaõ de Pais
||
e Luiza da Conceição foraõ padrinhos Ven

||
tura de Borias

e Anna da Conceição
j|

Frari.'-" Gomes.

Aos Í2. de lanr." da mesma era baptisei a
||

a Alonso filho de Alonso

de Torres
]

e M.* da Costa, forão padrinhos Alua '; ro Rodrigues, e Maria

fragosa
||
e por uerdade me assinei \\J^ra}t.'° Gomes.

Aos i8, de feuereiro de Í625 baptizou
||
o p.^ Aff." Aluares e M.* Anna||

filho do capitão fran.'° Serrano e de
||
sua ma}' D. Gracia Botelha forão '|

padrinhos D. fernaódo daluia de Castro
]

e D. Luisa de Castro e por uer-

dade me assinei
j;
frau.'° Gomes. (Fl. 54).

Aos Í2 de feuereiro de i62 5 baptisei a
]|
loaõ f." de

||
forão

padrinhos lourenço Angulo e M.* Pr.*
|1

e por uerdade me assinei

fran.'=° Gomes.

Aos 24 de Março da mesma era baptisei
;]
a Agostinho f." de loaõ

Bernal e de
||
sua ma}- Maria Rodrigues forão padrinhos

||
Ag." de S. tiago

e M.* dias e por assi ser
i;
me assinei '

fran.'^" Gomes.

Aos 4 de Março da mesma era baptizei
||
a loão filho de Ant." Garcia,

e M,* Couceira
]|
forão padrinhos An.'° da Sylua, e Se

||
bastia[na] de

Torres e por uerdade me assinei fran.'^° Gomes.

Aos io de Março de Março istc) da mesma
||
era baptisei a Maria filha

de Pedro
j,
Rodrigues, e M.* loaõ forão padrinhos

||
Amaro Rodrigues da

Costa e Isabel
|[

fernandes e por uerdade me assinei
||
fran'^° Gomes.

(P\. 54 V.).

Aos ii de Março de i625 baptizei a
|j
a Anna filha de André Lou-

renço, e Maria |i Vicente foraõ padrinhos, loaÕ Peres
|j
de Gusmaõ e Maria

fragosa e por uerdade
|1
me assinei

||
fraii.'-'" Gomes.

Aos. 29. de Agosto de Í62Í baptizou o p.^
||
Af." Aluares a fran.^° filho

•9



— 146

—

do capitão fran/°
j|
Serrano, e de sua mai D. Gracia Botelha foraõ

||

padrinhos o L.''° fran." Salgado, e D. Ekiira e por uerdade me assinei
||

fraii.''" Gomes.

Aos Í2 de Outubro da era de 1622 baptizou
||

o mesmo p.^ Aff.*

Alúrs. a fran.™ í." do mesmo ca
||

pitaõ fran*^" Serrano e D. Gracia Bo-

telho forão
II

padrinhos lorie Dias da Cosia e D. fran." de Barros
||
e

por ueidade me assinei \\fi'anS° Gomes.

Aos. Í4. de Abril de i623. baptisou o p.^
||

Aft".° Aluares a Ant.° e D."

ambos gémeos filhos
||
do capitão fran."^" Serrano, e de sua may D. Gracia

||

Botelha forão padrinhos D. fernando de Pharo
||
e dona Gracia de Vi-

lhena e por uerdade me assinei
||
fran.'" Gomes.

forão postos aqui estes três assentos por ficarê
||
por por no de foi.

42, 4-^. e 48. ^Fl. 55).

Aos i6 de Março de i625 baptisei a Bel
||
chiora filha de loaõ de Mo-

rales, e Im.' da
||
Penha foraõ padrinhos Diogo furtado de las

||
Palmas

e Maria de la Penha e por uerdade
||
me assinei

[|
fran.'=° Gomes.

Aos 23. de Março da mesma era pus os óleos a Maria
||
illigitima f."

de fulano Antunes, e
||
Isabel Gomes foraõ padrinhos Ant."

jj
da Sylua,

e a comadre e por uerdade me assinei
||
fran.'^° Gomes.

\\
dis a sobrelinha

||

da mesma era
(|

.

Aos 25 de Março da mesma era baptisei a
||
loseph filho de P.° Tu-

riano, e Anna Gar
||
cia, foraõ padrinhos Esteuaõ de Barcena e

||
Isabel

Mendes e por uerdade me assinei
||
fran.'^" Gomes. (Fl. 55 v.).

O primr." de lunho de [62b baptisei a D.°^ illigitimc
||

f.° de PantaleaÕ

fernandes, e Maria Aluares
||
forão padrinhos Martim de Matos e Isabel

||

Guterres e por uerdade me assinei
||
fran.'^° Gomes.

a Dous de Maio da mesma era baptizou
||
o padre AíF.° Aluares, a

a Manoel f." illigitimo
||
de An.'° Martins, e Maria Gonsalues forão

||
pa-

drinhos o Sariento mor, e An'^ Rodrigues
||
e por uerdade me assinei

||

fran.'° Gomes.
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Aos i5. de kinho da mesma era bapti

[

zei a D." f." de D." Paredes c

D.^* Couceira
||
forão padrinhos Aii.'° da Sylua e Isabel

||
Rodrigues e por

uerdade me assinei Wfran.'" Gomes. (Fl. 56).

Aos 24 de Junho de baS Bapti
\[
scj a joão (." de joão munhaos e de

[|

josepa segunda padrinho Dom fr."^" de
||

Saa e assinej
||
Damjão

Viegas. (Fl. 5b v.).

Aos 8 de julho de 62 5 Baptisei
,
a jo5o filho de pedro de parmo

e de m.*
||
míz. padrinhos pêro de roda [e] Izabel míz.

|]
e assinei

;|
Damjão

Viegas.

A 26 de Set.'"'° de b25 Baptisei a M." Anna
]]

f.* do Capitão SeBastiaõ

de Murgua e de Dona
j|
Marja da Veigua padrinhos Dom Luis dei Cam

||
po

e Dona Gracia de Vilhaina e assinei
||
Damjão Viegas.

A i3 de S"^™ de 625 Baptisei a Bernarda " f.* de Bernardo lopes e

de C"" de gouuea padri
||
nho miguei bibaldo e assinei

||
Damjão ]'iegas.

Aaos ig de 8"^™ de 62? Baptisei a Marja
|j
filha de Pedro Ribr." pa-

ilrjnho António
||
pinhejro e assinei

i| Damjão Viegas. (Fl. Sy).

A 2Í de S^™ de 625 Baptisei a C"" ; f de fr.™ moreno e de C"* de

íiores pa ^ drynho o Sargento maior e assinei |, Damjão Viegas
|j

Ao pr.° de Nouembro de 62b baptisei a fr."^" !| filho

Em o pr." de Nouembro de 62 3 Bapti
]|
sej a joaõ f.° de juliaõ ma-

teus e de m-* ||
de las nieves padrynhos pedro Carrilho

||
e Izabel Rodri-

gues e assinei
||
Damjão Viegas.

Aos 26 de desembro baptisei a f." de
||

(Fl. S-j v.).

Aos 22 de março de 626 Baptisei
|]
a fr." f.° de Alonço de Ortega e

de
|]
M." da Crux p. p. Bertolameu dale

j|
manha e Ant." {sic) uas e assinei

|

Damjão Viegas.

Em 8 de março de 626 Baptisei a Jza
|]
bel f.* de fr.™ de luna nauaro

p. p. o Capitão
II
felipe jacome e dona Jzabel de Soto maior

||
e assinei

||

Danijão Viegas.
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Aos 20 de Abril de 626 Baptisei a Lucas f."
|]
de Njculas de nauarete

e Izabel de Souza
j|
p. p. fr.'-'" Serrejo [e] Barbora RoTz e por uerda

||
de

assinei
||
Damjão Viegas.

Aos 14 de Junho de 626 bautisei e pus os sanctos
||
óleos a Maria f.*

de Migel giz. e de briatis fi
||
reira sua legitima molher forão padrinhos

manoel
||
alures tauirneiro e maria fragosa e por uerdade me

|[
assinei

!j

Manoel Romeiro. (Fl. 58).

Aos i5 dias do mes de junho baptisou o padre
||
Affonso Alúres e

pos os sanctos óleos a francisco
||

f." de fr/° luis e de sua legitima molher

Bar
II
bora Cardosa forão padrinhos o sariento mor

||
fr.™ alemam e por

uerdade me assinei
||
Manoel Romeiro.

Aos 2 de julho de 626 baptisou o D.""' Damião Viegas prior da igreia

de S.'^ Crus
||
a joão f." do Capitão dom tomas e de sua legitima molher

Dona fr." forão padrinhos
||
o jeneral fr." de Ribeira e por uerdade me

||

assinei
||
Manoel Romeiro.

Aos Q de Agosto de 626 baptisei a domingas
||
f/ do Sariento Ant."

gracia e de sua legitima molher
!|
m.* Coiceira forão padrinhos o sariento

diogo de paredes
||
e dona fr." de leon e por verdade me assinei

||
Ma-

noel Romeiro. (Fl. 58 v.).

Aos 3o dias do mes de Agosto de 626 baptisei e pus os sanctos
||

óleos a hú f." por nome bernardo f." do Sariento afonso
||
de torres e

de sua legitima molher Catarina da costa
||
forão padrinhos baltesar da

costa e maria fragosa e
||
por verdade fis e assinei

||
Manoel Romeiro.

Aos 6 dias do mes de Setembro da ditta era baptisei a m.^'
||

f." de

afonso Salazar e de sua molher m.*'' delgada, forão
||
padrinhos Cristiano

tesmero e dona maria de megem
||
e por verdade fis e assinei

||
Manoel

Romeiro.

Aos 1 1 dias do mes de Setembro de 626 bautisei a
||
Eufrazia f.» de

Augostin de Castro e de sua molher
||
Joana Róis forão padrinhos fr.*^"

de castro e
||
fellipa barrenta e por uerdade fis e assinei

||
Manoel Ro-

meiro.



— 149 —

Aos i6 de Setembro de 626 baptisci a Joaõ
||

f." do Sariento joaõ

xemenes e de sua molher
||
caterina da conceição foi padrinho o sariento

||

mor do castello fr." de alemão e me assinei
||
Manoel Romeiro. (Fl. 69).

Aos 27 de Setembro de 626 baptisei a Jacinta
|1

f.'' de joam miz de

villa noua e de sua legitima
||
mollier jnes martines forão padrinhos fran-

cisco
II
Rebello e Maria giz. e por verdade fis e assinei

||
Manoel Ro-

meiro.

En 20 de noviembre de 1626 anos
||
batizo a Sebastian el padre

||

alfonso aluares con mi consentimiento hijo dei Cap''" fran"^" Se
||
rrano y

de dona gracia botello
||
fue padrino el Sargento mayor

||
fran." de aleman

y por q es verdad
||

lo firme de mi nombre en lix.* era
||
vt supra es-

tando yo presente
||
El Cape""

||
major. (Fl. bg v.).

1626 a"s

estos dos assientos q se
||
siguen se oluidaron

||
de assentar i por esso

se
II
ponen fuera de el numero

||

It. En onze de otubre de Í626 a"s batize a Ca
||
tarina hija de Simon de

sespedes y de
||
madalena de fraches, fueron padrinos el Capitan po-

lanco y dona meneia
||
arentes y Sandoual y lo firme

||
El Capellan

||

major.

It. En 9. de noviembre batize a Catarina
||

filia de

It. En 9. de noviembre de 626 as" batize a
[|
catarina hija de fran™ Ro-

drigues y II
de luica garcia su muger. fueron pad[r]i

j|
nos el ayudante

fran.'=° cereso y dona ma
||

ria y lo firme
||
El Capellan

\\
mayor.

It. En 18 de diz^ de 1626 bautize a manuel hijo de
||

pedro de arauxo y
de Antónia Ribeyra

||
fueron padrinos Esteuan de barcana y ||

maria fran."

y lo firme
||
El capellan

\\
mayor.

It. En 21 de diz^ de 1626 a^s bautize a
||
manuel hijo de Ambrósio como

y de jnes
jj
Rodrigues fueron padrinos juan nauarro

jj
y migel de biualdo

y lo firme en Lx.*
||
El cap."""

||
mayor. (F\. 60).

It. En 17 de hen." de Í627 as" batize a ju"
||
hijo de juan labrador y de
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maria

||
correa fueron sus padrinos

||
lorenço pelandi y ysabel pi

||
nera y

lo firme en Lix* vt supra
||
El Cape°"

||
mayor.

It. En 17 de hen" de Í627 as" bau
||
tize a christoual hijo de pedro

||

Ruis y de Maria fran." su muger '; fueron padrinos el Alferes chrio
|]
uai

Rodrigues colomar y j'sabel
||

gutierres y lo firme en lix.* vt supra
||

El Cape.'""
II
major.

It. En 16 de tebrero de 16-27 as" bautize
||
a Apolónia liija de domingos

aluares
||
y de Eria nobre fueron padrinos Ant."

||
dias y margarida aluares

y lo firme
||
[en] lix* vt supra

|1
El Cape.""

\\
mayor. (Fl. 60 v.).

It. En 17 de febrero de 1Õ27 as" ba
||
tize a blaçia hija de p." dias de

loasa
II
y de Ana de molina fueron pa

||
drinos el Alferes luis de hiedras

||

y blacia de meneses y lo firme
[|

[en] lix." vt supra
[|
El Cape""

\\
mayor.

It. En 17 de febrero de 1Ô27 as" ba
||
tize a fran™ hijo de lazaro de

||
le-

desma y de Sebastiana alfon
||

sa fueron padrinos el Sarg."
||

fran.*^"

guisado y maria de medra
||
no y lo firme en lix." vt supra

|]
El

cape''"
II
mayor.

It. En 24 de feb." de Í627 as" batize !| a António hijo de diego herd
|| y

de Catalina cosera fueron
jj

padrinos Ant." de Silua y dona
jj
juana de

molina y lo firme
||
en lix.* vt supra— El cape""

||
mayor. (FI.61).

It. En 4 de março de 1627 batize
Jj

a Manuel hijo de jhosefpe luis
|| y

maria martines fue padrino
jj
juan Ramires y lo firme vt supra

||
El cape""

||

mayor.

It. En 1 6 de março de Í627 as" ba
||
tize a Ana hija [de] domingo de

valie y Ana de
||
acuna fueron padrinos don gregorio

||
coruari y Antónia

de çalaçar
|| y lo firme vt supra

||
El cape""

||
mayor.

It. En 28 de março de Í627 ^s" ^^^^
II
^^ ^ jocefha hija de pablos de

Riuas 5'
II
de fran." de Riuera y muger fueron 'j padrinos filiberto muniel

y maria
||
de oliuera y por verdad lo firme

||
vt supra '| El cape""

\\

tnayor. (Fl. 61 v.).

- It. En 5 de abril de Í627 as" batize a
;|

ysabel hija de P.° herdi paramo
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y de ma
||
ria martines su muger fueron padri

I|
nos ju" goteçal y ysabef

martines
{{
y lo firme vt supra

||
El Cape^"

\\
mayoi-.

It. En 6 de abril de 1627 as" bautize |! a maria hija dei alferes ju° munoz
||

y de joceflia Salgada su muger fueron
||
padrinos fran."^" ygleçia y Ant.*

de ca
({
lacasar y por verdad yo firme '\ vt supra

||
El cape'"

||
mayor

||

It. En 7 de abril de Í627 as" bautize
||
a ju" hijo de Ant.° pinedo y de

caçilda
||
de valdiuieso su muger fueron padrinos

||
dom ju" dei olmo

y madalena delgada
|j

3' lo firme vt supra
||
El cape""

\\ mayor
1|

It. En 27 de abril de Í627 as" bautize a "\ geronimo hijo de luisgaluan

y de Cata
||
riua gonçales su muger fueron pa

||
drinos el capitan jorge

de mesquita
|| y maria perdigona y lo firme

||
vt supra

||
El cape°"

||

mayor. (Fl. 62).

It. En 5 de mayo de 1627 as" batize
||
a juan hijo dei alferes juan Ro

i|

driges y de ysnbel Rodrigues su muger fueron padrinos pedro de ij baeça

y maria de mora y lo firme
||
ut supra

!j
El cape""

\\
mayor.

It. En i3 de mayo de Í627 bautize
||
a António hijo de pedro dias de

||

baamonde 3' de Maria martines
j, su muger fueron padrinos Ygnacio

|(

coUacio de brito y julliana garçia
||
y lo firme vt supra

||
El cape""

\\

mayor.

It. En 3o de ma^o [de] 1627 batize a Leonor hija de
j[
luan de bicuna

y de elena de la peiía fueron
||
padrinos Thome pinheiro da ueiga y lero-

nima
|i
de la pena y lo firme j El cape""

||
maj-or.

It. En 3o de ma3'o de 1627 batize a pedro hijo
||
de rodriguo perez y de

maria rodriguez fueron
||
padrinos luis luson y monica de S. Augustin

||

ut supra
II
El cape""

||
major. (Fl. 62 v.).

It. En 3 de lunio de 1627 batize a luan í' hijo de luan de Carmona y
de fr.*^" de la concep

||
cion su muger fueron padrinos esteuan de

||
barsena

y maria de los angeles y lo firme ] ut supra
1|
El cape""

||
mayor

||

It. En 3o de lunio de 1627 anos batize
||
a luana hija de Pedro de Dios

y de ant.*
[|
barreta fueron padrinos luan trancoso y m'

||
de la concep-

cion y lo firme ut supra
|[
El cape""

j,
mayor
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It. En II de lulio batize a Isabel hija de

||
Alonso garcia y de catharina

de azeuedo
||
fueron padrinos loseph gonçalez y label

||
de Sosay lo firme

en el dho. dia dei ano
||
de 1627 ||

El cape""
\\
mayor

||

It. Em 2 de lulio de 1627 anos baptize a||Pedrohijodel cap." D.Thomas
uelasques y sarmi

||
ento y de D. fra." de bairros su muger fueron

||
pa-

drinos el maese de campo general D. fernan
||
do de toledo y dona Isabel

de aualos y lo firme
||
ut supra

||
El cape""

||
major. (Fl. 63).

It. En 1 7 de lulio de 1627 baptize a
|j
fr." hija de fr"^" RoTz y de su muger

Isabel
II
leitoa fueron padrinos el H° manoel da costa

1|
y Isabel Rolz fecha

ut supra
II
El Cape""

\\
mayor.

It. a 29 de lulio de 1627 baptize a
||
luan hijo de Ant." gomes y de

maria
||

gomes de fontes fueron padrinos el cap"
||
luan garcia trincado

y Dona felipa de
||
moura y por uerdade lo firme ut supra

||
El cape""

j|

mayor.

It. En 3o de agosto de 1627 bautise a fr.'^''
||
hija de Jerónimo nunes y

de M." Rõz. su le
|j

gitima mujer fueron padrinos mateo de uilla
||
falia

y fr.'^'' Rõz. y lo firme, vt supra
||
El cape.""

\\
mayor. (Fl. 63 v.).

It. En 5 de setienbre de 1627 bautise a Diego hijo
||
de fr.*^" de luna Na-

barro y de Catalina martines su
||
ligitema mujer fueron padrinos Diego

Lopes de gitran
||
y dona jeronima de almada y lo firme vt supra

||
El

cape.""
II
mayor.

It. En 12 de Setienbre de 1627 bautise a serafina
||
hija de juan de mo-

rales y de isabel gonsalues fueron
||

padrinos Jerónimo de matos y m." de

miranda y ||
lo firme vt supra

|j
El cape""

||
mayor.

It. En 14 de nouiembre de 1627 baptize a catha
]|
rina hija de P." tu-

rian y de anna garcia su muger
|1
legitima fueron padrinos domingos cha-

lusa y II
Catharina rodriguez y lo firme en el castillo de

||
lix* ut supra

||

El cape""
II
major.

It. En 19 de nouiembre baptize a manuel hijo de fr.'^"
||
bermudes y de

ant." perez su legitima muger fueron
||

padrinos D. manuel de azeuedo y
m.'' de oliuera y ||

lo firme en el cast." de Ix.* ut supra
||
El cape.""

\\

mayor. (Fl 64).
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It. A los i6 dei mes de nouiembre de 1627 yo el l.'^"
||
Diego' frz. marino

y lobera capelian major por
||
su Mag'' de! tercio que reside en el castillo

de Ix.^
II

que de presente siruo de cura en la Iglesia
||
parrochial de S.'"

cruz dei dlio castillo que bati
||
ze a luan hijo de antolin de uaiona y de

lor.'>'^
II
dias su legitima muger fueron padrinos lorge

||
gomes y D. felipa

de mora y lo firme ut supra ''\ El cape""
||
maj'or.

A 28 de nouenbro de Í627 Bautizei a Isabel f." de
||
floream de harce

e de sua molher Isabel de salseda com
jj

lie'' do R''" prior desta Igreia

de S.'-' Cruz cuios padri
||
nhos forão o Capitam Bernardino polanco y

santilhana
||
madrinha Dona felipha de moura e o firmei

j]
dia e era ut

supra
II
A>it.° Gomes Pr."

Em 5 de dezembro de mil e seis centos e vinte e sette annos
]|
Bau-

tizei a Catherina fi.^ de André Clariana e de sua
||
molher Isabel An-

tunez forão padrinhos Jerónimo
||
nunez madrinha fran." Royz e o

firmei de meu no
||
me o qual Bautizo foi con licç'' do Rd" prior

||
Atií."

Gomei /""•" (^'* 64 ^)*

Bautizei em sette de feuereiro de 628 a Maria
||
filha de fernando Es-

gerre e de Maria Rojz foraõ
||
Padrinhos joaõ de duenhas o qual Baptizei

por man
||
dado do R''° prior

||
Antt.° Gomei pr."

Baptizei em sette de feuereiro de 628 annos a Cate
||
rina filha de

João Ximenez e de sua molher Catherina da conceição forão padrinhos

joão de morales e maria de oliueiro a qual Baptizei con licç^ do R*^"

prior
II
Antt.° Gomei /"''•"

Baptizei am settè de feuereiro de 628 annos a Antt."
]|
filho de João

Bernal e de sua molher Maria Royz
||
forão padrinhos joão catallam

||
i

jsabel de Castro
|j
e eu q siruo de Cura por m.'^'"'° do R."^" prior,

j]

—
Antt." Gomei pr."

Baptizei em outo de maio de 1628 annos a mariana
j)
filha de Simaõ

de sespedes e madanela de sespede forão [padrinhos] Ni
||
culao micon

e joaõ ais framengos e eu q siruo de Cura jl con lie/ do R.'^° prior
1|

Ant." Gomei P''-" (Fl- 65).

Em 14 de junho de 1628 annos Baptizei a Caterina
||

fi* do capp.""
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Murga e de sua molher Dona Maria de Angoa

!|
forão padrinhos Diogo

de villa fanha madrinha Dona Brittis de
||
Sã xpaõ e o firmei

||
Ant."

Gome:{ pr."

Em 18 de junho de Í628 annos Baptizei Joaõ fi° de joão furtado
||

e de sua molher joana de spinoza forão padrinhos o Capitão
|]
Dom

João de so[to] maior, e madrinha Maria dos santos
1|
e o firmei

||
Ant.°

Gome\ pr."

Em iS de junho de 1628 Baptizei a caterina fi-'' de Ant.° Ra
||
bello e

de sua molher Brisida doliur* forão padrinhos Baltezar
j]

giz. e Madrinha

Catherina !] e o firmei
|]
Ant.° Gome\ pr."

Em 21 de luiho de 1628 annos baptizei a '| bernardo filho de loam de

Morales e de sua mo
||
iher leronima de la Penha foram padrinhos o

Sar
Ij
gento mayor Francisco Aieman v D. Isabel de OHe

1|
ta e o firmei—

Ant.° Gomei P'-" i.^^- 65 v.).

1628

Em 21 de Agosto de 1628, baptize a lorenço
||
hijo de P." dias de

Bahamonde y de luana
[

Martinez fueron padrinos Gil de Nicola y por

ser ansi verdad lo firme en Ix.^ ut
||
supra ij El Cape"" \\ major.

En 24 de Agosto de 1628 baptize a
[|
Anna hija de Martin frdz. y de

M.* de fonseca
||
su muger fueron padrinos Miguel de Bibaldo

j[
y M.*

Rodriguez y por ser ansi verdade lo firme
||

vt supra
||
El cape""

\\

mayor.

Em cartorse (sic) de setembro de 1628 annos bauti
||
sei fr." filho de

Dom António de escalero ; e de Dona ysabel de fos, Ambos casados

foraõ Pa drinhos, o mestre de canpo Dom fr." mexia (?) e
||
Dona Luisa

Vascõcelos e Por ser uerdade o assinei dia 14 de Setenbro
j|
António

Ribr." P.'" (Fl. 66).

En uinte e hú do mes de septembro
[]
de 1628 baptizej a António

|!

filho de luis galuã e de sua molher
]|
C"^ de la pena forão padrinhos o

j|

Capitam Ant" de Lucena e madri :| nha dos digo maria dos anios !l E
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por assi passar na uerdade o lir i' mcj cn Ix.* ut supra
[[
El cape.""

||

ttiaj'or.

F^.n 4 dias do mes de S''™ de ib2<S bapti
||

zeij a Migel fillio do Sar-

gento alonso de
|j
Torres e de Caterina da costa sua molher

||
forão pa-

drinhos e foraõ padrinhos (sici Roq.
jj
Rodriges e isabel da costa e por

assi passar
||
na verdade o firmej ut supra

||
El cape.'"'

Ij
mayor.

Em 21 de outubro de mil e seiscentos
||
e uinte e oito baptizei a fe-

lipa filha
II
do sargento Hieronimo Roiz. e de sua

j|
molher Jsabel perea

fora padrinhos
||
João Ales y madrinha dona felipa

||
de mora e por assi

ser na uerdade o firmej
[|
ut supra

j|
El cape-'"

\\
mayor. (Fl. 66 v.).





CASAMENTOS
[Desde 26 de Septembro de 1536 até 1 de Março de 1555]

Titulo dos casamentos de i536 awios

it. aos xxbi de setembro de i536 annos Recebi
|1
ha p.° de dantas (?}

cõ sua molher gioinar
||
borges jrmã de gaspar de lliam t.^^ ho vigr."

||
da

jgreja e asi bras ei.-s e bastyam carualho
||
e p." vicéte- cllerygo e dona

jsabell e outro in.'° pouo
||
Ant.° Soare^

||

it. aos xxbij dias do mes de abrill de iSSy annos
]]
Recebi ha Jom.

home e Jsabell frz. por marido
|j
e molher e t.''* bast3'ã Raposo caualleiro

da ordé
]|
de x."^ e p." gllz. capatr." morador ao arco dos pregos e a."

Roíz. outro si çapatr." m.°'' ao
||
adro de sam giã e fernã lluis cUerygo e

te
II
soureiro desta Jgreja de sancta cruz e ha

||
molher de jom piz. car-

pinteiro vezinho do
||
dito jom home e outros m/°^

||
Ant.° Soare^

||

it. aos iij dias de abryll de i537 annos Receby
||
ha jom de cãpos e

llianor pimta por marydo
||
e mulher t."* bastyã Raposo e g° carualho

||
e

g." vaz e brãqua lio." e outros m.'°^
||
Aut.° Soare\

\\
(Fl. 220).

Dia de Sam Jm." de b.'^ xxxix casey e Receby
||
a jm." diaz e marga-

rida diaz por marjdo e molher de q. ||
forão t."^^ o Snõr. Ruy de Sousa

e bastia Raposo
||
e outros muj.'°^

||
Aut.° correu

\\

Dia de todos os samtos q foy húu sábado neste Anno de b.^ xxxix
||

annos Receby per palauras de presemte jm° frrz. e amdresa varela
||
de

q forão test.™' bastiam Raposo e A." bramco e outros muj.'°'
||
An-

tónio correa.
||
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quimta fr.*xx dias de nouembro desta mesma era de b"^
||
xxxjx annos

casey per palauras de presemte ha porta da jgreja
|]
A amt." frrz. e mar-

garjda queymada de q foro t.™*^ amt.° correa
j]
camtor da see e bastiam

Raposo e outras pesoas
||
Anit." correa

\\

Segúda feira da páscoa q fora xxix diaas de
]]
março de Í540 anos

casei e Recebi por marido e
||
molhar a gaspar da costa a [sic) mar3'a go-

mez de
||
q. forão t."* Ruy de sousa e bastiam Raposo

[|
e sua moiher e

outros m.'°^ \\ffrc.° pai:[
||
(Fl. 220 v.)-

A xxbiij dias de junho da sobredita era rrecebi por marido e mo
||

Iher a alluaro frz. carpint." e ant.* frrz. de q forão t/^ bastiam ra
||
poso

g." carvalho lc.° de moura jom carreiro e outros
||

mujtos
||

ffrc.°

paii
II

it. aos bij dias do mes de feuereiro de iS.p annos Receby
||
aporta da

igreia de sãta cruz a antonjo do capo cõ m.* nunez
[]
sua raolher t.^* q

estauã presétes f."^" leitã e p."
||
dãdrade e c* alúz. viuua e lianor del-

gada moiher
|[
de v." lopez e ines delgada moiher dãtonjo cordo

jj
vTz

||

g.° Rib.'-°

it. ao[s] xbj dj dabrill de Í542 Recebi a porta da
||
jgreja de santa cruz

y." frrz. pintor e sua
||
moiher natalia giz. t.^^ m.''^ zinza e c."''

||
lopez

ai"™ a." e Joham vaaz m.""*^ na fregue
j]
sia e outros m.*°^

f ff^'-'^° il
Roi\

j]

• ' it. a xxiij dj do dto. mes dabrill da dta. era de Í542 |{
Recebi a porta

da jgreja de santa cruz nicolao frrz.
||
e lianor de magalhaes t.^* melchior

leitam simão
|j
aluarez dj." garçia jsabell brandoa m.''" de lemos 'j e outras

m.'"^ pesoas e por uerdade asiney ano
||
dto. dia mes e era de Í542 annos

||

ffii-.'°\\ Roií.
il

(Fl. 221).

it. aos xxiij dias do mes de
||
yulho de era de mjll b.'= Rij

||
anos, Re-

cebi ãtonjo frz. e Uuiza I| gllz sua moiher m.^res na dita fregisia de sa.'*

cruz t.^*
11
micc taviano de Uucys e

||
a." llopez butiquarjo e 3'oana

jj
Rolz e

ballétinha bramdoa
||
mauuell de sousa

||
(Fl. 221 v.).

Dezébro de mjll b."^ Rij

it. aos X dias do dyto mes
||
Recebi frc." giz. có c* yorge '\\ a porta da

3'greia de sãta >$<
||

x..^^ q forão presétes yoãgue
||
Reiro e simão giz. e yorge
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frz

II
e p." frz. e tereiga tosquania e brytíz de morayss, todos

||
moradores

nalquaceua
||
mauoell de sousa

||
cura. (Fl. 222).

Yaneiro de mjll bc Riij
||
anos

it. aos xxbr dias do mes de yaneiro
||
Recebi eu manoell de sousa cura

da '\ dita ygreia de sáta ^ p.° frz.
||
cõ frc* frz. f.* de crystouão " frz. e

de c* a." sua ma\' e são
||
naturais da llourinhã

[|
t.^* q forão prezétes ma-

noell
II
dias e eytor frz. e brãqua gomez

||
sua molher e ana da Rosa

||
e

c* fr,"
II
manoell

\\
de sousa

\\

março de b."-' Riij annos
|1

Aos trinta e hú de março de corêta e três annos
||
Eu pêro sardjnha

cura desta egreja [de] sanita] >i» ||
Reçeby frc." golhz. cõ c* rrolz por

marjdo
||
e molher a porta da dta. egreja testjmunhas

]
yohã frz. tecelã

pêro corea morador a sto andre
|j

it. fr." frrz. molher de johã frz. e maria

frz.
II
molher preta e enes gomez gomez (sic) e

||
c."'» martíz todos mo-

radores nesta fregujsia |[e por verdade asyney aquj
||
^ero

||
sardjnha

||

(Kl. 222 V.).

It. Aos deradr.°5 dias do mes dabril de b.'^ Riij annos
||
Reçebeo ho

vygar." frr.™ rolz vigay.' da dta. egreja
||

a melchyor pirez e a jona.

corea por marjdo e molher
||
perãte muitas t.** a porta da dta. egreja

.s. yohã vaz solycitador do cabydo da se e jeronjmo cervej''*
||
crerjguo

de mjsa e ãtonj" frz. moço da camará
|1
delrey nosso senhor e marja a."

molher de bastia
||
rraposo e britiz corea e pêro da ponte criado de

||

manoel de loronha e outras m.'^* t.^* por verdade asyney aquj todos aquj

moradores nesta fregujsia
||
pêro

||
sardjnha

||

Aos xxb dyas do mes de Julho da era de b.'= Riij
||
annos Eu pêro

sardjnha cura Reçebj' a
||
a porta da dta. egreja a di "guo da rrocha cÕ

|j

catarjna diaz por marjdo e molher perãte
||

mujtas t."* .s. di''guo frz.

alu.° frz. e gaspar
||
rraposo e yohã aluarez carpintey." e pedre anes

||

e yohã aluarez e ãtonj" golhez ysabel frz
;i
e por verdade asyney aquj

||

pêro
II
sardjnha

\\
(Fl. 2 23).

Aos xxbiij" dias do mes de outubro de h.'^ Riij
||
annos recebeo frr.'^°

rroíz vygario de santa cruz
|j
a dom joham manei cõ dona Uyanor fylha

||
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de dona brãca por marj-do e molher perante
||
mujtas t.^^ .s. dom Joliã

e yorge de brito
||
Johã pinhero Johã da cunha e melcyhor frz.

|j
frz. (sic)

lopalurz. e Ruj frz. afonso criado de
||
dona brãca it. vyeira seu criado it.

ãtony" bras
||
tesourej.''°da dta. egreja it. c." botelha

||
it. isabel vaz it. amaro

pinhej.™ e outras m."* [pessoas]
(|
a porta da dta. egreja por verdade asy-

ney
||
aquj

||
pêro

||
sardjnha

||

Aho der" dias do mes de novébro
|]
da dta. era Eu pêro sardjnha cura

||

Receby a porta desta egreja de santa
||
cruz por marjdo e molher a gas-

par
II
frz. e a fillypa frz. perãty m."^ t.^"* .s.

||
bertollameu delgado e enes

delgada
|1
e yorge golhez. e c.'' gõlhz. e gracia diaz

jj
e pêro rroíz e manuel

nunez e outro
||

ge. gõlhz. e llenor delgada e ãdre
||
sa golhz. e marja

frz. mãy do noyuo
j]

e por verdade asyney aquj
||
pêro

|j
sardjnha

\\

(Fl. 223 V.).

Aos dez dias de fiujrey.™ de b.'^ Riiij annos Eu
||

pêro sardjnha rreçeby

a porta' da egreja de
||
santa cruz alu." a." por marjdo e molher cõ jsabel

||

gõlhz. t.^^ .3. \S° de mora e bastia rraposo e g."
||
diaz m.°'' a sã rroque

e Johã frrz. m.°'" a sã rroque e
|1
Johã alu." m." na mourarja m." a." e

valentjna
jj
brãdoa e frr.*^^ lopez e outras e m."^ t."* por verdade

||
asyney

aquy
jj
pêro sardjnha

\\

Aos xb dias do mes dabril da era de b.*^ Riiij" a
[|
annos Eu pêro sar-

djnha cura desta egreja
||
de santa >í< Eu rreçeby a porta da dta. egreja

a bal
II
tesar gõlhez. e anes symoa por marjdo e molher e molher {sic)

\\

perãte m."*^ t.^* q presentes estauã .s. atam lãprea
||

e bastia rraposo

Jom frz. m.""" na lapa manuel
||
delgado c* gõlhz. e alor {sic) delgada e

por verdade
||
asyney aquy

||
pêro

\\
sardjnha

\\

Aos xix dias dabril da era de mjl e quynhétos
||

[e quarenta] e iiij"

annos Eu pêro sardjnha cura q ora sã
||
nesta cidade é sãta cruz rre-

çeby a porta da dta.
jj
egreja a cristouã urtiz cõ frn" cirquejra por

||
ma-

rjdo e molher perante as t.^* adiãte
jj
nomeadas por hú mãdado do se-

nhor proujsor
||
ho doctor dioguo glhz. .s. bastia rraposo

||
marcos frz.

moradores nesta fregujsia
jj

e gonçallo pirez bõbardey™ morador a poço

do chã (?)
II

e pedreãnes carpintey° da Ribeira (?) morador na Rua da

Rygeira (?) e symão vaz crerjguo e yconimo nesta egreja
|{

(Fl. 244)

fr." paiz crerigo de mjsa e [e]conjmo nesta dta. egreja j^ e britjz llujs

molher de goliano (?) diaz natural
||
da cidade de cojbra e lí" moço criado
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do duque (?) ||

Ruj diaz Eu pêro sardjnha q este esprevy
||
asyney aquj

||

pêro
II

sardjnha
\\

Aos {sic) dias dabril de b.'^ Riiij" annos Eu pêro
||
sardjnha cura da

egreja de santa Cruz rreceby
||
a porta da dta. egreja per ãte m.'^^ t.''^

a dyoguo
||
collaço e a brisida do rreguo por marjdo e molher

jj
.s. t."^ q

presentes estauã manei diaz ou
||

rjvez e jeronjmo diaz ourjvez e ma-
nuel

II
vyçoso barbey/' e johã nunez ourjvez e

jj
madanela diaz e cris-

tjna nunez por
||
verdade asyney aquj

j]
pêro

||
sardjnha

\\

Aos xxb dias do mes de may." de b.'= Riiij" annos
||
Eu pêro sardjnha

cura Receby a porta desta egreja
||
de santa íi por marjdo e molher .s.

a tome aluarez
||
cõ lyanor çoarez peráty m.'"* [testemunhas] .s. ho doutor

fr."^" diaz
||
desébargador da casa do ciujel ho doutor djoguo llopez

||

p."""

nesta cidade e ãdre gil pp.°'' na rrolaçã do senhor
||

arcebispo, ho liy-

cenceado foã bastia rraposo e djogal
||

vez m.°'' nesta fregujsya e

ãtonj." bras tisourej"
||

e britiz frz. molher dalu." frz. m."^ nesta fre-

guisya [e] outras
j]
m.'"^ t."* per verdade asyney aquj

||
pêro sardjnha

\\

(Fl. 224 v.).

Aos deradej."^ dias de novembro da
||
da dta. era Eu pêro sardjnha

cura rreceby
||
a porta da dta. egreja de santa >í< a vasco

||
dyaz co mar-

garjda diaz por marjdo e molher
||
peraty m.^^n.^^ .s. symão diaz e Johã

||

vaz e fra" (?) médez e sua filha vallê
||
tjna brãdoa e Johã graçia e c.'' frz.

jj

e outras muitas e yohã llujs burzygujero e por verdade asjmey a
||
aquy

a mulher de symão dias \\pero
\\
sardjnha.

Aos bij dias do mes [de] dezébro da dta
||
era Eu pêro sardjnha Receby

aa porta
||
da dta. egreja a gaspar de meneses cõ fr.'^-'' frz. por marjdo e

molher mouriscos hos qs
||
de três domingos demnunciey x..'^^

\\ q presente

fora tome de payua bastia
jj
rraposo tareja tosquana e jsabel

||
gil

||
pêro

\\

sardjnha
||

Aos xxbj dias do mes dagosto da presente era Eu pêro
||
sardjnha

Receby a porta da dta. egreja a bastia aluréz
||
cõ ejrea da cunha por

marjdo e molher peraty m."^
||
testimunhas .s. danjel diaz Johã de na-

uais Johã v'^
||
home velho enes bran

||
doa molher de danjel diaz

||
este

vay adiante q se fez por uerdade
||
(Fl. 2a5).

Aos xxj dias domes [de] dezébro da dta era
||
Eu pêro sardjnha cura Re-

ai
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ceby a porta
||
da dta. egreja perãtj' m.'"* t."^ a rrodriguo

||
martíz cõ leanor

martíz filha de fernã
||
martíz por marjdo e molher t/^ .s. djoguo

||
frz.

quj era da aseca (?) e Johã frz criado de
||

fernã martíz fernãdeãnes de

quasquajs
||
e ãtj° maartiz tãbé de gasquais fr'^°

||

pirez morador na Rua

das arquas, Joham
||

11.?° morador nalfama belchior de
|j
bayrros djoguo

aluarez morador nesta
||

freguis3'a e por verdade asyney aquj
||

pêro
\\

sardjnha
||

Aos xxbiij" dias do mes [de] dezébro da dita era
||
Eu pêro sardjnha

cura da dta. egreja Reçeby
|1
a porta da dta. egreja a Johã golhez. cõ

marja
||
bras por marjdo e molher perãty m."^ t."^

||
johã llujs e g.° frz

jrmãos da mia. e o bacharrel pêro llço. e lujs llço. seu filho e Jeronjma
||

carrey.'"' e sua jrmãa c* carrey." e margarjda
||
frz. e por verdade asyney

aquj
II
pevo

\\
sardjnha

||
(Fl. 225 v.).

Anno de b.'= Rb.

Aho primef." dias do mes [de] yan.° de bS R. b Eu pêro
|1
sardjnha

cura baiiti\e}' huã tnjnjna per nome
\\

Aos dos (sic) mes dabril de mjl e b.'^ R b annos
|]
Eu pêro sardjnha

cura Reçeby [á] porta da dta.
||

egreja perãty m."' t."^ por marjdo e

molher
||
a manuel de bayrros cÕ catarina lopez tn."^

||
ho capela de dõ

fradique e maldonado j|
criado de dõ fradique enes lopez a biata das

||
freyras

das orfas e urbano frz. e bastia rraposo
|1

britiz frz. ãtonjo bras e por

verdade asyney aquj outras tn.^^ b dias \\pero
\\
sardjnha

\\

Aos (sic) qincl dias do mes dabril de b.'^ R e b annos Eu
||
pêro sardjnha

cura da dta. egreja Reçeby a porta do niostey.™
||
das orfãas por mã-

dado do senhor proujsor dioguo gllz.
||
por hú esp.'° seu a martim lopez

cõ enes lopez
||
por marjdo e molher perãtj m."^ t.^^ .s. martim

||
de

crasto, bastião piriz bombardeyro Johã diaz fillype
||
lemperea e dona

fr.^» dona b.' e btiz penalua
||
e outras m."-'* t.^^ e por verdade asyney

||

aquj
II

pe7-o
\\
sardjnha

\\
.

Aos xxiiij" dias do mes de may." da dta. era Eu pêro
||
ssardjnha cura

Reçeby a porta da dta. egreja por marjdo
||
e molher amadis frz. cõ britiz

rroíz perãtj mujtas
||
testimúnhas .s. vasco frz. morador na padarya

||

e gaspar frz. e sua molher moradores na fregujsia
j|
da mada madanela
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m.orcs e
g_o yjj2 carpintcj™

||
e sjanão da rrocha e vasco diaz aquj m.°^"

|(

e ã. ãtonjo antonio (sic) rroíz e catarjna djaz na ouryzarya
||
m°" e

melchor rroíz nã morador na padarja
||
por verdade asyney aquj

||
pêro

\\

sard/nha
\\

(Fl. 226).

dagosto de b.'^ Rb annos.

Aos xxbi dias do mes dagosto de b.'^ Rb annos Eu pêro
||
sardjnha

cura Reçeby a porta da dta. egreja a bastia
||
alurez cõ ejrea da cunha

por marido e molher perãtj
||

m.*''^ t.^** .s. danjel diaz m.°'' nesta freguisja

Johã de
II

navajes johã v.'^ aquj m.""" enes bradou molher de
||
danjel diaz

maria bras molher de Johã gõlhz. desta
||
fregujsya e por verdade asyney

aquj
il

pej-o
||
sard/nha

\\

Aos 03'to dias do mes de novébro de b.*^ Rb
||
annos Eu pêro sardjnha

cura Receby a
||
a porta na dta. egreja ãdre a.° cõ catallina

||
camélia por

marjdo molher perãty
||
m.'^^ t.^^ .s. mateus a." m.°'' naldea

||
grande e

c'stouam do valle e p." de chaues
||
e Johã frrz. todos m°"dores naldea

grande
||
e manei pirez sobrinho do bispo de tajere

1| q ds. tem e outras
jjjtas j-as pQi-

II
verdade asyney aquj

||
pêro

||
sardjnha

\\

Aos xjx dias dabril de b.'^ Rbj annos
||
Eu pêro sardjnha cura Receby

a por
II
ta [da] dta egreja a fr." frrz. e a barbara

||
homés pretos por

marjdo e molher paréty m.'^* t.^*
||

.s. g.° vaz morador nesta frregujsiâ

Johã
II
vaz aquj m.""" baltesar frrz. home

||
preto aquj m.'"' e ãtonj." frz.

home preto m.°^
||
a se e gamjta aqui moradora e britiz

||
cervyera m."'''' a

sã martjnho e iejxo
||
pirez criado do governador preto q ds. tem perãte

||

outras m."* t."^ e por q he verdade
||
lavrey este per mj asynado

||
fero

||

sardjnha
||

(Fl. 226 v.).

Aos XX seis dias de maio de b."^ Rbj Recebi eu Johão
||
da costa per o

cura nã ser presente a johão freire carpin
||
teiro e a sua molher maria

Rolz e f.* de Johão pTz. a porta da igreja por ma|j rido e molher pe-

rante m.'"* t.'""* .s. bertoiameu barradas cantor
||
dei Rei noso sõr. e sua

molher fr.'^^ lopez e fr.'=° aluez e sua
||
molher ana corea todos moradores

é a fregisia e por asi ser
||
verdade asinei aqui dia mes era vt supra

||

Johão da costa
||
(Fl. 227).

T.° dos casamétos q eu
||
alu." frz< cura da jgreja

||
de samta [cruz]

este anno que eu
||
foi cura de Í546

||

, , -



— 1 64 —

it. aos seis dias do mes de Jan.™ da era de
||
mjli e quinhêtos e coréta

e sete anos
||
Receb)' eu alu.° frz. cura a g.° vaaz

||
cq m.* frz. a porta

da dita igreja
||
por marydo e molher homde llie fyz os

H
banos mométa-

neos q ho dr.'° quer
||

t."* q ay forão presemtes thome de
||

payua e sua

molher esteua barradas
||
e sua molher dj." frz. marg.''^ alúrz. e mjly

||
cia

Roíz. e bastião Raposo e c."" a." sua
||
molher e jsabell despvnhosa e

c."'' nunez
||

sua f." e tareyja tosquana e por verdade asinei aqui
||

ahi." fi-{.
li

it. aos qujmze doutubro da era de jb.*^ Rbij
||
Recebj eu alu." frz a

amt." giz. cõ Jnes ã
||
tunez a porta da jgreja de samta cruz

|1
por ma-

rydo e molher honde lhe riz os
j|
banos momêtaneos q ho dr."° quer t.^^

q fora presê
||

tes alu." a." carpymtr." e esteuã bara
||
das (Fl. 227 v.) e

brey[tes] lopez sua molher e d." frz. e d."
||

alijrz. e marg.'^^ alúrz. e

bastia Raposo e c."^
||
a.° sua molher e gaspar Raposo e c."^ lou

|j
sada

sua molher e por verdade asinei
||
aqui

||
alu.''° fr\.

||

it. aos x.\b de nouébro da era de jb"^ Rij anos
|1
Receby eu alu." frz.

cura da jgreja de santa
||
cruz a R." luis cõ barbora frz. sua molher

||

homde lhe fiz os banos momêtaneos q o dir.'°
||
quer e jsto a porta da

dita jgreja t."^ q jj

presétes estauã tome de payua e jorge giz.
i|
e 1." de

moura e bastião Raposo e c."^
||
a." sua molher e valétina brãodoa e

d."
II

frz. e marg.^^ frz. e dj." da Rocha e por ver
[|
dade asyney aqui

||

aluS" fir II

it. Aos xxiiij" dias do mes de dz." da era
||
de jb*^ Rbij anos Receby eu

alu" frz
II
[cura] da jgreja de samta cruz a íFr."^" frz. cõ Joana

jj
giz. por ma-

rido e molher a porta da dita
||
Jgreja honde lhe fiz os banos momêta

||

neos q ho dr.'° quer t.''* q forão presétes
|j
dj" frz e gaspar Raposo e p."

frz. car
||

pymtr.™ e gracia lopez sua molher e
||

(Fl. 228) (i) e marcos

diaz e \S° de moura e ba
|j
lêtyna brãdoa e joana correa e fr."

||
correa

e fr." alúrz. e j." tauares e outr.°* || e por verdade asinej aquj
||

it. Aos b dias do mes de Jan.™ de Jan.™ (sic) da
jj
era de jb.'= Rbiij"

(i) Por inadvertência o cura não escreveu nas fls. 228 v. e 229 indo lançar o resto

do assento na íi. 229 v.
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anos Receby eu
||
alu." frz. cura da igreja de santa cruz q ||

eu Receby

a porta da dita Jgreja a amt."
1|
píz có Joana frz. t.- fr^» frz. mounsquo

|1

e Ivanor luis sua molher e c- frz. e
\\
breytiz do do Regue e )." vaaz e

g.o
II

vaz e m.» frz. sua molher e jnes ãtunez
|j
e amt.» giz. e gracia lopez

eoutras
|1
m.'"^ t."^ e por verdade asinei aqui

||
a/z<.™ /r^.

||

it Aos dous dias do mes de feuer.- da
|1
era de jb^ Rbiij» anos Re-

ceby eu alu.»
li
frz. cura da jgreja de samta cruz q eu

||

Receby a porta

da dita jgreja por ma
jj
rydo e molher a manoell d.az co

||
breyt:z_frz.

honde lhe fyz os banos H
mométanyos q o dr.- quer t- q fora H

presetes,

esteuá baradas g." frz. amt.» i
giz. Jnes amtunez m.^ frz. ,.» vaazj

(Fl 209 V.) breytiz correa breytiz {sic) ant.» Ro.z 1.- de H
moura vylan-

tina brãdoa marcos diaz
H
e por verdade asinei aqui

|1

alu.o fi-^. y

T." dos casam.'"' q eu y." gh- 11 ""l^_
^'-' ^^"'^ '"''""^

fyi em o ano de
||
ibSi

it Aos xb. dias do mes de julho da era de i55i anos eu
||
y.° giz. cura

da vgreja de santa cruz Recebi por marido
||
e molher a p.» frz. cõ lianor

pireira ha porta da dita
1|

ygreja onde lhe fiz os banos mométaneos q o

dyreyto l] quer, t.- q forao presetes y.° Royz, bastião pirez, c.^ camela,

gregõria pacheca, e outras muytas p.-., e por verda
ji

de asiney aquy
||

/•" gk- II

it. aos nove dyas do mes dagosto da era de i55i anos
1|
bautyzey eu

y » giz cura de Seta cruz andre pre
||
to escrauo de y.» vaz moço de

vynte anos ||
e fforão padrynhos p.» giz. carpyntr.» e mar

|1
cal nunez cler-

yguo, madrynhas graçya lopez
||

(i).

it aos sete dyas do mes de setébro de i55i anos eu y."
|1

giz. cura da

igreja de santa cruz Receby por marydo e mo
|1
Iher a domyguos frz. e

felypa delguada ||
ha porta da dyta ygreja õde lhe fyz.

1|
os banos acostu-

mados .s. mométaneos q o dyr.«»
||

quer, t.- v.- lopez, fr." barbosa,

manoell frz.
||
bastyao pyz, mestre guylhelme, mestre nycolao

||

germao

luys, marguydaluz., ysabell sanhuda, c.''
|1

giz., c.^ frz. molher de" m."=

(1) Este assento foi riscado.
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gu3'lhellme. fr."

|]
frz. f.^ dele mesmo, e outras m."*p/* e por verda

||
de

asyney aquy
||

;'." g"/^ ||
chãcudo

||
(Fl. 200).

Aos vA-nta três dyas do mes de novébro de i55i anos eu y." giz. cura
||

da igreja de santa cruz Receby aa porta da dyta ygreja por 1' marydo e

molher a antonyo frz. cõ ysabell frz., õde lhe
||

f3'z os banos momêta-
neos q o dyreyto quer e mãda, a

||
q forão t.»= presemtes, lyanor guagua,

Symoa
||
guagua, ana p3'reyra, brytj'z frz., p." gomez, simão

||
delguado,

antonj-o Rosado, pedryanes, anton^-o corea
||
guaspar mourão, e por ver-

dade asyney aquy ^f.° gl^.
||
cura

||

Aos vynta cynquo dyas do mes de novébro de i35i anos eu y." giz.
||

cura da ygreja de santa cruz Receby a porta da dyta jgreja por
||
ma-

rydo e molher a afomso baroso cõ cateryna frz. õde
||
lhe fyz os banos

mométaneos q o dyreyto quer e mãda
||
a q forão t."* presemtes, o core-

gedor manoell dalmeyda
||
amtão lãprea, lãçarote lãprea, duarte lãprea

||

eytor nunez, g." machado, dyoguo luys, saluador luis
||
manoell vogado,

ysabel lãprea, }'oana correa, e por
||
verdade asjmey aquy Ij \.° gl^.

\\

cura
II

Aos vynta cynquo d\'as do mes de feujreyro de i552 anos eu y.°
||

giz. cura de santa cruz de lysboa Receby aa porta da dyta ygreja por

marydo e molher a ant.° lopez cÕ j^oana
||
corea õde lhe íyz os banos

mométaneos q o d\Teyto
||
quer e mãda, a q forão t ^^ presentes, vyolante

lopez
]|
bertollameu frz., p." lopez, tareija toscana, bryolãja

||
fereyra,

fr."^* médez, fr."-"^ lopez, domj'nguos frz.
||
a ama de duarte peçanha, ma-

teus frz, cyzylya borges
||
e por verdade asyney aquy

||
yS gl^.

|j
ciira'^

Aos doze dyas dabryll de i552 anos eu y.° giz. cura
||
desta igreja de

santa cruz Receby por marydo e mo
||
Iher a gabryell de moura cõ dona

Joana demtro é
[|
sua casa por hú aluará expreso do sõr. arcebyspo

||

^1. 23o V.) õde lhe fyz os termos q o dyto aki.^ mãdaua, sem os banos
||

acostumados, a q forão, t.^* presentes, gaspar landj-m, p." home
||
dona

margaryda, lianor da costa, fr." médez, ant." bras
|j
violante Royz., ta-

reja toscana, m.* bras, ysabel lãprea
|;
ana lãprea, g.'° machado, dona

-maior, ant." carvalho
i|
marya çirv.", e por verdade asyney aquy

\\

y." gl\.
II
cura

||

o prymeyro dya de maio de i552 anos eu y.° giz. [cura desta ygreja
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de santa cruz Receby por marydo

||
e molher, aa porta da dyta ygreja,

a lopo Royz.
||
cõ cezylya borges, õde lhe fyz os banos mométa

||
neos q

o dyreyto quer, a q forão t.^^ presentes .s.
|1
y." tauares, felypa dyez,

sua molher, fr.*^" alúz, luis vy
||
çéte, 1.?° de moura, gaspar Raposo, g."

gomez
II
valétyna brãdoa, p." machado, giomar ta

||
uares, ant." brãdoa,

ysabell frz. sogra de
||
fr." alúz., bryolãja borges, e por verdade

||
asyney

aquy
||

;'." gl^.
\\

aos dez dyas de julho de 1552 anos eu y.° giz. cura desta
||
jgreja de

santa cruz de lysboa Receby por marydo e molher
||
aa porta desta desta

{sio jgreja p." machado cõ valerya bor
||

ges õde lhe fyz os banos mo-
mêtaneos q o dyreyto quer, a q ||

forão t."^ presentes, fr.™ alúz., luis

v.'^ 1." de
II
moura amtao lãprea, láçarote láprea, gaspar Ra

||

poso, gas-

par de lyão, bras Rybr.°, y.° tauares, ynes
||
brãdoa, dy.° carualho, e por

verdade asyney aquy ||_;'.° gl^.
\\
cura

\\
(Fl. 23 1).

Aos dezoyío dyas de julho de jb.*^ lij anos eu y.°
\\
giz. cura Receby

a porta desta jgreja de santa cruz por marydo e molher a p." frz. com
m." frz. õde lhe

||
fyz os banos momêtaneos q o dyr.'° qr, t.^^ andre

j|
alúz.,

afomso frz., y." lopez, p." Royz., y.° vaz
||
dy.° alúz., andresa frz. bryatyz

pyreyra
||

ysabell pyz., bryatyz corea, m.* frz.
||
e por verdade asyney

aquy
||

;-.° gl-.
\\
cura

||

no primeyro dia de março de i555 anos Receby a porta desta
||
jgreja

de santa cruz a gaspar teyxeyra f." dant." teyxeyra
||
m.°'' e cojmbra, e de

brãca da costa sua molher, cõ jsa
||
bell symoes f.* de Symão alúz. defúto,

e de bryatiz
||
eanees sua molher, forão t.^^m.^" bogado cleryguo, e

||
ant."

gorge tysoureyro, e ant." frz. capatr.", symão madr''
||
e fr" borges sua mo-

lher, luis homem solteyro, v." frz.
j|
e outras m.'="* p.^^ q ay forão presentes

q pa
II
sauão de quynze, e fernão machado cleryguo

||
symão e ãtonyo

homés solteyros naturais de
||
cõdeyxa e dy." nunez m.°'' nalçaceva, ect

||

e jnes brãdoa, e ysabel da cunha
||

e por verdade asyney aquy
||
jolião

gl\.
II
cura

II

(Fl. 23 1 v.).
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[Casamentos desde 16 de outubro de 1564

até 9 de dezembro de 1578]

Titolo dos matrimónios e Reçebimêtos
||
depois da notificação

do samto comcilio
||

de teremto desta fregesia de santa ^ de Ix."
[|

Aos xhi) dias do mes de outrubro de i564
||
Recebi eu jorge vaaz

cura de santa )í< de Ix.* a amtonio mourão e a lianor soares a porta
||

da igreja comforrae ao santo comsilio
||
per amte m.'"^ testemunhas .s. o

prouisor
jj
amtonio pires de bulhão e dona margarida

||
e belchior Raposo

e belchior mourão e por uerdade
H

fis e asinei oje xbij de outrubro de

i564
II
Jorge vaa'{

\\

Aos xb) de nouêbro de i564 Recebi eu
jj
Jorge vaaz cura de santa {<

de Ix.* a porta
||
da jgreja das orfãas per liçemça do sõr pro

i|
visor a

amtonio do uale e a amtonia cal
||
deira testemunhas que forão presem-

tes
||
dom nuno manoel e o almeirante

|]
e dona joana molher de dom nuno

ma
II
noel e por uerdade asinei aqui

|1
Jorge vaa:{

\\

(Fl. Ixxiiij).

Aos xxbj de nouébro de i564 Recebi eu jorge
||
vaaz cura de santa

^ de Ix.'' a porta da jgreja
||
a ana medes e a p." gomes peramte m."^

testemu
||
nhãs asim como mãda o santo comsilio

[|
testemunhas que forão

presemtes
||

Jnasio de sampaio Jerónimo de
|[
maja e outras m'-'^ teste-

munhas e por uerdade asinei aqui
||
Jorge vaa:[

\\

aos xb dias do mes de jar° de i565 anos
j]
Recebi eu Jorge vaaz cura

de santa ^ de Ix.^
|[
a domlgos frz. e a margarida nunes a por

||
ta da

dita Jgreja por marido
||

e molher asim como mãda a samta madre
||

jgreja e per amte luiz frz e nuno alueres
||

e ana nugeira e margarida

persim
||
que forão padrinhos e madrinhas do dito casam"' e outras m.'"^

testemunhas que
||
forão presemtes e por uerdade asinei aqui

[|

jorge vaa^
||

oje domlgo xxi de Janeir." de i565 Recebi eu
||

jorge vaaz cura de

samta >í< de Ix.* a cn." dias
||

[e] a gonçalo caldr.* meus freges[es] depois

de cerem
||
apregoados três domígos comforme ao samto

[j
comcilio isto

a porta da dita jgreja testemunhas
j[

que forão presemtes manoel tauares

e luis
II
tauares e outras m.'"* testemunhas e por uerdade

||
(Fl. Ixxiiij v.).
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ao[s] xxb dias de Jar." de i565 Recebi eu Jor j' ge vaaz cura de samta

^ desta cidade
|j

Aos xxbiij de janr" de i565 anos Recebi
||
eu Jorge vaaz cura de santa >^

de Ix." a
il
gomsaio corea e a margarida pães meus

;|
fregeses isto a porta

da dita Jgreja
||
depois de serem apregoados três domígos

|j
comforme ao

samto comcilio per amte m."* '\ testemunhas .s. gaspar dalmeida e diogo
|]

medes e amtonio pinheiro meus freges[es] e gom
|]
saio macho moradores

nesta fregesia e por
;j
verdade asinei aqui

\\
Jorge vaa\

jj

aos quatro dias de fr.° de de i565 anos Re
jj
çebi eu jorge vaaz cura

de samta crus a por
j]

ta da jgreja dela a Joam de lima e a m.*
jj
da costa

asim como mãda a samta madre Jgreja
|j
e per amte m.'"* testemunhas

.s. luis frz. e ã
II
tonio mourão e outras m.'*' testemunhas e por

||
verdade

asinei aqui
jj
Jorge vaai

\\
(Fl. Ixxb).

Aos xxb dias de fr." de i565 anos Recebi eu
||
jorge vaaz cura de

samta *^ de Ix.* a p." core|a] de
||
lacerda com dona jsabel de uilhena

comfor
II

me ao samto cõsilio depois de cerem apregoados
||
três domígos

como me fizeráo certo per
||
certidões .s. do cura de são nicoláo domde

era ele freges e com certidão do cura de
||
samte esteuão domde ela era

fregesa
||
e por me dar licemça o sor dom Jorge os

||
Recebi uisto como ela

estaua nesta fre
||
gesia de samta >^ testemunhas que

||
forão precemtes

.s. amtonio corea
||
vreador que agora he e luis çesar prouedor

||
dos al-

mazeés e outras m."* testemunhas que
|j

forão precemtes e por uerdade

asinei aqui
\\
Jorge J'aa:{

\\

Aos xxbj de Janeiro de i565 anos Recebi
||

eu jorge vaaz cura de

santa ^ a belchior
|j
de tores com jsabel de çiqueira asim como mãda o

samto cocilio e testemunhas que forão
jj

presemtes bastião carualho ca-

pelão das órfãs
j|
e aiuoro gomes e outras testemunhas que

||
ce acharão

presemtes ao dito casam.'" que
jj
ce fes a porta da Jgreja das órfãs por

mã
jj
dado do sõr. prouisor por ce não achar o te

jj
soureiro da dita jgreja

e por uerdade asinei
|;
aqui

jj
Jorge i'aa\.

\\
(Fl. Ixxb v.).

Aos 3o dias do mes de jullio de id65 Recebi Eu
jj
Ant.° plz. cura

desta Jgr." a fr/" pinto moço
jj
da camará dei Rei noso Sõr. cõ lianor

de faria
j]
minha freg.* cõforme ao q mãoda ho sancto

j|
Consilio presente

1.'^ .s. lianor cravr.^ e
jj
Dona maior e outras m.'^" p.^^ homés e mo

||

theres q presentes forão e por verdade asinei
||
aqui

j]
Antonius pi^.



Aos 3 kiias do mes daguosto da heRa de
[|
i565 Recebi Eu Ant.° piz

cura desta Jgr.*
||
Ant." trauaços cõ Caterina antunez sem

||
precedeRem

hos bannos acustumados ha ho sancto
||

cõsilio por justos Respectos q
hahi avia e isto

||
por huã Comissão e alu." do sor. don Jorge dalmeida

j|

a huã missa a q tomarão o .s. sacram.'° cõforme
||
ao alu.* stando hi por

t.-"* dona Joana e dona
||
maior sua mãi e briatiz cravr." e outras

||
m.*^*

t.^* e por verdade asinei aqui
||
Antonius pi\.

\\

Aos .5. dias do mes daguosto da hera de i565
||
Recebi Eu Ant." piz.

cura desta Jgr.'' cõforme
|j
ao sancto cõcilio a m.'^' da silua cÕ m.* mao-

sinha
||

dos paços v.°^ e forão t.-'* marcos dias e briatiz RoTz e Jm."

doliv." e outras m."^ e por verdade
||

asinei aqui '| Antonius piy.
\\

(El. Ixxbj).

Aos ib dias do mes de Setenbro de i565 Recebi
jj
Eu Ant.° piz Cura

desta Jgr.^ a fr/" gllz. cõ c."^
||

frz. cõforme ao sancto cÕsillio tredentino

perante
||
m."^ t."^ a porta da dita Jgr.* e por verdade asi

||
nei aqui

||

Antonius pi\.
||

Aos io de feu.™ de i56b R. Eu António piz cura desta
||

Jgi".^ a Joana

Corrêa cõ fr."^" gllz. freigues de são nicolao
[|
corridos os banos de ambas

as freg.^* cõforme ao sãto
||

cõcilio perante t.-^* .s. bras Ribr.° e balchior

Raposo
]|
e luis brãodaõ e outros muitos e por verdade

||
as}'nei aqui

||

Antonius pi^.
\\

Aos 7 de maio de i566 Eu António piz. Recebi
||
a p." scrauo de dona

m.'** de sousa cõ antonia scraua
J|
de bras Ribr." precedendo prim.''° os

banos cõforme ao
||
sancto cõsilio perante bras v.'^ cleriguo, e o the-

sour.°
II
e outros m.'"= a porta da Jgr.* e por verdade asinei aqui

\\
An-

tonius pi:{. |1 (Fl. Ixxbj V.).

Aos 3o de maio de i566 Eu Antonjo piz. Cura desta jgr.'' Recebi
||
a

thome Cabral! cõ bryanda luis cõforme ao sancto
||
Cõsilio tredétino pre-

sente di" piz. cleriguo de missa
||
e jorge piz. e bras v.'^ e Antonjo vaz

todos Jco
II
mos na dita Jgr.'' e por verdade fiz e asinei este

[|
Anto-

nius pi^.
II

Aos 8 dias do mes de Setembro de i5Db Recebi Eu Ant."
i|
piz Cura



a fr/-' andre minha frg/'^ cõ d.°^ frz. frcg."
||

de bucellas cõforme ao

sancto Cõsilio tredentino e foraÕ
|1

t.''* marcos dias e bras Ribr" e violãte

pachequa
||

e ana nogr." e outros m.'"^ e por verdade asinei aqui
||
An-

tonius pi\.
II

Aos i8 dias do mes de setembro de i566 Recebi Eu
|j
Antonjo píz.

cura a m.^ Dinis f.''' de amadiz frz. çapatr."
||
e de briatiz RoTz sua mo-

liíer m.*^" nesta frg.* cõ fr.™ Jorge
||
correiro m."'' a madanella cõforme ao

sancto Cõsilio e per
||
ante m.''" t.^* .s. Jm." de médoça, e Jm.° dolivr."

e
II
e Jnes dalcaceva, e m.-'' de persee (sic) e simaõ frz capat."

||
e outros

m.'°^ e por verdade asinei aqui
|j
Antomus piy.

\\

Aos 6 dias do mes de dezembro de i566 R. Eu Amt."
||
pTz cura a

||

(Fl. Ixxbij ).

Aos 9 de feu™ de 1567 R. Eu Ant." píz cura-desta Jgr.''
||
a jm." delgado

cõ m.* Roys f.° de c."" vãz viuua
||
a porta da Jgr.'» é dominguo perante

luis frz. scrivaõ da
||
Ralação e todo ho pouo e por verdade fiz este

||
e

asinei cõ ha era dos annos acima da Regra
||
Antonhis pi\.

||

Aos 6 Dias do mes de julho de iSôy Recebi Eu António píz
||
Cura

desta Jgr." a m*^" de gouuea cõ briatiz de v™ guõcellos
||

f." de p.° de

queiros e de sua molher c"^ teixr.* e forão t.^^ luis
||
de guois e m.^" de

sousa e outros e por verdade asinei aqui
[|
Anlonius p!\ \\

Aos 20 Dias Do mes de julho Recebi Eu ant." píz cura desta
||
Jgr.*

a porta delia cõforme ao q maõda ho sancto cõsilio
||
cõ ana Jorge f.'' de

Jsabel píz viuva m." nesta frg.*
||
cõ jm.° do Couto da frg.'' de sancta justa

per ante m."*
||

t."^ .s. marcos dias e bras Ribr." e outros e por verdade
||

asinei aqui
||
Anlonius pi\.

\\

Aos xi dias do mes de agosto de iSGy annos Recebi
][
Eu Ant." píz.

cura, a m." luis minha frg.'' cõ fernão
||
gllz. peuidal a porta da jgr.* cõ-

forme a constituição
||

e forão i.^^ marcos diaz e sua molher violãte pa-

checa
||
e luis tavares e sua molher m.* de persee e outros

||
e por verdade

asinei aqui
||
Anlonius pi^

\\

Aos \-j dagosto Recebi eu Ant.° píz cura desta || Jgr.* a fr.*-'" de men-
doça cõ dona felipa de pãtoja frg.«" desta

||
frg.* cõforme a constituição e
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forão t.^^ briatis de

||
frois viiiua e Ant." frois seu f." e outros e por ver

|(

dade asinei aqui
||
Antoniiis pi:;.

\\
(Fl. Ixxbij v.).

Recevi Eu Ant." píz. cura desta Jgr.'' a Jm." gomez
||
meu freg^* cõ

ana leitoa cõforme ao sancto cõsylio
||
e forão t.^* marcos diaz e violãte

pachequa
||
sua molher e os padres da jgreja oje 23 dias do mes

||
dagosto

de 1567 e por verdade asinei aqui
|j
Aníonius pi\

|j

Aos S dias do mes de octubro de 1567 Recebi
||
Eu Ant." pTz cura

desta Jgr." a m.'^^ diaz
||
scrava de valétina brandoa cõ Jm." p." pdr."

||

cõforme ho sancto cõsilio perante m."* t."* .s. fr.'^°
||
RoTz de guois e

luis brandão e antonia brandoa
|j
e outros m.'^^ e por verdade asinei aqui

j|

Antonius pi\
||

E no mesmo dia e era Recebi a Jnes alúrz || cõ.

Aos 9 Dias do mes de Janr.° de i56S Recebi eu
||
Ant." piz. cura nesta

Jgr." a gaspar Rabello f.°
||
De fr.™ frz. defunto e de m.* de besa da frg.*

da trindade
||
cõ ana pestana f.* de m." farta aqui frg.* e fora

|1
t."* Ant."

vaz Jconimo, e alu." a.° carpentr." e barbora
||
coelha e sua f.* dona leanor

e outros e por verdade
|1
asinei aqui

||
Antonius pi\.

||
(Fl. Ixxbiij").

Aos 2 Dias do mes de feur." de i5ó8 Recebi Eu Ant."
||

pIz. cura

nesta Jgr.* a jorge annes pescador cõ
||
Joana Rolz a porta dela per ante

Jm.° doliur."
|]
e p." bugalho e g.° frz. e c."" de seixas e jnes

||
Dalcaceva

e outros m.'°^ e por verdade asinei aqui
|j
Antonius pi{.

||

Aos 27 dias do mes de feur° de i5b8 Recebi
||
Eu Ant.° pIz. cura

nesta Jgr." a thome frz. cÕ
||

ant.''' gaspar naturais da castanhr.'"' per ante

fr.™ Roiz e perante marcos diaz e luis bradaõ
||
e violãte pachequa e sua

mai e outros m.'°*
j|

e por verdade asinei aqui
||
Antonius pi\.

j]

Aos i3 de junho de i5ó8 Recebi Eu Ant."
||
píz. cura desta Jgr.* a

Jsabell bras cõ
||
bastião alúrz. barbr." per ante p." frz. e jorge frz.

||
jrmaos

da m)a* e gratia de freitas e ana pestana
1|
e outros e por verdade asinei

aqui
11
Antonius pi^.

\\

Aos i3 dias do mes de julho Recebi Eu Ant."
|j
píz. cura a jnes pinta

preta cõ j.° da gama preto
||

e forão t.-''* ant." vaz Jconimo e andre
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mendez
||
e luis ívz. e m." gomez e outros e por verdade

||
asinei aqui

\\

Autoniiís pi\.
II

Ao i° dia Do mes daguosto Recebi Eu
||
ant." pTz. cura a Jeronima

de sousa cõ ant.° dias carpítr." e t.'" presentes forão marcos
||
Dias e vio-

lãte pachequa molher e luis tauares
||
e m.'*" persi sua molher e outras

e por verdade
||
asinei aqui

jj
Antonins pi\. i]

(Fl. Ixxbiij v.).

A 14 Dias Do mes De nouébro de i568 Recebi Eu Ant.°
||
plz cura desta

Jgr.'' A m.'' mõtr* f.* de andre afonso e de c."^
[]
camélia cÕ ant." frz. f."

de fernaõ de anes cõforme ao sãto
||
consilio tredentino perante Jm.° do-

liu." e fernão gllz.
||

e jnes dalcaceua e outras m.'"^ t."^ e por verdade

asinej
!|
aqui

j]
Antoniiis pí\.

||

Aos 16 de nouébro de 1 56S Recebi Eu Ant." pTz. cura
||
amador pinto

cõ ilena machada orfãa cõforme ao sãto
||
cõsilio tredentino perante Jm."

carvalho e damiaõ de gois
||
e duarte lopez e outros e por verdade asinei

aqui
II
Ant.° pií-

||

Aos q. dias Do mes De janr." de iSõg Recebi Eu
||

-^nt." pTz. cura desta

jgr.'' ha d."'* de bragua
||
cõ amador alúrz. Respostr." de S. A. cõforme

!|

a constituição de sua .A. e perante m."* t."'
||

.s. Duarte lopez alfaate da

Rainha e jeroni
||
mo teix." e violãte pacheca e ana nogr.*

||
e por verdade

asinei aqui
||
Antonius pi\.

||

Aos 23 dias Do mes de Janr." de iSôg Re
||
cebi Eu Ant." pTz. cura a

porta da dita
||
Jgr.* a gaspar mlz cõ. m." alúrz. cõforme a Constituição,

e saneio cÕsilio tredentino
|{

perante t."^ .s. Jerónimo frz. m.°'' a são fr.""

e
II
e bras diaz, Dona m.'' e por verdade asinei

jj
aqui

||
Antonius pi^.

\\

Aos 23 dias do mes De janr." De 1 569 Recebi
||
Eu Ant." pTz. cura desta

Jgr." a ant.*
||
lopez cõ gaspar frz. como mãda o sancto

||
Consilio tre-

dentino perante fr. gllz. atafonr"
;|
e ant." frz. m.°''na freg.* da ma[da]nela

trabalhador
||

(FI. Ixxix) E luis aiúz. carpétr." e m.°^ a saõ v." e m.**"

Jorge
11
e ana frz. e por verdade asinei aqui

]

Antonius pi^.
\\

Aos 24 dias do mes de janr." Recebi Eu Ant."
||
pTz. cura a m.''* da

fonseca cõ Ant." anriques
j|
cõforme ao q mãoda a sancta madre Jgr.''

jj
a

porta da dita Jgr." presente m."* t.*' .s.
jj
marcos dias, e a." vaz tenReiro
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e d." da fonseca
||
e violãte pacheca e outras m."* e por verdade asinei

||

aqui
II

Antonius pi\
||

Aos IO Dias do mes De feu™ de 1569 Recebi
||
Eu Ant." piz cura a

Domlguos frz. cõ anto
||
nia frz. comforme ao Sancto cõsilio a porta

||
da

dita Jgr.* perante Jm." de melo e António Corrêa a andre simois e cos-

táça vaz e por ver
||
dade asinei aqui |i Antonius pi^.

||

Aos 4 Dias do mes de Junho de iSbg nesta Jgr.^
||
de S. ^ Recebi

e Dei has bençois a Jnatio de são
||
pai e jnes soares por marido e mollier

como mãda
||

a constituição De S. A. e foraõ t."* Jm." morão
||
capellão

de! Rei e m/^ soares sua jrmaã e outros m.'"^ e por verdade Eu Ant." pIz.

asinei aqui oje
||
Dia e era ut supra

||
Antonius pi\.

||

Aos 12 Dias Do mes de Junho de 1569 Eu Ant.° píz.
||
cura Recebi

cõforme a constituição De sua A.
j|
a Dona m." Da silur.* cõ Rui de souza

de carualho
||
perante m."* t.=* .s. marti a." de sousa e dõ d."" de crasto

||
e

ant." vaz Jconimo nesta Jgr.* e ho thesour.™ ' e outros e por verdade

asinei aqui
||
Ant.° pi:{.

|j
(Fl. Ixxix).

No mesmo Dia e era Recebi Eu Ant.° píz. cura
||
Recebi a Jnes de

freitas q staua na casa das orfaãs cõ bell
||

chior Roíz sapinr." (?) da

padaRja perante m."^ t."* .s. hos
||

padres jconimos da Jgr.* e jrmaos da

mja. e andre casco
||

p.''°'' da casa das orfaãs e outros m.'"* e isto cõforme

a consti
II
tuiçaõ

||
Ant.° pi^ cura

\\

Aos 29 de Junho de 1669 eu bras v.'^ vig.™ da igreja de sãta '] >í<

bautizei a p." f." de fr."^" e isabeil médez sua legitima
||
molher foraõ pa-

drjnho J.° carvalho e madrjnha dona violãte
||

f."** de J.° carvalho e de

dona marja sua molher e por verdade
i|

asinej aquj era ut supra
||

bras i'."-
II

(I).

aos 29 de j[u]nho de ibôg eu bras v.'<^ vig.™ da igreja de sãta ^ ||
Re-

çebj manoell da costa natural da freg." de sã saluador de tolões do

cõ
jl
selho dagiar de b/^, e a c.'' ftVz. do cõselho de gouvea dapar da-

marãte
||

t.^^ manoell moi'ejra e bras Ribr." isabeil morejra e ines fr.^
||
e

(i) Assento inutilizado.
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o l."^" xpã de benavéte e belchior carvalho e domjguos diz e outros
|I
e o

por verdade asinej era iit supra
||
bras v.'^

||

Ao prim.™ de novcbro de iDÓg Recebj eu bras v."' vig'" de sãta ^ ||

a Jeronjmo teix"'" e a ffr." iídre ãbos viúvos q viuvará
|i

na mesma fírg.*

a porta da djta igreja perãte m.'"* t."**
||

.s. Jorge Roiz e bras de gois e

ãdre gllz. e isabell lopez, e
||
isabell piz e cn.* gomez e outros m'°* e por

asi ser asinej aquj
jj
bras v.'^

|j

(Fl. Ixxx).

Aos 26 de dezembro de 1 Síig eu bras v.'^ vig™ de sãta
||
^ Recebj a

porta da dta. igreja por marjdo e molher e p." médez.
||
e a isabell llujs

por ãte m.'"^ t.^'* .s. pelonja v."^ e cn.*
||

goa (?) e ãt.* da costa demiã

lopez e lorge gllz. e out.-"^ m.'^^ p."*
||

e por asi ser asinej aquj
||

br^as 1'.''^
II

Aos três dabril de 1 670 eu bras v.'^ vig."^" de sãta
||
>^ Recebj a porta

da dta. igreja por marjdo e molher
||
a." vaz e a paula diz m.°'' na dita

frg." perãte m."^ t."^
||

.s. sacha da silua e gaspar de seq." e demjão

lopes e jnes ailz. e
||

breatis Róis e por asi pasar asinej aquj
||

bras j>."
Jl

Aos dez dabril de 1670 anos eu bras v.'^ vig.'° de sãta J» |[
Recebj

a porta da dita igreja por marjdo e molher a ãt." coelho
||
e a isabell de

sousa perãte m.'"^ t.^'' .s. brejtiz froes e isabell
||
ãRiques e tome delgado

e p.° tome alv." Jorge e L.° denis
||
e por asi pasar na verdade asinej

aquj
II
bras v.'^

||

Aos dezaseis dabril de 1670 anos eu bras v.'^
||

vig.''° de sãta cruz

dalcaçoua Recebi por marjdo e mo
[|
Iher na mesma igreja a p." lopez

chapin.™ e a margaj
||
da núz. perãte m.'"^ p."''* .s. Jeronjmo de crasto e

jeronj
||
mo tx." e bras de goes e brejtiz Roíz ines allz. e cn.* ã

||
dre e

por asi ser asinej este
[|
bras vJ'-'

H
(Fl. Ixxx v.).

Aos vite do mes de majo de 1670 eu bras vig.''° de sãta cruz
||
Recebj

por marjdo e molher por mãdado do preilado a gas
||

par collaço naturall

desta cjdade e m" na ftrg.^ das martes
||
e a ana K° naturall da mesma

cjdade e m°'' nallcaçoua ffrg.''
||
de sãta ^ e jsto a porta da jrmjda das

orffaãs situada
||

na mesma íTreg.* por mãdado de sua R. e por asi
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ser
II

asinej este dia e hera ut supra t.^* zuzarte peres dãdra
||

de. fr.'°

froes, fr/° graçes e a Regéte das orfaas
||
e out."' m."^^ p."*

||
bras v.'"

||

Aos 17 de st.™ de iByo eu bras v.'^ dto. vig.''" Recebi
||
a porta da

igreja de sãta ^ por marjdo e molher por
||
mãdado do prellado a p.'*

mêdez veuvo fFerrejro e a isabell diz
||

t."^ q fforá presétes ãtã láprea e

ftV.™ Cardoso e bras
||

da silua, ãt." de paiva isabel Jorge e cn.^ fírz.

e m.'' de
||
crasto e por asi pasar na verdade asinej aquj

||
bras v.'^

||

Aos 8 de outu.''° de 70 eu bras v." vig™ de sã
||
ta ^ dalcaçoua Re-

cebi por mai jdo e molher a
||
porta da dta. igreja por mãdado e comjsã

do prellado
||
a J." darnest fflaméguo e a cn." ffr." t.^* q fora

||
prezentes

Jeronjmo ífrz tecelã e sua molher genevra diz.
jj
e Justa soares e bras

da silua seu marjdo e jorge Roíz
||
e ot.^^ mujtas e por verdade asinej

aqui
|]
bras v."

||

(Fl. lxx.xj).

Aos 28 de Jn.''° de 157Í eu bras v."= vig.'° da igreja parro
||
chiall de

sãta cruz dalcaçoua Recebi por marjdo e mo
||
Iher per comisã do prelado

a p." doure e isabell Jorge a porta
||
da dta. igreja perãte m.""^ t.''^ .s.

bras Rib.™ e sua
]|
molher e marcos diz e sua molher violãte pachequa

||

e p." ífrz. carpít.™ e out.°* e por asi pasar na verdade
||
asinej aquj dja et

era ut supra
||
hras v.''^

\\

Aos II de ffr.° de 1571 anos eu bras v.'^ vig.™
||
de sãta cruz dal-

caçoua Recebi por marjdo e molher
||

por mãdado do prellado ha ãRique

carvalho escrauo
||

de J." carvalho e a cn.* a.° escrava de brejtiz dã-

dra
II
de a porta da dta. igreja per ãte m.'^^ t.^^ .s.

||
guaspar denis e p."

lopez e m.'' ftrz. e m." diz e out.'"'
||
mujtas p.''* e por asi ser asinej

aquj
11
bras v."

||

Aos 23 dabril de 1571 eu bras v.'* vig.™ desta
||

igreja Recebi por

marjdo e molher na dta. igreja
||
a guaspar ffrz. omé preto ftbrro e a

Joana tavares
||
e jsto cõ \y do prellado \.^^ q ffbrã prezétes

||
ffernã gllz.

he theodozia da silua e Jorge Roíz
||
e out.°* e por verdade asinej este

||

bras V."
\\
(Fl. Ixxxj v.).

Aos 27 de maio de 1871 eu bras v.'* vig.™ desta
||
igreia Recebi por

marjdo e molher per comjsã
||
do prellado a bellchior de gouvea e a m.*

dabreu
j|

t."* ãt." moura cõprador dei Rej nosso 5.°'', e seu
||
j-mão gaspar
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moura c bellclieor moura crjado do

||
cardeall ifãte e Jacome barbosa e

j.° barbosa
||
e bras Roíz clerij^o de misa e manoell bautista out"

||
si clé-

rigo de mjsa e por verdade asinej aquj
||
bras v.'"-'

\\

Aos y de Juliio de iSyi anos eu bras v.'^
||
vig.™ de sãta >í< Recebj

a porta da dta. igreja
||
por marjdo e molher a manoell núz. e jnes

||
de

goes per proujzã do prellado per ãte m.'"*' t."*
|]

.s. j." barboza e p."

de goes e Ruj gllz e out.-'^
||

m."''* e por asi pasar na verdade asinej

aquj
II
bras v.'"

Aos 12 de Julho de ibji anos
||
eu dto. bras v.'' vig.™ Recebi per

comissã
II

do prellado a porta da dt.-' igreja de sãta >J< ||
ha p.° da silua

[e] a m.* dos santos por marjdo e molher
|]

perãte m.'^^ p."* .s. Jeronjmo

tx.", luis tavares
||
e m.'^ persT, m.^ simoes Jn." nog." e out."^

||
m.'^** e por

pasar na verdade asinej aquj
||
bras v."

||
(Fl. Ixxxij).

Aos 29 de julho de 1571 anos eu dto. vig/°
[[

per nome bras v."^ Re-

cebi por marjdo e molher
||
a porta da dta. igreja por comjsã do prellado

ha
II

ãt" madr.'' e a cn.* lopez perãte m.'"^ p.^^
||

.s. ãt." estevéz, Ruj gllz.

isabell cordr.* e
||

brejtiz crav.'''' e out.^^ e por verdade asinej
||
aquj

||

hras v.'^
||

Aos 16 de st.''° de iSyi eu bras v."= vig.''° de
[|
sãta >^ Recebi a porta

da dta. igreja de dja per
|]
ãte m."'' t."" per comjssã do prellado por ma

||

rjdo e molher a pascoall Roiz naturall de braga
||

e a lujza da rrosa na-

turall da cidade de Ix." t.^^ q ||
fforã prezentes ãt." estevéz, ãt." calldr.* I|

bellchior Raposo J.° doliv." e isabell cordr.''
||
e brejtiz craveira e out.^^ e

por verdade asinej
||
aquj

||
bras v.'^

||
.

Aos 17 dout.™ de 1671 Recebi eu bras v.'^
||

vig.™ da parrochiall

igreia de sãta cruz ha ãt."
||
gllz. naturall desta cidade e a m.'' gllz. na-

turall do gra
II

dil m." nesta cidade por marjdo e molher per ãte
||
m."'*

t.^^ .8. bras Rib.™ ffr."^» Roíz e p.° goes e vale
||
tyna brãdoa e fr.^'» bradoa

e ãt.'' brãdoa e out."^
||

m.'"* p.^^ e por asi pasar na verdade asinej aquj
||

bras V."
\\

(Fl. Ixxxij v.).

Ao[s] 10 de fr." de 1672 anos Recebj eu bras
||

v."= vig.™ de sãta >í<

dalcaçoua a manoell ffrz.
||
capat.™ e a m.* simoa por marjdo e molher

||

cÕfforme ao q mãda a sãta madre Jgreja cõ provisã do prelado fforã

23



prezétes luis
||
tarares e sua molher margajda persí e ana

||
nog." e o l.''"

xpã de benavéte e gaspar denis
|j
e out.='^ m.'''* e por asi pasar na verdade

asi
II

nej aquj
||
bras í'.""

||

Aos 24 dabril de 1672 anos Recebi
||

eu bras v.*'^ vig.™ desta igreja

de sãta >J<
II
por marjdo e iTiolher por mãdado do prelado

jj
a J.° Rib.™

có isabeli p." crjados do Sõr.
||
governador d" lopez de sousa djabo pe-

rãte
II
m.'"* t."* .s. J" barboza e bras da silua

||
ãRique gomez a." diz bell-

chior de mõtalluã
||
ãRique gomez lujs Rapozo e por verdade

||
asinej

aquj
II
bras v.'^

||

Aos 18 de majo de 1672 anos Recebj eu
||
bras v.'^ vig.™ por marjdo

e molher per mãdado
||
do prelado a porta desta igreia a gujomar médez

||

cõ eitor ifrz. perate m.'^* t."^ .s. luis dafõ
||
sequa b.""^" na se e j"^ RoTz

micia Roíz ãt." de fr/
||

ãt.° soares J." diz bastia allz. ãt.° tx." ãt."

píz.
II

gracja destrada domígos dallm*^" e m." de crasto
[|

bras v}^
||

(l'l. Ixxxiij).

Aos iG de junho de 1572 anos Recebi eu bras v.'^
||
vig.™ a porta da

dta. igreja por mãdado do prellado perãte
||
m."^ t.^^ a g." barba e justa

médez, escravos catvuos
||

.s. p." diz iadrelhador e sua molher gracja dabreu

e ãdre
||
za lírz. e isabeli ffrz. e Ijanor ftrz. e ana diz e out.^*

jj
e por ver-

dade asinej aquj
||
bras z'.'"

jj

Aos 17 de Junho de 1672 Recebi eu dto bras
||

v.'^ vig.™ por mãdado

do prelado perãte três t.="* .s. domj
||
gos gllz. Janebra da fõsequa he ejtor

gomez adã pito
||
cõ luzia dallmejda molher preta catiua por asi o mãdar

o prellado
||

por aver suspejta dépidim.'° ao matrjmonjo e por asi pasar

na
II
verdade asinej aquj

||
bras v."'

\\

'

Aos 8 de Julho da era de 1572 anos Re
||
çebj eu bras v.'^ por marjdo

e molher a ffr."^" telez
||
cõ ãtonja de Rezéde naturaes daléquer e ela m.»""

||

nesta ffreg^ jsto por mãdado e comjsã do prellado a por
||

ta da dta.

egreja perãte m."* p.^^ t.'"^ J." çirne e sua
||
molher e por

verdade asinej
||
aquj

||
bras v."'

||

Aos 26 dagosto de 1572 annos eu
||
bras v.'^ vig.™ de sãta >í< Recebi

por marjdo e
jj
molher a porta da dta. igreja por comjssã do prellado

||

aa J." de currall e y."^ médez perãte m."^ t.^' .s.
||

violãte pachequa e
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cn.^ de bajrros e isabell Jorge e p." I| douRé e out.'''^ m'°* e por verdade

dade asinej aquj
|{
bras v.'"

\\
(Fl. Ixxxiij v.).

Aos 8 de str." de 072 anos eu dt." bras v."-" vig.™
||
de satã ^ Re-

cebi a porta da dta. igreja per mãdado do prelado a J."
[|
Roiz. ãzol.™ co

m." da costa por marjdo e molher perãte m.'" t.^^
|1

.s. ífr'° varela e xpaõ

de benavente e gaspar denis
||
e out.°* m.'°* e por verdade asinej

aquj
II

bras r.""
ji

Aos 17 de St/" de 1572 anos Reçebj i| eu bras v.'^ vig.™ de sãta cruz

Recebi (sic) a porta da dta.
||
igreja per comjsã do prellado perãte m."

gente
|! a luis carn.™ e a barbara de Ijã por marjdo e molher

||
t."'* Joana

diz. e gaspar carn.™ e g." Rib.™ e m.'' médez
||
br-as v."'

\\

Aos 28 de St.''° de 1372 anos anos {sic) bautizou
||

J.° bautista a ma-

teus ff.° de ffr."^" ailz. e de gracja de '| nis sua moiiíer fora padrjnho Jeró-

nimo borges e
||
madrjnha ffr." ffrz. b qual J'' bautista o ba

jj

aos 28 de s.'™ de 1372 anos manoell bau '.\ tysta iconjmo é sãta ^
bautizou a mateus

||
ft." de âr.'° aliz. e de sua molher gracia denis foj

||

p jo Jeronjmo borges e madrj.^'' m.^-^ íírz. e o manoell
j|
bautvsta o bau-

tyzou a Rogo e Requjrim."" da
]|
maj e por asi pasar na verdade eu bras

V." vig.™
II
da dta. igreja ffiz este e asinej

||
bi-as v.'^

\\
(Fl. Ixxxbj) (i).

Aos 24 de n.™ de 1572 anos Recebi eu bras v.'^ por comjssã do pre-

llado por
II
marjdo e molher a porta da igreja de sãta cruz a ãt." vaaz e

filipa ãtúz.
\[
ãbos escravos de lujs allz. de tavora p." m.'* perãte m."^

t.^^ .s. ãt."
II
dallcaçoua at." esteves e g.° ffrz. e p." diz todos de casa

]
do

dto." sor. e por verdade asinq aquj ' bras i>.'^
||

Aos 18 de 1573 is/ci anos eu bras v.'* vig.™ de
||
sãta ^ Recebi per

mãdado do prelado perãte três
||

t.^* a lianor de vasco comsellos cõ fr/°

de siame
|

por marjdo e molher t.''^ cn.* de bairros e ãbrozio lois
||

e por verdade asinej aquj
|j
bras v.'"^

\\

(1) Este termo e o anterior foram trancados. Posto que a numeração das folhas

passe de Ixxxiij para Ixxxbj, não deverá haver falta de assentos, em virtude do pouco

tempo que medeia entre os termos que se conservam.
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Aaos xxig dias do mes de março de 1373 annos eu bras vicente vig."°

de sã
11
ta crus.

Aos vinte de Julho de 72 Recebi Eu bras v.''^ vigairo desta
j|
Igreja de

santa crus por marido E molher por m/" do prelado
(|
A cn.* mõtr.* e a

fr." de souza por marido E molher a porta da dta. Jgreja
||
perante m."^

t.^^ .8. dona margaida e Jzabell de siqr/ e mn." baup
|j
tista clérigo de

missa
11
e por verdade asiney aqui '[ bras i\"

||

Aos víte dias de março era de 1573 anos Recebi Eu Bras v."'
||

vi-

gairo desta Jgreja de santa crus a porta da dita Jgreja por
ij
marido E

molher a fr." de seabra e a lianor de vascomsellos
||
por mandado do pre-

lado perante m.'^* t.-'^ cõvé a saber cn.* de bairros (El. ixxxbj v.).

Aos vinte de majo de 73 anos Recebi Eu Bras v.'^ vigairo desta Igreja
||

de santa Crus a porta da dita jgreja por marido e molher por maõ
||
dado

do prelado a fr.*^" Esteuez preto escrauo de Ant." Esteués escrivão
1|
dapo-

zentadaria cõ m." pachequa Escraua preta de marquos dias
||
escrivão dos

contos perante m.'''* t."* a saber Ant.* RoTz sapatr." e Inês Antunez e An-
tónio Coelho

;!
e por verdade asinej aqui

||
bras v.'^

||

Aos .7. do mes de Junho de 1.5.7.3. recebi eu bras v."'^ uigairo
||
desta

Jgreija de Sancta crus, a porta da Dita jgreija por marido
||
e molher por

mandado do prelado A aluoro Roíz. natural
||
do turçifall cõ barbara do

Reguo natural desta cidade
||
freguês da dita Jgreija de samta crus pe-

rante muytas
||

testemunhas .s. a saber, padrinhos luiz tauares Marga-

rida
Ij
percym e por verdade asyney aquj outro sj Jzabel

||
cordeira an-

tonio esteués, antonio frz. tozador e
||

fr.^° dazeuedo
]j
bras v.'^

||

Aos 21 dout.''° de 1673 Recebi eu bras v.'^ vig.''° perpetuo
||

desta

igreja por marjdo e molher por mãdado do prelado
|]

a porta da dta.

igreja perãte m."' t.*^ a domígos Camacho
|1
e a cn." diz t.^*

H

e por verdade asinej aquj " bras vJ^
||

Aos 3i dout.''" de 1573 ano[s] eu bras v.'^ vig.™
||
desta igreja Recebi

por marjdo e molher a porta da dt.''
||
igreja perãte m."* t.^^ per mãdado

do prellado a bras diz
||
cõ lujza íFrz. cn.* de bajRos cn.* dalborquerque

e isabel Jorge
|1
e ãt.° estevez p." doure duarte gomez de lemos e oiit.°*

mujtos
[|
e por verdade asinej aquj

||
bras v."

||
(Fl. Ixxxbij").
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Aos 7 de dez.™ de i573 eu bras v.'« vig.™ desta igreja

||
Recebi a

porta da dta. igreja por marjdo e molher
1|
a manoell pTz. e a m.* ffrz.

por mãdado do prellado sé
||
popa né béçoes por ser ovento perãte

fn_tas t^ns
II
^,.^s

,,te
II

Aos 1 1 de fr." de 74 Recebi eu bras v.''= por marido
||

e molher por

provizã do prelado a porta desta igreja
[[
a giraido gUz. cÕ barbora ftVz.

perãte m.'"^ t.^* .s.
||
xpão pães

[|
bras i'.'"

\\

Aos 25 dabrjl de 74 Recebi eu bras v.'' vig.™
|1
de sáta >i< por marjdo

e molher pelo estilo novo
||
do cóciljo provlcial e provizã de sua R. S

a ãt." de melo e dona cn.* de sousa ãbos naturaes e m."*' nesta cidade

ela
]1
em sta ^ ele e sã mamede perãte m.'"^ t."' .s. d.° lopez

||
de sousa

e dona ãt* e Jorge pestana e gaspar bugalho
||
e p.° lopez e ãt" estevez

e casi toda gente dalcaceua
||
e por verdade asinej aquj

||
bras p.'^

||

Aos 25 de Julho eu Ant." vaaz Recebi nesta
||
Jgreja de santa crus

per mandado do sõr prouisor
||
a R." frz. cõ fr/^ perejra por marido e

molher
j]
cõforme ao santo cõsilio perante m.'-'* t.^"^

||
e por verdade asinej

||

António vaa^
||

(Fl. Ixxxbij v.).

Aos 8 de setenbro de 74 Recebi eu Ant." vaaz
||
a porta desta Jgreja

por marido e molher
||
a belchior de mote aluo c5 ageda cordr."

||
criados

anbos do gouernador d." lopez cóforme
||
ao santo cõsilio e por verdade

asinej
||
António i'aa:[

||

Aos 9 de jan.™ de 1575 annos eu Ant ° vaaz
||
Recebi a gaspar frz.

teselaõ
||
cõ c.'' míz lauãdr.* por marido e molher

||
perante m.'"^ test.''^ e

per mãdado do prelado
||
e por verdade asinej

||
António vaa\

\\

Aos 20 de abril de 75 eu Ant." vaaz
||
Recebi nesta Jgreja de santa

crus a Ant."
|1

neto f." de fr.'^" luis pescador cÕ Joana
||
de toRes m.""^

nesta fregesia por marjdo
||
e molher de l.í* do sõr prouizor

||
e por ver-

dade asinej dia mes e anno ut
||
supra

||
António paa^

||

Aos 23 de abrill de 75 eu Ant." vaaz cura
|j
da Jgreja de santa crus

Recebi por marido e
1|
molher a dioguo frz. barq/" cõ C* da costa

||

morador nesta fregesia e por verdade
||

asinej
||

António vaa\
\\

(Fl.

Ixxxbiij").
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Aos 14 de agosto de 75 Recebi por marido
||
e molher nesta Jgreja

de santa crus a mateus
||

dias e fr." da silua per mãdado do Sõr. pro-

uizor
II
sendo presentes belchior de mõtaluo e breatis

||
roíz. e outros e

por verdade asinej dia mes
||
e anno ut supra

||
António i'aa\ cura.

aos qujmze de cetembro de setemta
||
e symquo Reseby por marido

e molher
||
a domjngos dalimejda quõ margayda I] diz meus fregezes é hesta

ygre
||
ya quõforme ao direyto e ao sãto

||
quõsjliio e por verdade ho asinej

||

ts. dõ a." e duarte
||

gomez
||
amí.°

\\
do qintall

||

aos des de majo de setemta e sejs
|j
Reseby por marjdo e molher a

porta
II
desta ygreia a trocado gllz. e

||
yzabell nunez meus fregezes quõ

||

for
II
me a dereito e ao samto quosilijo

||
e por verdade ho asinej

||
t."^ lluis

carneiro e
|| ||

amt.°
|]
do qintall

|1
(Fl. Ixxxbiij" v.).

a vymte do sobredito mes Rese
||
b}' a porta desta ygreia por marjdo

||

e molher a amt.° teix"'" e a c*
||

barradas quõforme ao samto
|[

quõ-

sylljo e por verdade ho asy
||
nej

||
amt.°

||
do qintall

\\
t.^^ gorge pestana

||

e amt." zuzarte
||

aos cete do mes de yunho de setemta
||
e seis Reseby a porta desta

||

ygreja por marido e molher a gas
||
par de gomjde e a yulliana soay

jj
res

quõforme ao samto quõ
||

cillio e por asjm ser ho asynej
||

t.''* bellchior

Ra
II
pozo e duarte go

||
mez e outras m.'^**

||
amt.°

\\
do qintall

||

a uymte e quatro de yulho de setemta
[|
e seis Reseby a porta desta

y II
greia por marido e molher my

||
gell diz. e a e a (sic) brizeda gomes

||

quõforme ao samto quõcilio e perante
||
m."** t.^* e na verdade ho asynej

||

ant°
|]
do qintall

||

(Fl. Ixxxix).

Aos 24 de Jan.™ de 77 Recebi
[|
nesta Egreja de santa crus a afonso l|

mendiz cõ marg.'^" Roíz. por marido e molher
||
e por verdade asinej dia

mes e anno ut
||
supra

||
António vaa\

||

Aos 24 de Jan.™ de 77 Recebi a ant."
||
vaaz criado da Jífe. dona m."

cõ costança de
[j
meneses por marido e molher e por

||
verdade asinej dia

mes e anno ut supra
||
António vaa^

\\

Aos xb de maio Reseby eu bertolameu dias
||
marguarjda allvres cõ
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costodyo
II

firejra a porta desta jgreja por
||
marydo e molher como mãda

ha
II
samta madre jgreja de Roma e por

||
verdade liasiney aqui

||
de 1677

anos
II

bertolameu
||
dias cura

j|
(Fl. Ixxxix v).

Aos xxb de mayo de 1677 anos Rese
||
by eu bertolameu dyas cura

da jgreja
||
de samta ^ a bernall vaz có m/'' de

||
goys sua molher a porta

da jgreja
||

t."'* q prezentes estavão Amt."
||

caldeyra e p." de goys e

outras m.*=*
!|

t.^* e por verdade hasynej aquij
|[
bertolameu

||
djas cura

\\

Aos XX dias de janeyro de 1678 ha
||
nos Resebj Joam frásisco cõ

m.* dy
II
njs ha porta da jgreja por marydo

1|
e molher como mãda ha

samta ma
||
dre jgreja t.'''^ q prezentes estavão

||

pêro lopez pyreyra e sua

molher e
|1
gaspar dynys e outras m.'^** t."'

||
e por verdade hasyney ha-

qui
II

bertolameu
\\
dias cura

||
(Fl. Ixxxx).

Aos xij de feverejro de Í578 anos Reseby
||
eu bertolameu dyas cura

de sancta ^ ||
ha porta da jgreja como mãda ha sancta

|}
madre jgreja

de Roma Amt." velho ty
]|
noquo com valentyna bradoa todos

||
m''" é a

dyta freguezya 1.="^ q pre
||
zemtes estavão frásisco Royz. de goes

||
gaspar

Rapozo e m.'^^ t."* q preze
||
tes estavão e por verdade hasinej haqui

|1

bertolameu
\\
dyas cura

\\

Aos xxj dyas [do] mes de fevereyro de
||
Í578 anos Reseby eu bertola-

meu
II
dyas cura da jgreja de samta ^ ha

||
porta da jgreja por marjdo e

molher
||
como mãda ha samta madre jgreja

||
de Roma a digo {sic) fréz cõ

jsabell
II
de payva todos m™^ é esta dita fregue

|]
zya t.=^ q prezentes es-

tavão gaspar
||
V3'semte bellchyor de moteallvo e outras

||
t."^ e por ver-

dade hasynej aqui
||
bertolameu

||
[dias cura']

||
(Fl. Ixxxx v.).

Aos xxjx de fevereyro de Í578 ha
||
nos Resebij eu bertolameu dyas

cura de
||
samta >i< ha porta da Jgreja por ma

||
rydo e molher como mãda

ha são
II
ta madre jgreja de Roma ha domyngos

||
cardozo com C"'' (?) sy-

mojs t.^^
II q prezentes estavão gaspar Rapozo

||
bras Rybeyro e ra."*

outras t.^^
II
e por verdade has3'ne3f haquj

||
bertolameu

||
dyas cura

\\

Aos x de habrill de 1578 anos Reseby eu ber
|j
tolameu dyas cura

de samta ^ ha porta
1|
da jgreja por marjdo e molher como mãda

||
ha

samta madre jgreja de Roma he amt."
||
simõys com m.* nunes m.''°^ ê

caza de luis
||
carneyro na dita freguezya e por verda

||
de hasyney aquy
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t.°* q prezentes esta
||
vão luis carneyro frãsisco mourão e m."' I[ houtras

||

bertolameu \\
dias cura

||
(Fl. Ixxxxj).

Aos xxb dias do mes de mavo de 1578
||
Reseby eu bertolameu dyas

cura
'I
de samta ^ ha porta da igreja por

j|
marydo e molher como mãda

ha sãta madre jgreja ha bened^xta gomes
||
m." e crjada de p." lopez

da dita fregue
||
zya com guomsalo frz. m.™ é ha

|| freguezya de sam
migell t."* q ||

prezentes estavão Amt." caldeyra H manoell gomes e m."*

houtras t."**
|| q presétes estavão e por verdade hasyney

||
haqui

||
berto-

lameu
II
dyas cura

||

Aos xxjx djas do mes de mayo de iSyS
||
Reseby eu bertolameu dyas

cura da jgreja
||
de samta >^ AmRyque pyreyra cõ domjmgas

||
dallmejda

minha fregeza como mãda ha '| samta madre jgreja t.^* q prezemtes es-

ta
II
vão framsisco mourão e bellch3'or dazere (?) e

|]
o padre bras Rovz

Amt." esteves e houtras
||

m.'^'' t."^ por ser hasym pus aqui esta lem
||
brasa

como mãda ho (sic) costituisão
|1
bertolameu

\\
dyas cura ' (Fl. Ixxxxj v.).

Aos 4 dias de Julho de 78 Recebi é santa
|]

crus a porta da Egreja

por marido e molher
!| como mãda a santa madre Egreja a

||
manoell da

costa cõ sebastiana dinis
||

t.''^ q estauão presentes o 1.'^° lourenço
||
dal-

mejda e amRique monis baReto
||
e jnes dalcaçeua e maria de ReboRedo

||

e outras m.""^ test."^ e por verdade
||

fiz este termo por lembrança
||

f.'"

oje dia mes E anno ut supra
||
António vaa\

|1

Aos 2 de agosto de 78 Recebi ê santa crus
[|
a porta da Egreja por

marido e molher
||
como mãda a santa madre Egreja a ana

jj
escraua de

ana nogr.* viuua m.""" nesta
||
fregesia cõ luis escrauo de mateus esteuéis

||

ra.°'' é sãotiago forão perante m."* t."
||

.s. mateus píz e lianor frz. e

por ' verdade asynej oje dia mes ut supra
||

e foj mais t.^^ ant." giz. de

baiRos
II
caual.'° da casa dei Rej nosso sõr.

|]
António va^

j]
(Fl. ixxxxij).

Aos 4 de outubro de 78 Recebi a porta da
||

Jgreja a fr.*^" dias e a

lucresya da costa
||
pretos foRos por marido e molher

||

perante mujtas

testemunhas e por
1|

verdade as3'ney oje dia mes anno
||
ut supra

||
An-

tónio va\
II

Aos 16 dias de nouébro de 78 Eu fr."
||

Diaz cura desta igreia de

s.'" ^ recebi na dita igreia
|]
por marido e molher cõforme aho decreto
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do coii

II
cilio trieientino a joaõ lopez c Maria Manu

||
el ambos naturais

desta cidade de Lx." t.=* \\ q forão presentes o padre Manuel Bap
||

tista

bras Roíz jconimos da dita igreia
||
E outras muitas t."^ e por

uerdade asinei aqui
|j

/r/" Dia^
\\

Aos 20 doutubro de 78 Eu fr/° Diaz cura
|]
de sãta >J< recebi na dita

igreia a p." luiz com '| Maria Alrz. cõforme aho decreto do cõcilio Tri-

détino
II

t.^* q forão prezêtes o padre António piz. Mano
[|

el gomez the-

zoureiro e outras m."* e por uer
||
dade asinei aqui

||
/r/° Dia^

\\

(F\. Ixxxxij V.).

Aos q diaz de dezembro de 78 annos Eu ' fr.^° Diaz cura de sãta ^
recebi a porta da dita

||
jgreia por marido e molher cõforme alio de-

creto
II
do Sagrado cone. Trid. a pauilo de brito mourisquo

||
de nação cõ

frãcisca Botelha molher parda
||
ambos forros, t.'* q forão prezêtes an-

tonio
II

Ribeiro, criado do Sõr. Dom Alu." de Crasto
j]

Bras Ribeiro,

Manoel gomes thezou
||

reiro, e outras m.'^* t.''^ e por verdade
||
asinei

aqui
II
frS° Dia^

||
(Fl. Ixxxxiij).

[Casamentos desde 12 de dezembro de 1606

até 2 de março de 1628^

Titolo dos casados q co
||
me[ça] da era de 606

\\

Aos 12 de x'"'° de 606. recebi por mandado do sr.
[|
prouisor dos ca-

sam.'"* a simão Roiz cõ fr."
||
lopes sendo t.^* gaspar de freitas fr.™ de

porras
||
e Anna dagilar e outras p.=* E p.'' lembrança

|[
fis e asinei este

termo mes e era ut supra
||
Gpar Corrêa.

.\os 3i de Jan™ da era 607 recebi por mandado do Snor. Ant." Corrêa

prouizor dos cazam."'*
||
a p." fréz. com Joanna rodriges, forão padri

||
nhos

fr.'^" nunes adiudante e madrinha
jj
m.* Manoel forão t.^* Joã lopes de

monte rei
||
o pereyro, Joam gracia, Cordoua, e outras

jj
m."* p.''* e fis

este p.* lembrança e
j]

o asinei aos 3i do dito mes e era ut supra
||

Domingos Carn/"

Aos Í7 do mes de feuereiro [de] 607 recebi por mandado
||
do senhor Ant."

Corrêa prouisor dos casamentos a fr.*^" de!
||
posso com Cn.^ affonso, forão

24
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padrinhos alonso rami

||
res madrinha Jsabel roíz t.''* symão ramyres

||

Joã mlz, fr''° gracia, D. fernando de Saluos, migel
j|
domin

||

ges martin

de morales e fis e asinei este aos 17 do dito mes
||

e era ut supra —
D."' Canf. (FI. 118).

Sexta fr.* aos uynte e três de feuereiro [de] 607 annos recebi por
||
ma-

rido e molher a Anc.° teix" da fonsequa con Irea
||
de reges de mello

por mandado do snor Ant." Corrêa proui
||

sor dos casam'°% pad. iuis

alueres pyntor, mad. m.* Camélia, t.^* bertolameu
[j
paranquo, Belchior

frèz. á°^ roiz §•" roIz soldados e outros m.'"^
||

e asinei era ut supra —
D.°' Can.'-"

Aos 27 do mes de feuereiro [de] 607 annos recebi
||
por mandado do snor

Ant." Corrêa prouisor
||
dos Casam.'°'* a fr/° rroíz com cn.* roíz, forao

||

padrinhos Amtam perez, mad. M.^ alueres
||
forão t/^ Joam delfaro, ma-

noel Joam, Joam de
||
flores nauaro, D. Adram {sic)^ e por asim passar

||

na uerdade fiz este e asinei era ut supra
||
Domingos Carn/"

Aos seis dias do mes de Majo de 607 annos
||
recebi por mandado do

snõr Ant." Corrêa pro
||
uisor dos casamentos, a joam de morales

||
com

d."^ fréz uiuua, foram padrinhos o capitam
||
Aleman mad. m.-'' manoel,

t.''* o sargento
||
Ant.° sanxes, fr.'^° nunez adiuuante, o sargento

[]
Nicolau

de bibar, Joam gracia e por assim
||
passar na uerdade este asinei era ut

supra
II

Domingos Cai-ii/"

Aos 20 dias do mes de Mayo [de] 607 annos recebi por manda
||
do do

snõr Ant." Corrêa prouisor dos casa
jj
mentos a Joam peres, com Cn.* gléz.

molher uiuua
||
foram padrinhos, matheus despinar, madrinha

||
Jsabel de

Castro, t.'"^ Dom diogo Athana«io ^ de chabaria, fernão estevão, Diogo

da rib""^
||

e por assim passar na uerdade esta assinei
||

era ut supra
jj

Domingos Cayn.^° (Fl. ii8*v.).

Aos 24 dias do mes de Mayo [de] 607 annos recebi
||

por mandado do

snõr Ant." Corrêa prouisor | dos Cazam.'°* a Joam de Robles com m.*

dias
|]
foram padrinhos o Capitão D. luiz Pella, mad.

||
drinha D. Caterina

de vitoria foram t.^* dom
||

flores valdes, o Alferes fr.'^° de saozeda, o

p.^ M.^'
II

bautista, bertolameu fez., o alferes fernão desteues
||
e por assim

passar na uerdade este assinei era ut
||
supra

||
Domingos Carn.'"

Aos 28 dias do mes de Majo de 607 annos recebi
||
por mandado do
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snõr Ant." Corrêa prouisor
||
dos cazamentos a frutozo frcz. com Jnes

ribeira
||
foram padrinhos vicencio Reimiindo, madrinha

||
margarida giz.

t.^* m.^' pinheiro, Ant." bernardo, Ambrósio liandre; fr/" infante, e assinei

era
||
ut supra

||
Domingos Cani/°

Aos 29 dias do dito mes de mayo de 607 annos
|]
recebi por mandado

do snõr Ant.° Corrêa
|1
prouisor dos cazamentos, a D.°^ rolz com joanna

frz. forão padrinhos fr/° Cordeiro
j|
Madrinha m." rolz, t."'* iiiis da penha

||

fr." de miranda, Ant." CordejTO, gregoria
||
biuza e assinei erat ut supra

||

Domingos Cant/" {VI. 119).

Aos 4 dias do mes de junho 607 annos recebi
||
por mandado do snõr.

Ant." Corrêa prouisor
||
dos cazamantos, a lourenço dias, com Jsabel de

fi
II
gueyro; foram padrinhos D. manoel, mad

||
rinha petrolinha sanches,

t.^* o Alferes p."
||
fr." lopez; Josepe lapso, D. Joam denaia, e asinei erat

ut supra
II
Domingos Carn.''°

no mesmo dia do dito mes recebi a gregorio
||
de Segovea com Cn.*

fréz. por mandado do snõr
||
prouisor dos casamentos Ant." Corrêa forão

||

padrinhos D. Joam denaja, madrinha
||

breatis bispa, t.^^ as asima no-

meadas
II
e outras muitas e assinei era ut supra

||
Domingos Cani/"

Aos 8 dias do mes de Junho 607 annos recebi por mandado do snor

Ant." Corrêa prouisor
||
dos casamentos, a Martim da ueiga com Cn.''

||

gomez, foram padrinhos o Capitão fr." dale
||
mão, Madrinha Anna de

Ia penha t.^^ fr."
||
de rebilha, Joam Catellam, gregorio lopez

||
thome de

mesa e outras m.'^* t."^ e
||
asinei ut supra

||
Domingos Carn.''° (Fl. 1 19 v.).

Aos 24 dias do mes de junho 607 annos recebi
jj
por mandado do snõr

prouizor dos casamentos
1|
Ant." Corrêa, a Joam roís, com m.* fréz. fo-

ram
II
padrinhos Capitam ualuerde mad. m.* de medina

||
t.^^ o sargento

Joam bonet, bartolameu baranquo
||
diogo de coler, pedro emdambaque

e asinei
||
era ut supra

||
Domingos Carn/"

no mesmo dia de S. Joam q foi 24 de Junho 607 ||
annos recebi por

mandado de Ant.° Corrêa
||
prouisor dos Casamentos a bartolomeu frz.

com m.* peres forão padrinhos symão rolz
||
madrinha margaida rolz

forão t.** p." alfaate
\\
fr." sanahes, luis maldonado, Joam miz dei

||
Cas-

tilho, asinei era ut supra
||
Domingos Carn/"
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Aos 9 dias do mes de julho 607 annos recebi por
||
mandado do snõr.

Ant." Corrêa, prouisor dos casam'"'*
j|
a Joam sanches, com m." de chaues,

foráo padrinhos
||

rodrigo de neira official major dei Rei madrinha
||

Joanna de Sousa molher dadjuuante, t/* o Alferes
|;
nunez, o adjuuante

pedro de la penha, Jsabel fréz. Lasaro da ribeira, o alferes lucas de na-

uarete
|1
e assinei era ut supra

||
Domingos Carn/" (Fl. 120).

Ao i dia do mes dagosto de 607 annos nesta Jgreja de Sancta Crux

do castello da cidade de Ix.*
||
recebi por marido e molher por man

||
dado

do snõr. Ant." Corrêa prouisor dos ca
j|
samentos a Athanasio de Cha-

baria de legaspe
\\
com Dona Luiza hadrom de gueuara forão

|]
pad. pedro

Caldeirom de hores. madrinha
j

Dona Clara de vasques Consellos, foran

t.*^
Ij
o alferes Sebastião de sepuluera e Sancta

||
Marta, sargento Ant.°

Sanches, marquos
||
giz. soldado, bertolameu fes. soldado

||
o tesoureiro

m.^' frz. o tesoureiro pedro criado
[|
do tesoureiro m.^' nioardes (?) e

assine[i] era i| ut supra
||
Domingos Carneiro

j|

Aos 10 dias do mes dagosto 607 annos nesta
|i
Jgreja de Sancta Crux

do Castello recebi por
|j
mandado do snõr Ant." Corrêa prouisor dos

\\

cazam.'"^ por marido e molher a Joã xeme
|j

nes com Cn.* fréz. forão

padrinho D. Diogo de
||
solis, madrinha Dona m.^na de vitoria

||
t.^^ alonso

vasques joam darioUa baraona
||
fr." giz. Joam do Castelho e assinei era

ut
II
supra

II
Domingos Carn.''° (Fl. 120 v.).

Aos 20 dias do mes de dezembro 607 annos me foi dada huã Cer-

tidão, do Cura da Sancta misericórdia li de lix.'' que é a seguinte:

Recebi Em facie Ecciesice nesta Sancta Casa da Mia
||

a g." fréz.

com Jnes aluerez por mandado do snõr
||
Doutor Ant." Corrêa prouisor

dos cazam.'°* proesentes
||
testemunhas o snõr Aluoro roíz borralho

||
m.«'

roíz yrmãos da Mesa, et outras m."* t.^» e por i| assim passar fis este e

assinei oie g de dezembro
||
607 D.°* roíz da Costa.

E por me ser dada como asima passa na uerdade
]]
assente}' os asima

cazados neste liuro oie 20 do " dito mes
|^
Domingos Carn.''°

aos 25 do nacim" do Snõr. q foi ^ foi dezembro recebi por marido

e molher a fr.'=°
||
roíz com Cn." roíz, forão padrinhos Symão

j|
ramires,

madrinha Anna fréz. t.*^
||
luiz de la penha, o sargento g." de ortis

||
fr."

Joam daguillar andre marques
[|
e por assim passar na uerdade

||
fiz este
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por mim feito e assinado
||

oie 25 do mes de dezembro 607 anos
||

J)."' Caril/"

Aos i3 de jan.™ 608 recebi por marido
||

e moiher por mandado do

A-Ht." Corrêa
||
prouisor dos cazamentos ao capitiío gregorio poncio

||
de

liom, com dona olaia de moiina forão padri
||
nhos dona Mecia'e o mestre

de campo t."^ o Sar
||
gento maior, o Capelião de dona mecia, pedro te-

sou
II
reros m.'=' fréz. os creados todos do mestre de campo

||
e asinei era

ut supra — D"' Cani/" (Fl. 121).

Aos i8 dias do mes de feuereiro 608 recebi
||

por marido e mollier

por mandado do
||
prouisor dos cazam.'°^ a lionardo palanquo

||
com D. Mi-

cliaella, forão padrinhos
||
Martim da rib'*'' madrinha Anna des

||

pinhar,

t."^ Matheus despinar, o Alferes
||
fernão esteues, o capitão Diogo delia

ro
II
cha, D. luis ponsso e assinei era ut

||
supra

||
D.°^ Carii.''°

Aos 18 dias de feuereiro 608 recebi
||
por marido e moiher por man-

dado
11
do provisor dos cazam'°* a m.^' uelloso, com

||
m.* cardessa (sic), forão

padriniios vicencio rei
||
mundo, madrinha Cn.\peres, t."'* João míz

||
oso-

rio, frutosso fréz, ant.° de masedo Joam
||
Cortes e assinei era ut supra

||

Domingos Carn.''°

Aos ig de feuereiro 608 recebi por
||
marido e moiher, por mandado

do
II

snor prouisor dos cazam.'°* ant.° Corrêa
||
a joã Cortes com m."''

fereira, forão
||

padrinhos bastião fréz, madrinha
||
anna fréz t.^^ Joam mlz

g.Ç° peres
||

aluoro tereiro pedro tezoureiro e
||

assinei era ut supra
jj

Domingos Carn.° (F\. 121 v.).

Aos 2 dias do mes de Março 608 recebi por
||
mandado do prouisor

dos cazam.'°" Ant.°
||
Corrêa por marido e moiher a

||

grauiel Anriques

com m.* de eredia
||
forão padrinhos lazaro da rib/'' madrinha

||
breatis

bispa t.'^ o Alferes ramires
||
Joam lopez, monterei, Joam gracia voede

(?) II
p." tizoureiro e assinei era ut supra

||
Domingos Carn.''°

Aos Í2 dias do mes de Março 608 annos
||

recebi por mandado do
prouisor dos casam'°*

||
Ant." Corrêa, por marido e moiher

||
a luis dei

guadilho, com D.-''^ giz.
||

fora padrinhos o Alferes lucas ramires
||
ma-

drinha Jsabel de Castro, t/* geronimo
||
ponsso, joam gracia, lasaro mlz,

Miguel
II

de palomares p.° tizoureiro e outras t."^
||
e assinei era ut supra

|[

Domingos Carn.''°
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Aos [6 dias do mes de Março 608 annos
||

recebi por mandado de

Ant.° Corrêa pro
||
uisor dos casam. '°* por marido e moiher

|j
a Ant.° da

fonsequa com Jsabel gomes, forão padri
|1
nhos o capitão de campanha

Crispinho, t."^
||
Capitão valuerde, o alferes fernão desteues D.°* mlz

||

pedro tizoureiro e outras t.-"^ assinei era ut supra
||
Domingos Carn/"

(Fl. 122).

Aos 20 dias do mes dabrill õo8 annos
||
recebi por mandado de Ant."

Corrêa prouizor
||
dos cazam'°^ por marido et moiher

||
a Ant." luis com

Jsabel dominguez
[]

forão padrinhos pedro de João de muesqua
||
ma-

drinha m.* luiz, t.^* fernão esteues, d."^ uelharinho, gracia de sousa, d.°*

féz e assi
II
nei era ut supra

||
D.°^ Canir'"

Aos 4 dias do mes de Maio õo8 annos recebi
i|
por mandado de Ant."

Corrêa prouizor dos cazam.'°* por marido e moiher a Matheus
1|

gracia

viuuo, com m.-'' da costa uiuua, forão padri
||
nhos, o alferes Martim de

gruinhas Mad
jj

D. luiza de sousa, 1."= Joam míz, Joam de
||
Careom,

diogo míz, joam nauarro et
||

outras m."^ et assinei era ut supra
||
Do-

mingos Carn/" ,

Ao deradeiro de junho 608 recebi a d."* ^Miguel por mandado de Ant."

Corrêa prouissor dos casam. '°^
||
com m.'' roíz uiuua forão padrinhos p.°

||

alfaate, madrinha luiza dabreu, foraom
||

t."^ Jerónimo pinto, João roíz

uaraona
||

fr.'^° gomez morador na charnequa, g.Ç° féz. alfaate, sebastião

trigo (?) e outras m."** t.^^
|1
e assinei era ut supra

||
D.°^ Cani. (Fl. 122 v.).

Aos 2 dias do mes de Majo 608 annos
||
recebi por mandado de Ant."

Corrêa
||
prouizor dos cazamentns, por marido e

||
moiher a Joam gue-

reiro com m." de lameira
||

foi padrinho Alonsso de carião, madrinha
||

Joana dias, forão t.''* roque giz. grabiel
||
anriques, Joam debarella, D. Joam

de
II
Castro Joam e por assim passar na verdade

||
asinei era ut supra

||

Domingos Cani/"

Aos i8 dias do mes de Junho 608 annos recebi
||

por mandado de Ant."

Corrêa prouizor dos casam.'"* por marido e moiher a Martim
||
frez com

m." da fonsequa forão padrinhos
|]
Joam darobeles, madrinha m.* dias,

t.^*
II
presentes pedro de careõ, Joam lopez, Clemente

||
Joam de lira de

astros, e asinei era ut supra
||
Domingos Carn.''°

no mesmo dia do dito mes era ut supra
||
recebi por mandado de Ant."
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Corrêa prouizor

||
dos cazam'°* por marido e molher a

];
a joã de uai de

Castres, com luzia uicente forão
||
padrinhos Ant.° gomez, madrinha m*

dias
|[

t^* Diogo xemenes, João roíz. pabombo João de robeles
{|
ant." de

tores, e asinei era ut supra
||
Domingos Cant.''° [F\. i23).

Aos i5 dias do mes de Julho 608 annos
||
recebi por mandado de Ant."

Corrêa
]|

prouizor dos casam.'°* por marido et molher a lúcio lauro com
Jsabel pinheira

||
forão padrinhos o sargento Santiago; ma

||
drinha ma-

riana de Contreiras, t/*
||
Joã míz usorio, o alferes alonso xemenes

||
o

sargento luis dalmansa andre giz.
||

asinei era ut supra
||
Domingos

Carn.'-°

no mesmo dia recebi por mandado do
[|

snõr Ant.° Corrêa prouisor

dos casamentos
||
por marido e molher a Marquos

||
uital, com m.* Corrêa,

forão padri ji nhos ant." tormes, madrinha Anna
||
fr.", teste^^ as asima de-

claradas
II

e assinei era ut supra
||
Domingos CarurJ"

Aos Í7 dias do mes dagosto 608 recebi
||

por mandado do prouisor

dos casam'°^ Ant."
||

Corrêa, por marido e molher a Juam fréz.
||
com

Cn.' da guera forão padrinhos rodrigo de
||
erera capitã, madrinha susana

giz. forão
li

t"^ p.° fréz. o capitão ualuerds, alferenes isic) fernão
||
esteues,

sargento g.^'' ortis e por assim passar na uerdade fiz este por mim feito

e assinado
||
era ut supra

|i
Z)."-* Carn.^° (Fl. 128 v.).

Certefico Eu bras roíz cleriguo de missa q por comi
|]
são do Snor do

Snõr doctor demião vieguas cham
||

sarei e desembarguador da Rolaçao

Eclesiástica
||
e prior da ig.'^ de Sancta Crus do castello

jj
e por aluara

do Snõr Ant.° Corrêa prouizor dos casam.'"*
||
oie trinta dias do mes de

outubro do anno de
]!
mil e seis centos e outo Recebi por marido e mo-

lher como
II
manda a sancta madre Jgreia a cchristouão lopes

||
com Inês

giz. e forão testemunhas q se presentes
||
acharão Jerónimo piméta e dona

Anna maria e
||

fr.'^° de salzedo e Joam monteiro e Andres guonçales
||
e

luis polanco de Salamanca e Joam dabreu e por ver
||
dade fis e asinei este

oie dia mes e anno vt supra bras Roi\.

Oje o prim™ de feuereiío do anno prezente de mil e seis
j;

sentos e

noue Recebi eu bras roíz cura da ig." de Sancta Crus do castello desta

cidade de lix.* a Joam giz monteiro
||
com mèsia felgueira por marido e

molher como manda
||
a sancta madre Jgreia de Roma por aluará do snÕr
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Ant." correa

||
prouizor dos casamétos e forão testemunhas An.'" inlz

||
e

christouaõ lopes e christouão daguilar e christouão
||

de Jnesta e Joam
guterres de sisla e dona anna m.'''

]|
e outras mais e por uerdade fis e

asinei este oie dia
||
mes e anno vt supra

[[
hras Roí-. (F\. 124'!.

Aos des e seis dias do mes de março do anno de mil e
||
seiscentos e

roue Recebi Eu bras roíz cura da ig."
;
de Sancta crus do castello desta

cidade de Ix.* a dominguos
|]
dandrade com dona breatis soares por ma-

rido e molher como
||
manda a Sancta madre Jgreia de Roma por aluara

do sôr.
II

An.'° correa prouizor dos casamétos e sem Embargo de
[|
ser

coresma E naõ naõ Rece[be]raõ bençaõs por ser coresma
||
E com li-

cença do Sõr doctor Joam saraiua prouizor e vi
j|

guairo gera[l] deste ar-

cebispado en a ig" das orfans de sua
||
magestade em o qual Recolhiméto

estava Recolhida
||

a dieta dona breatis soares e íoraõ testemunhas que

se
II
presentes acharão, aluaro de madureira, e joam

||
guomes coresma e

An'° dandrade e antonio mourão
|j
e dioguo mendes e bartolomeu pais e

a Regente da
]]
dita casa das orfans e outras mais e por verdade

||
fis e

asinei Este oie dia mes E anno vt supra
||
bras Roi:[.

Aos. 3. dias do mes de maio de. i6oq. Recebi' eu bras roIz !| cura da

ig." de sancta crus do castello desta cidade de lix.* a luis
|i

de iedros

com luiza de los Reis por marido e molher como manda !| a Sancta madre
Jgreia de Roma por aluará do Snõr. An.'° correa pro

||
vizor dos casa-

métos e foraõ testemunhas fernaõ sanches
||
e fr."^" crespilho dom grauiel

de Roxas fernaõdo esteuaõ E o
[j
capitão pedro de uzendo o capitão pedro

caldeirão c alonço
||

uasques e manoel frz. e Joam borges e maria de

medina
||
q foi madrinha e outras mais E por verdade fis e asinei este

||

oie dia mes e anno vt supra
||
h\is Roií. (Fl. 124 v.).

Aos doze dias do mes de Julho do anno de mil e seiscentos " e noue

Recebi eu bras roíz cura da ig." de Sancta crus
||
do castelo desta ci-

dade de lix.^ a Antonio franco com
||
fransisca pereira por marido E mo-

lher como manda 'j a Sancta madre Jg.'^^ de Roma por aluara do Snõr.

Ant." correa
||
prouizor dos casamétos e forão testemunhas que se

||
pre-

sentes acharão o capitão fr."^" alemaõ o capitão
||

pêro frz. de siles o ca-

pitão fr." de castreijam o capitão
||
perdro caldeirão deoses o alferes fer-

naõdo esteuaõ
||
o alferes grauiel de pinhaloza o alferes fr." despinsa

Ij

dom antonio e dom joam ambos irmãos filhos do capi I tão martim de

Ribeira e An.'° pinheiro tapiseiro de
II
sua[sj magestades e outras mais
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pesoas c por verdade
||

tis e asinei este oie dia mes c anno vt supra J|

bras Poi\.

Aos 3o de Noiíembro de 6oq de licença do Sõr.
||

Doutor Damiaõ

Viegas prior desta igreia de Santa Crus
||

recebi cõforme ao sagrado

cósilio Tridentino a Gabri
||

el de Nabais cõ Maria frz. estando presentes
||

Pedralues beneficiado na dita Jgreia E os aifreses (sic)
||

fr.''° Esteuão e

fr/° espinhosa e Dom António
||

soldado da companhia do Mestre de

Campo e por lem
||

braça fis e asinei este dia mes e era ut supra
||

C"- Corrêa. (Fi. i25).

Aos onze dias do mes de janeiro do anno de mil e seiscentos
||
e des

Recebi Eu bras roíz. cura da Jgreia de santa crus
||

do castelo desta

cidade de lix.* a nicolao de navarre[te] com Jsabel de sousa por marido E
molher como manda a Sancta

||
madre Jgreia de /Roma por aluara do

snõr Doutor
|]
António correa prouizor dos casamentos e foraom

||
teste-

munhas q se presentes acharão o conde da Jlha
||

de Sam miguei dom
manoel da camará o capitam

||
fr."^" alemaõ, o capitão p." frz. de siles e

o capitão fransisco
||
de castreiam e pêro de bombosque manoel frz. Joam

||

borges fr." borges o sargento dom An.'°, miguei de polamares
||
o capitão

<.le campanha lucas de nauarrete e outras mais
||
e por uerdade fis e asinei

este oie dia e mes ut supra
||
bras Roi^.

No deRadeiro dia de Janeiro de mil E seiscétos e des
||
Recebi Eu bras

roíz. cura da ig." de sancta crus do castello
|]
desta cidade de lix* a

Joam sanches pardo com Joana
||

bautista por marido E molher como
manda a sancta

||
madre igreia Em a capella dos pasos uelhos por man-

dado
II
do snõr prouizor dos casamétos o doutor antonio correa

||
e foram

testemunhas o capitão pedre Jbanes E o capitão
||
E sargento mor martim

de Ribeira o capitão p.° frz. de siles
||
o capitan fransisco de castreiam E

o capitam pedro de
||
caldeirão de cusis E outra mais E por uerdade fis

e
II
asinei este oie dia mes et anno ut supra

||
bras Roi\. (Fl. i25 v.).

Aos outo dias de feuereiro do anno de mil e seiscentos e des
|1
Re-

cebi Eu bras roíz cura da igreia de sancta crus do castelo
{|
desta cidade

de lix.* a dom manoel bautista com
||
anna de torres por marido e molher

como manda a sancta
||

a madre jgreia de Roma por aluara do snor

doutor
II
Ant.'° correa prouizor dos casamentos E forão testemun

|j
has q

se presentes acharão o sargento dom An.'° e o alferes
||
cristouaõ sedenho

25
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martim de ouribe clara ribeira E
||
m." frz. [e] outras mais E por [uer]dade

fis e asinei este oie dia mes
jj
e anno vt supra

||
bras Roi~.

Aos sette dias do mes de nouembro do anno de bio
j|
Recebi eu A."

baiiejro cura da jg'"" de sancta crus do
||

castello desta cidade de lix" ha

Martim sanches com domin
||
gas frz. por marido e molher como mãoda

a sancta madre
||

jg""" de Roma por aluara do Sor. doutor António Cor-

rêa
II
prouizor dos casamentos e forão padrinhos o capitão fr."^" aleman e

madrinha Beatrix Ramires, e test.''^ alferes
||
Lucas Ramires d° ortis JoaÕ

Roíz el alferes hernaõ
||
do esteuan el alteres dom an.'° Reinozo dom je-

ro
II
nimo e outras muitas pesoas e por verdade fis

||
este e o asinei oie

sette de nouembro de 6io anos
||
Afonso Baiiejro. (Fl. 126).

Aos ib dias do mes de ja."''° de bii eu
||
o p.^ A." balieiro cura q ora

siruo em Sancta
||

crus do castello desta cidade de lix'' Re
||

cebi A fr."^"

Lopes cõ Caterina Cordeira por
||
marido e molher como manda a Sancta

ma
II
dre jg" de Roma, por aluara do Sor António

||
Corrêa prouizor dos

casam.'"* e forão test.*"* q prezemtes
||

se acharão p." giz., fr." pesoa de

mello, Jerónimo
||
caualheiro domingos martins fr." de Reuéiha

||
he bar-

bara lopes e o alfeires luquas Ramires e outros mais
||

e por verdade

asinei aqui oie 16 de jan™ de
||

6ii annos
||
Afonso baiiejro.

Aos 24 de ja"™ de bii eu o p.'= A.° balieiro cura q hora
|1

siruo em
S."* Crus do Castello desta cidade de lix''

||
Recebi a joaÕ dias com ca-

terina RoIz por marido
||

e molher como manda a s.'" madre jg." de

Roma
II

per aluara do Sõr António Corrêa prouizor dos cazam'°^ e forão

tes."* dom d." mexias chirinos izabel
||
de castro fr.'^° mendes João RoTz,

joão de lia Roza m'"
||
lionardes clérigo tezoureiro da ditta jg" e migel

de pa
II
lamares e outros muitos e por verdad^ asinei aqui oie

|| 24 de jan™

de 6ii annos
||
Afonso baiiejro. (Fl. 126 v.).

Aos 27 de ja"™ de bii eu o p."^ Afonsso balieiro
||
cura q ora siruo em

S'^ Crus do Castello
||

desta Cidade de lix" Recebi a beltezar giz. com

M.*
II
ferreira por marido [e] molher como manda a sancta

||
Madre jg"

de Roma com licemça do Sõr prouizor
||
dos casam'°* António Corrêa e

foraõ tes.'"* hernaõdo
||
esteuaõ Alferes e el sargemto p." de bersotim

||

e joaõ pestana e m." framscisqua e o p.^ tezoureiro
i|
m^" lionardes e outras

mais pessoas e por ser verda
||
de asinei aqui oie 27 dias de jan™ de bii

annos
||
Afonso balieiro.
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Aos 2 de fr." de õii eu o p.' Afoinso baliejro cura '] q liora siruo nesta

jg." de sancta crus desta Cidade
j

de lix." no castello Recebi a jorge

fanal com m.* sardinha Jpor marido
|
e] molher como mamda a sancta madre

lg."
II

de Roma por mãodado e cõ licemça do Sór prouizor An.'° Cor-

rêa
j]
prouizor dos cazam"** e foraõ t"* el doutor molina e o capitão

||
fr.'°

aleman e d.° de bergon e sebastião de Sepulueda e
[]

an.'° sanches e

alomso dei Castilho e outros m'°^ q prezentes
!|

estauaÕ e por ser asim

iierdade asinei aqui oie 2 de fr."
|

de 6ii annos " A.° baliejro. (Fl. 127).

Aos 7 dias do mes de feuereiro de õij eu o p.^ A. " Baliejro !j cura q
ora siruo em Sancta Crus do castello desta Cidade

||
de lix* Recebi a fr"^"

Róis com Caterina Corrêa por ma
|{
rido [e] molher asim como maõda A

Sancta madre
|]
jg" de Roma per aluara do Sõr António Corrêa pro

||

uizor dos cazamemtos e forão tes."^ o sargento maior ij martim de Ri-

beira Anna despinir {sic) p.° Roiz matheo despinar ajudante migel jbaldo e

outras m.'^* tes.'^* q prezemtes estauaõ e por uerdade asinei aqui oie 7 ||

de feuereiro de 6ii annos
|]

^4." baliejro.

Aos 9 do mes de fr." de õii heu o p.'= A.° baliejro cura 'I que ora siruo

cm samcta crus do castello desta Cidade
||
de lix.^ Recebi a fr.™ Soares

com briatis framcisqua
|j

por marido he molher como mamda a S.'^ madre
jg."

jl
de Roma, por aluara do Sõr António Corrêa prouizor

jj
dos ca-

ssamemtos e forão tes.'^' diogo de xebra Sebasti
||
anna soares p.° mar-

tines j."phe laço el alferes
||

fr/" de penheloza e outras muitas pesoas q
prezemtes esta

||
uaõ e por verdade asinei aqui oie 9 de fr° de õij anos

||

A." baliejro. (Fl. 127 v.).

Aos des de abril de õii eu o p.^ A.° balieiro cura
|| q hora siruo nesta

ig." de St.'^ crus do castello desta
||
Cidade de lix.* Recebi por marido e

molher assim
||
como mamda a Sancta madre jg." de Roma a p." mar-

tins
I]
com mecia de morais por aluará do Sõr An.'° Corrêa pro

jj
uizor

do[s] cassam'"* e forão tes"^ o p.^ m^" lionardes
jj
e lucas Ramires alferes e

o p.' p." alz beneficiado
J|
na ditta ig" e dom An'° de gusmão e outras

muitas pesoas
||

e por ser uerdade asinei aqui oie des de abril de õij
||

A.° balieiro.

Aos dezacette de abril da prezemte hera de lõii annos
||

eu o p.^

Afomso baliejro cura q ora siruo nesta jg."
||
de Sancta Crus do castello

desta Cidade de Ijx^ Re
j

cebi por marido e molher como maÕda a sancta
||



— ig6 —

madre jg" de Roma A martim afomso de sousa
||
com dona caterina

dalcaceua Baretta Recolhida q ||
estaua no mosteiro das Recolhidas neste

Castello por
||
aluara do sõr An.'° Corrêa prouizor dos cazamemtos

\\
forão

test."* o doutor damiaõ uiegas e dona m.* Rolim
\\

Recoliiida no propio

Recolhim.'° e o p.'= alz.^ beneficiado
i|
na mesma jg" de Sancta Crus e

m.*^" fz. morador no mesmo
||

castello e outras m'^^ pesoas e por ver-

dade asinei aqui
||

oie dezacette do prezemte mes de abril
||

Afotnso

baliejro. (Fl. 128).

Aos 29 de majo de 6ij eu o p.^ A." baliejro cura q hora siruo
jj
nesta

ig" de Sancta crus desta Cidade de lix* no castello
||
Recebi por marido

e molher asim como manda a Sancta
||
madre ig" de Roma por aluara

do Sõr An'° Corrêa prouizor
||
dos casam'°* A joão de lia gerra com cate-

terina fr."^^ teste
||
munhas prezentes q estauaõ joaõ Cuellar Maria fr/"

||

gaspar uelho alferes antonio douliueira beneficiado
||
o tizoureiro m'" lio-

nardes e outras m."* pessoas e por
||
verdade asinei aqui oie 29 de maio

de 6ij annos
||
Afomso baliejro.

Aos 5 de junho de 6jj ||
eu o p.'^ A." baliejro cura q hora siruo nesta jgreia

de
II
Santa Crus do castello desta Cidade de lix." Recebi por ma

||
rido

e molher como manda a sancta madre Jg" de Roma
||
por aluará do

Sõr An.'° Corrêa prouizor dos cassam*"" a alomso
||

sanches com fr."

RoTz testemunhas q. prezemtes estauaõ el
||
alferes lucas Ramires e m*"

frz. e fr." borges e Jerónimo
||
caualheiro soldado e domimgos de lia penha

outro si e outras
||
m'"* pesoas e por verdade asinei aqui oie 5. de junho

de 6ii annos
||
Afomso baliejro.

Aos i5 de agosto de 6ij eu o p.'' A." Balieiro
||
Cura q ora siruo em

Sancta Crus do castello desta cidade de lix.* Ressebi a porta e fasse

da jg" per marido e molher como manda a Sancta
||
madre jg" de Roma

por aluara do SÕr prouizor antonio Corrêa juis
||

dos cassam'°^ q sub-

posto se pasou p.* a comseisão pur {sic) ú despacho em q ||
maõdou o ditto

Sõr a pudesse Resseber por ser ella da fregezia da com
||

seisao e fes

petisão dizendo ella moraua ja no castello donde elle
[|
hera freges e por

lhe comseder o ditto sõr licemsa o fis guardando é o
||

mais cõforme a

cons. deste Arcebispado An.'° Rolz com justa Roíz
||
test.^* q prezemtes

estauaõ o p.^ p." alz. beneficiado na ditta jg"
||
e m^" frz. e frutuozo giz.

barbeiro e p." de Ha penha e outros m'°^
||
(Fl. 128 v.) e por asim passar

na uerdade fis este asemto e o asinej
||
oie i5 de agosto de 6jj annos

|1

A.° baliejro.



— 197 —
Aos 29 de agosto de ójj annos eu o p/ Afomso baliejro Cura

||
q ora

siruo nesta jg""" de Sancta Crus do castello desta cidade de
||

lix.' Re-

ssebi a portta da jg." por marido e molher Como mamda a santa
||
madre

jg." de Roma per aluara do Sõr António Corrêa prouizor e
||

juis dos

cassam'"^ ha Santiago RoTz com margaida giz. testemunhas
|| q prezemtes

estauaõ o capittão Dartelharia D." de bargon, e justa giz.
||

e frutuozo

frz. e d." uernal, e joão martins e antonio vernal, e outras
||
muitas tes-

temunhas e por ser verdade asinej aqui oie 29 de agosto de 6jj ]' Afomso

baliejro.

Aos 29 de nouembro de 6jj annos eu
[|
o p.^ A.° baliejro cura q ora

siruo em sancta crus do castello desta Cida
||
de de lix* Recebi por maõ-

dado do Sõr An.'" Corrêa prouizor dos cazam.'°* a amtonio
||
douro (?)

soldado com m." lopes uiuua moradora na mesma fregezia de
||

S.'" crus

foraõ testemunhas dom antonio e o 1."^° fr.™ gomes e antonio ouernal
||
e

outras m.""* pesoas q prezemtes estauaõ e por verdade asinej qui oie 29

de
II
nouembro de 6jj annos

|]
Afowso baliejro.

A treze dias do mes de junho de i6Í2 recebi por mãdado do Sõr ant."

Corrêa
||
prouisor dos casam,'"* E de licença do sr prior demeão viegas,

g." perez
||
com M.* Marques fregezes nesta freguesia de S'" Crus forão

t."^ fr.™ Roíz, y M. * Nunez E por uerdade o asinei aqui
||
Dieguo

pi^ CÍ7i\a.

A 24 de junho do dito ano bapt. Eu o p.^ Dieguo piz Cinza
||
jão f."

leg de Xpaõ lopez, e de jnes giz. p. p. mattheo despinar
||
e C." Corrêa

E por uerdade asinei aqui Dieguo pi\ Cin:^a. (Fl. 129) ([).

A 25 de nouembro de de i6Í2 por mãdado do sr. Ant." correa
||
pro-

uisor dos cassam'"*, Adam jorge com M." joão por sua mo
||
iher t.'"* p."

Martíz E jsabel de Castro, a costa e outros
||
m.'°* e por uerdade asinei

aqui oie ut supra
||
Dioguo pi^ Cin^a.

Ao[s] Í2 de dezembro recebi por mãdado do sr. Ant.° Correa prouisor

dos
|]
casamentos Ana de mireles, e M^' Antunez En pren.*^ das t.^*

||

geronimo de victoria, E o capitão felipe dei Aia, E dona
j|
alfonsa E por

( 1
) O termo foi riscado.



uerdade asinei nqui oie dia iit supra do anno || de 6Í2 || Dioguo

A. 5. de majo de i6i3 recebi por mãdado do sr. Ant."
||
Corrêa pro-

uisor dos casam. '"^ a joão doliua cõ M.»
||
de las nieues forão testemunhas

os capp""^ fr.™ alemaõ
||
E dõ bernardino soarez, E Ana de torres, E ou-

tros
II
e por uerdade asinei aqui oie ut supra

||
Dioguo pi\ Cin^a.

A ii de nouembro de 6i3 recebi por mãdado do sr fr.'^" de Saa
||
pro-

uisor dos casam'"^ na forma da constituição a fr."^" parrilha cõ
||
C." gomez

por marido E molher forão t.^^ o alferes gabriel
||
de penhalosa e dõ Ant.*

de gusmão, fernãdo esteuão E
||

M.'^' giz. nabo E outros E por uerdade

asinei aqui
||
Dioguo piz Cinia. (Pi. 129 v.).

Aos i6 de majo de 6i3 recebi Eu o p.^ Dio. pIz Cinza cura nesta
||
jg."

de S" crus do castello por mãdado do Senhor Ant." Corrêa
||
prouisor

dos casam'°^ hieronimo soarez de vilaboa cõ Dona
jj
Archangela de No-

ronha por uirtude de huã procuração
||

sua que En meu poder fiqua na

forma acustumada forão
||

t.^* Don fernãdo uai de Rábano, fr."^" Ruberte

Ant.°
II

Ribr." fragoso, p." martTz, hernãdo Esteuã, barnabe durenha |l

feliz uiualdo, e por uerdade asinei aqui oie dia mes
||
anno ut supra

jj

Dioguo pi:{ Cin:{a.

Aos treze de oitubro de 6i3 recebi Al." Corito E Ant.^ fez- por
||
ma-

rido E molher por mãdado do sr. prouisor dos casam.'"'* Ant."
||
Corrêa

Em presença das t."^ o cabo desquadra penha e sua
||
molher El Alferes

ramires E outros muitos, E por uerdade asinei
||
aqui mes E anno ut supra

||

Dioguo pi:{ Cin:{a.

A quinze de oitubro de 6i3 por mãdado do sr Ant." Corrêa
[|
prouisor

dos cassam. •"* fr."^" borges E M." Ramos forão i."^ m.^' frz.
||

lucas Ra-

mirez E ó doctor dameão viegas E por uerdade
||

asinei aqui
||
Dioguo

pi:{ cin:[a. (Fl. i3o).

A 25 de nouembro recebi por mãdado do sr. Ant.°
|]
Corrêa prouisor

dos casam. '°* Ant.° de Torres cõ
||
M.* Roíz. por marido E molher forão

padrinhos
||

o alferes M.'^' giz. Nabo, don Ant." vai de Rábano
||
don fer-

nãdo uai de Rábano E outros muitos E por
||
uerdade asinei aqui

||
Dioguo

pi:{ Cin:{a.
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Aos 28 de nouembro de ti3 recebi por mudado
||
do sr Ant.° Corrêa

proiiisor dos casam'"^ Ant."
||
rasquete cõ dominguas da costa por marido

E mo !|
liíer forão f* joão de mira o p.'' fernãdo da

||
guilar e o p.^ Ant."

doliur." E por uerdade asi
|1
nei aqui

||
Dioguo pi:{ Cm:{a.

Aos 3o de nouembro de 6i3 recebi por madado
||
do sr Ant." Corrêa

prouisor dos casam. '°* p.° de
||
Rueda cõ jsabel martiz forão t. '" o alferez

||

gabriel de penhalosa, E o doutor molina
||
E o alferes gabriel de pais E por

uerdade asinei ' aqui oie ut supra
||
Diogiio pi-{ Cin^^a. (Fl. i3o v.).

A 25 de dezembro de 63 {sic) recebi por mãdado do sr
||
Ant.° Corrêa

prouisor dos cassamentos M.^' Roíz E penoiia (sic) gimenez por marido E
molher forão t.^* o cap

||
pitam polanco, e Dó dieguo de mõtenegro, M^'

giz. e por [ uerdade asinei aqui
||
Dioguo pií Cni:^a.

A Í7 de fr.° de 6Í4 por mãdado do sr fr.™ de sáa prouisor
||

dos ca-

ssam. '"^ recebi dominguos martins cõ M.^ Ribr.^" possua molher
||
ambos

meus fregueses t.^^ o p.' p.° aiuarez e m^' frz. e o alferez hernado
||
Es-

teuão. e outros muitos, e por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ Cin^a.

A. 5. de março de 6Í4 recebi por mãdado do sr. piouisor
||
Dameão

Viegas a jsabel Romr.^ e Ascenso da silua por
||
marido E molher como

mãda a santa madre igr.'' Em presensa das t.^* o capita Dom bernardino

e o capitão felipe
]|

del-aja e p." solis e g." Romr.'' e por uerdade asinei

aqui
II

Dioguo pi^ Cinia. (Fl i3i).

Aos oito dabril de ÓÍ4 recebi por mãdado do sr
||

fr.*^" de Sáa prouisor

dos cassam."^* por marido E molher
||
legitimam.''^ a fr.*^" gil e Ant.^ borges

forão t,"*
II

o Capitã dõ fernãdo osorio e don fernãdo Alta
||
mirano e

dõ dieguo de mõte {sic) mote negro, E dõ
[|
bernardino E outros E por

uerdade
||
asinei aqui dia mes ano ut supra

||
Dioguo pi^ Cin^a.

A 4 de mayo de 6Í4 recebi jnes A." e dominguos
||
Aiuarez por ma-

rido E molher como mãda a santa madre
||
jgr.^ FJn presença das t.^"^ dõ

Ant." uai de rábano
||

el sargéto mota e fr™ bonet e outros muitos e por
j|

uerdade asinej aqui oie dia mes anno ut sup.
||
Dioguo pi^ Cin^a.

A 28 de mayo de 6Í4 recebi por mãdado do sr. fr.™ de sáa
||
prouisor

dos cassam. '"^ a g." dominguez e M."'' luis por marido e
||
molher como
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mãda a santa madre igr." forão t/"
[|
Ant." sanches fala motes Al." mar-

ques fr." nunes da costa
||

d.°* gomez domingos pinto, jsabel da silua

fr." san
|]
ches E por uerdade asinei aqui ' Dioguo pi\ Cin^a. (Fl. i3i v.).

Aos 27 de julho de 6Í4 recebi por mãdado do sr. fr.'^° de sáa pro-

uisor
II

dos casam. '°5 a Dõ felipe de Noronha cõ jsabel ramalha t."* o al-

ferez |' penhalosa Dõ Ant." de guzmã e dõ M.*^' e ana de torres e por

uer
II
dade asinei aqui

||
Dioguo pi- Ci)i^a.

A 29 de julho de 6Í4 recebi por mãdado do sr. fr™ de sáa pro
||
uizor

dos cassam'"-'^ a don luis ponçe cõ dona Agustinha
|[
por marido E molher

t.^^ Dõ Ant.° de Cunhega, Dõ joão
Ij
çhacon geronimo de vitoria, Dõ

fernãdo Altamirano E
[[

por uerdade asinei aqui
||
Dieguo piy Cin^a.

Aos dezasete daguosto de 6Í4 recebi por mãdado do
||

sr fr'^" de sáa

prouisor dos casam. '°^ p." Ribr" e leanor si
||
mons por marido E molher

forão t.^* geronimo^e vitoria
||
dõ bernardino filipe dei aja don p." boba-

dilha E outros
||
E por uerdade asinei aqui

||
Dioguo pi:{ cin^a.

No mesmo dia recebi por mãdado do dito sr. por marido
j|
E molher

dominguos giz. E jsabel aluarez t.^* p." frz.
||

joão garcia Agustin de

Santiago e dõ M^' e outras e por
||

uerdade asinei aqui
|i
Dioguo

pi\ Cin\a. (Fl. i32).

y
Aos i5 de setembro de 6Í4 Eu o p.'^ Dioguo piz Cinza

||
Cura nesta

igr.* de S.'-'' Crus recebi por marido E molher |' na forma do sagrado Cone.

por mãdado do sr. fr.'=° de sáa proui
||
sor dos cassam.'"* a joam martines

dei Castilho cõ [ Ana de uera t.-'* que forão presétes lucas Ramires E
||
fr"

médez e Roque frz. e outros muitos E por uerdade
||
asinej aqui dia E anno

ut supra
[I

Dioguo pi:{ Ciu^a.

A 7. de dezébro de 6Í4 recebi por mãdado do sr. pro
||
uisor fr."^" da

mota p.^ que ao preséte serue pello dou
||
tor fr." de sáa joseph Rolz E

jsabel rebela forão
||

t.^* Ant." de Carrião, M.*^' frz. Miguel uiualdo
||
e outros

[^tos g pQj- uerdade asinei aqui
||
Dioguo pí\ Cin\a.

A 22 de janr" recebi por mãdado do sr prouisor
||
dos cassam.'"* Dioguo

de uerguara E fr." Roíz
||

forão t.^* fr."^" borges o capp™ Dioguo de

obregon Ij Dioguo martines joan nauarro E outros
||
E por uerdade asinej

aqui
11
Diogo pi:{ Cin\a (Fl. 182 v.).



A 9. de IV." de 6i5 recebi pur mádado do sr prouisor
||
dos casam. '°'

fr." frz. E Joana frz foraõ t.'-'^ o capp."'"
||
Dom bernardino Eo alferes ga-

briel de penha losa
||
E dõ p." de bobadilha, Dom dieguo de mote negro

||

E outros E por uerdade asinei
||
Dio. pi:; Ciif{a.

A. io de janr" de (5i5 recebi por mádado do sr prouisor
||
a p." martines

cõ M." machada forão t.'''* DÔ l'r.<=° da cu
||
nha, joan Nauarro Al." frz El

alferes dõ feiipe anhaja
||
E outros muitos E por uerdade asinei

[|
Diogiio

pi\ Ciji\a.

A 20 de fr° de 6i5 recebi por mandado do sr prouisor dos cassam. 'o*
||

fr^° de sáa joam de Roda, cõ M.^ Çaualhos forão t.^^
||
joam de mira,

Miguel Sanches Dõ fr." da cunha
||
luis frz. de silis E outros muitos E por

uerdade asinei
||
aqui

1|
Dtogiio pi\ Ciii^a.

No mesmo dia Recebi Miguel Sanchez cõ marta fr.'^-'
||

foraõ t."* p."

de cordoua lucas ramires p." solis Al." gra
1|
cia Sebastião frz. e outros

muitos e por uerdade assinei aqui
||
Dioguo pi-{ Cin'{a. (El. i33).

Ao primeiro de março de 6i5 recebi por mandado do sr pro
||

uisor

dos cassam.'"^ de fr." Sáa joam Catalam e Ant.'' fr"
[|
na forma do Cone.

forão t.=* o cappitam siluestre perea
[|
o alferes gabriel de penhalosa, luis

maldonado d.°^ martís e
||

outros E por uerdade asinei aqui
jj
Dioguo

pi\ Cin^a. !

A. 2. de março recebi por mãdado do sr fr."^" de Sáa prouisor
||
dos

cassam'^^ o 1.*^° Dioguo lopez de haro cõ dona Ana granero
||

por marido e

molher forão padrinhos e t.'^* o mestre de campo
||
Dõ joam chacon E

Dom fernãdo daluia geronimo de
[|
victoria, feiipe dei haia c otros e por

uerdade asi
||
nei aqui

|j
Dioguo pi\ Cin^a.

A dez de majo de Gi5 recebi por mãdado do sr pro
j]
uisor dos ca-

ssam'"^ fr.™ de Sáa joão sanchez cõ jllena
|[
da penha por marido E mo-

lher como mãda [a] santa
|j
madre igr" forão t.^* o doutor, Dameão viegas

||

o sargéto mor joseph descobar Matheo despinar
[j
Dõ thomas uelasques,

E outros muitos E por uerdade
||

asinei aqui
||
Dioguo pi^. Cin\a.

(El. i33 V.).

A 3i de majo de 6i5 Recebi por mãdado do sr fr"^" de Sáa
jj

prouisor

26



dos casamentos por marido e molher Dioguo Roíz
|]
e M.^ peres na forma

do Sagrado Cone. forão t."* Matheus
j;
despinar, lucas ramires, Agustinho

de Santiago, dominguos
[[
frz E outros muitos, E por iierdade asinei aqui

||

Dioguo pi\. Cin\a.

A 26 de junho de 6i5 recebi por mãdado do sr fr.'^° de sãa
i|
prouisor

dos casam. "°' fr.*^" de motes cõ geronima giz. como mãda
jj
a sancta madre

igr.-'' forão t.^^ o sargêto mor josepii descobar '\ El cappitam Dõ bernar-

dino E joão darçe E p.° de he
[|
reros e por uerdade asinei aqui

j|
Dioguo

pil Cin:{a.

Aos iõ de julho de i6i5 por mãdado do sr fr.^° de Sáa
[|

prouisor dos

cassam'"^ recebi na forma da const. por
[[
marido E molher a luis de

íig''° E dona C.'' da silua
i|

forão t.^* o secretario fr."^" dalmeida, Miguel

RoIz, gas
!I
par faleiro, Antão martiz. E o p.'= Aluaro pastrana e outros

||

muitos e por uerdade asinei aqui Dioguo pi- Cin^a. (Fl. iSg).

A ii de oitubro de 6i5 recebi Martin Sanches cõ geronima
]{

gomes

forão t."^ Dõ joan de Molina, juão de Ronda '' M.* de çaualhos d.°*

gomez E outros muitos e por uerdade
||
asinei aqui

j

Dioguo pi:{ Cin:{a.

A 19 de oitubro de 6i5 recebi na forma da constitu
|]
içam a joam

Romero cõ Ana frz forão t.^^ o alferes p." de herreros e sebastião nunez

e André giz. e leandro
|j

dei pino e outros e por uerdade asinei aqui
||

Dioguo pi:{ Cin^a.

A 28 de oitubro do dito anno acima recebi por mãdado
j|
do sr. fr.'^"

de Saa prouisor dos cassam. •"* Ant." uasques cõ Ant." frz. forão t.^* DÕ
joã de molina E dÕ Ant." de guzmão e fr.*^"

|1
Catalam d.°* Coelho e

outros muitos e por uerdade asinei
||
aqui oie dia mes ano ut supra

||

Dioguo pil Cin^a.

Ao pr" de nouébro de 6i5 recebi por mãdado do sr prouisor
|j

fr"^" de

sáa na forma da const. Sebastião Roíz cõ C." A."
!|

i."^ Dõ fr."^" de uiedma

lucas ramires M.^' quintano [ M.^' garcia e outros e por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo pil Cinia. (Fl. 134 v.).

Aos 8 de nouébro de 6i5 recebi por mãdado do sr.
||

prouisor dos

cassam.'"^ na forma da constituição Dõ joseph
jj
cÕ joana Ribr.'' fora t." o
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códe de linhares e o doutor d;imeão viegas o capp-'"^ alemão, Dó m.'-''

E outros
!,
e por uerdade asiiiei aqui

jj
Diogiio pi\ Cm\a.

Aos 22 de nouembro de 6íd recebi de mãdado do sr pro
||
uisor dos

casam*°^ fr'^° de Sáa a d.°* de bargela cõ lianor da
|j
brantes na forma

da constituição forão t/* Dõ joã de molina
[|
o capitam Nauarrete Dõ

Ant." de guzmão, lucas ramirez
jJ

e outros e por uerdade asinei aqui
||

Dioguo pi^ Cin\a.

No mesmo dia recebi Dioguo de martos cõ breatis fr."na forma ' da

constituição forão t.*-' luis frz. lucas Ramirez Dõ fr.'^° de vied
j

ma, o

ajudante joam bonet e outros muitos e por
|j
uerdade asinei aqui ^ Dioguo

pi'^ Cinia.

A Í4 de dezébro recebi por mãdado do sr. prouisor dos
|;
cassam'"*

fr." de sáa na forma da S.'* madre igr.'' Joam
jj
bonet cõ felipa de moura

forão t.''* o p.' frei paulo de
||
jesu e fr.*^ manoel de S'° André da prouincia

de por
jj

tugal e fr.^ luis que reside En nosa sra." do monte ij E paulo

doliur.^, e manoel Roíz e joam de gurpege agulheiro
j|

e joam moreno

soldado e Ana giz. e outros e por
|;
uerdade asinei aqui

||
Dioguo

pi^. Cin\a. (Fl. i35).

Aos 20. de jan™ de i6i6. recebi por .. marido e molher a joão ximenes

de
i^
valdes com caterina sanches por 1.'^''

jj
q mostrarão do s.'"'' Prouisor

dos casamen
!| tos q o s.°' doctor damjão viegas proui

jj
sor deste arce-

bispado e Prior desta jgr.-''
|]
uio o qual me pedio q este casam. '° fisese

jj

t.^* q presente estiuerão o capitam dom luis ponse, e o capitão Alemão
jj

e Dom joão molina e outros muitos
;

no mesmo dia ut supra pedraluei

moreira.

Aos io de abril de 6i6 recebi por mãdado do sr
jj
fr." de saa prouisor

dos casam. '°* Alonso bazquez
|j
cõ M.* fr." t.''* Dõ fr." de viema, El

sargéto
||
Dioguo de obregõ e AP' garcia e lucas ramires

jj
e outros e por

uerdade asinei aqui Dioguo pi:^ CiUyíi.

Aos ii de ma3'o de 6i6 recebi por mãdado do sr
j]

prouisor fr.'-'° de

sáa a fr.™ serrano cõ dona gracia \. botelha forão t.^* o capitã dõ luis

ponçe e bernardino
jj
polanco e dÕ thomas e Aluaro pastrana e outros

jj
e

por uerdade asinei aqui
jj
Dioguo pi:^ sinia. (Fl. i35 v.).
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A i6 de junho de 6i6 recebi por mãdado do sr fr."^" de sáa

|]
prouisor

dos casamentos paios garçia e luiza de carrion
jj

forão f."^ thomas

de aguilera e dona jsabel sua molher e o
||
capitã figueiredo e dÕ fr.""° de

viema e dó luis ponçe e outros
[|
muitos e por uerdade asinei aqui

||

Dioguo pi\ siii:^a.

fo) uisto em uisitação Lx."
||
26 de Julho de 6i6

j|
Moita.

Aos 27 de julho de 6i6 recebi por mãdado do sr fr." de sáa
||

pro-

uisor dos casam'°^ d.°* coelho com Caterina Antunes
||

t.*"^ dó fr,*^" de

viedma lucas Ramirez, joam Nauarro, joam de coelhar, e outros muitos

e por uerdade
\\
asinei aqui

|j
Dioguo pi\ cin:^a. (Fl. i36).

Aos 3. daguosto de 6j6 recebi por maõdado do sr f.'-'° de saa
]]

pro-

uisor dos cassam.'"^ Dom xpaõ Sedenho cõ dona M.* da Silur/'' na forma

q mãda a sãta madre igr.* forão t/* Dó
[|
Ant." de Cunhega, e geronimo

de vitoria Dõ luis põçe
||
Dó fernãdo altamirano e o doutor dameaõ vie-

gas
II
e por uerdade asinei aqui

||
Dioguo pi'^ siii\a.

Ao primr." de nouébro de 6i6 recebi por mãdado do
||
sr. fr." de sáa

prouisor dos cassam. '°* Simaõ barbosa cõ
||

m.'"' das neues forão t.^^ M.'^'

de Rodas e M.^' frz.
||
e lucas Ramirez e outros muitos e por uerdade

||

asinei aqui
||
Dioguo pi^ siu^a.

A sete de fr." de 6Í7 recebi por mãdado do sr
||
doutor dameão viegas

prouisor deste Arcebp*^"
j|

Ant.° armão có jsabel martíz. forão t.^* o ca-

pitão
II

fr.'-"° aleman e dó joaó de molina y gaspar
||
sanches y el sargéto

mayor jose descobar e ou
||

tros muitos e por uerdade asinei aqui
||

Dioguo pií sitf^a. (Fl. i36 v.).

A dezaseis de majo de 6Í7 recebi por mãdado do sr
||

prouisor fr."^"

de sáa A." frz. cõ Constantina pais
|j
forão t."* bernardo munhoz fr."^" de

mote negro
||
o H° m.^' da costa josé Roíz e outros e por uerdade

||
asinei

aqui
II
Dioguo pi\ sin:{a.

foj uisto em uisitação Ix.^
|| 29 de Mayo 6Í7 ||

Moita.

Aos. 25. de junho de 6Í7 recebi por mãdado do sr pro
||
uisor dos ca-

ssam.'"^ por marido e molher na forma
||
da const. a dominguos garçia cõ



beatris giz. t.-'^ Dó thomas uelasques Santiago, Dõ Al." ji luis féz. e outros,

e por iieidade asinei aqui j Diogiio pi-, siit^a. (Fl. 137).

A 26 de junho por mádado do sr douctor paulo feo pro
||
uisor dos

cassam.'°* recebi por marido e mollier na fornna
]j
do sagrado cone. d.°*

Roíz cõ Ana Róis forão t."*
||

joam martTs e joão cortes joaõ catalam e

hú
II

soldado por nome prado, E por uerdade asinei aqui
]|
Dioguo

pi^ svi:{a.

A 20 daguosto de 6Í7 recebi por mádado do sr paulo feo
|j
prouisor

dos cassam'"* An.'" peres cõ potécia da silua
||
forão t.^* thomas daguileira,

josé de Escouar, dõ
jj
thomas, dõ Al.", Dõ bernardino e outros m.'°' e por

||

uerdade asinei aqui
j]
Diogiio pi\ sin\a.

1618

Aos Í2 de janr." por mandado do sr fr'-" da motta prouisor dos
||
ca-

ssam.'"^ nesta cidade e Arcebp.''" recebi por marido
j]

e molher Ant."

Ribr" fragoso cõ dona joana
||
de Mello forão testemunhas o gouernador

fr.'^°
II
martiz de sequeira e o cónego M^' de luçena

|]
e o doutor pedraluéz

sanchez e o doutor fr.'^° macha
||

do beódão (?) e outros muitos e por

uerdade asinei
||
aqui Dioguo pi-{ sin:{a. (Fl. 187 v.).

Aos 26 de fr." de 6i8 recebi por mãdado do sr fr."^"
||
de Sáa prouisor

dos cassam.'"^ a joam camelhom
||
com Ana de Rosales forão t.=^ bernardo

Munhos
II

M.*^' graçia, Apariço de Coreso e geronimo de Niso
|j
E por

uerdade asinei aqui
||
Diogiio pi^ si>i:{a.

Aos 23. de setembro de 6i8. recebi por man
||
dado do sõr.. Prouisor

dos casam. '"^ a António graçia com maria couseira t.^^ joão
||
bonete

aiudante o capeiam mor dos
||
capelães deste terço e outros m.'°^ o que

Eu fiz
II
por hú escrito do s""" Prior desta jgreia

||
e prouisor deste Arce-

bispado o Doctor Dami
||
aõ Vieguas e por uerdade asinei aqui

||
Pe-

dralue\ nwreira.

O P."^ Dioguo Pirez Cinza natural de Alpedrinha
||

foi cura desta jgreja,

fez hum Liuro da uida e Mar
||

tirio e ultima tresladação do Mártir S.

Vicente dedi
||
cado a Dom Lopo de Azeuedo e Mendoça Almirante

||
de

Portugual Comendador de jeromenha e Alcaide
||
mor da mesma villa e
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craueiro da Ordem da Viz
||
estampado em Lisboa por Pedro Crasbeche

anno||de 1620
||

(Fl. i38).

Aos dezasete dias do mes de nouébro de 6i8 recebi por mãdado do

sr. fr." de Sáa prouisor dos
||
cassam.'"* Dom Thomas velasquez cõ Dona

fr"
II

de barreos por marido e molher na forma do
||
sagrado Cone. forão

t."* Dõ lopo de azeuedo
||
Almirãte de portugal, e o portr" mor luis de

||

Meio fr.'^° doliur." Dioguo Marino capellã mor
||

e d."^ garcia e outros

muitos, e por uerdade asi
||
nei aqui

||
Dioguo pi^ siti\a.

Aos 25 de nouembro de 6i8 recebi por mãdado
||
do sr fr." de Sáa

prouisor dos cassam'°* na forma da
||
const. a p.° frz. paramo cõ m.* mar-

tís foraÕ t."*
II
o capitam joam baptjsta maldonado e o alferes

||
gabriel de

pais lucas ramirez joam baldes e outros
||
muitos e por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo pi:{ sit^a. (Fl. i38 v.).

A 16 de dezembro de. i6i8. recebi por mãdado
||
do sr fr.™ de Sáa

prouisor dos cassam."* na forma do
||
sagrado cone. Bento frãces e M.''

da namor forão pre
||

sentes o alferes fr."=° Rolz. lourenço Martines, g."

domlz
II

M/' garcia e outros muitos e por uerdade asinei aqui
|1
Dioguo

pi\ sin^a.

Aos 22 de jan™ de anno de 6Í9 recebi por
||
mãdado do sr. prouisor

por marido e molher
||
na forma do sagrado Cone. joam médez e m.*

Ribr."
II
forão t."''* fr."^" catalam e joam catalam e o alferez

||
bernardo

Munhoz e outros m.'°* e por uerdade asinei [ aqui
||
Dioguo pi:;. Sin^a.

Aos 3o de junho de 6Í9 recebi por mãdado do sr. prouisor
[|
dos ca-

sam.'"* a bernardino de villa lobos cÕ domingas giz.
||

forão t.^* Dõ fr.'^°

de viedma e lucas Ramirez e o capp"'" perea
||
e joam nauarro e outros

muitos e por uerdade asinei aqui
jj
Dioguo pi^ Sin:{a. (Fl. 139).

Aos 7. de julio de 6Í9 recebi por mãdado do sr fr"^" de
||
Sáa prouisor

dos casam.'°* a joam 1." cõ domingas Ramires
jj

forão t.^* joam baptista

bonet e dõ ^nt.° de guzmão
|1
joam Nauarro dominguos RoTz e outros

muitos e por uerdade
||
asinei aqui

]|
Dioguo pi^ Sin:{a.

Aos doze dias do mes de julho de 6Í9 por mã
||
dado do sr fr" de

Sáa prouizor dos cassamentos
||
recebi por marido e molher a Miguel ge-
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ro

II
nimo cõ Margarida pereira na forma da const.

||
forão t.-''" o alferes

bernardo Munoz e sua mo
||
Iher M.* luis. Miguel lourcço, dominguo luis,

e
II
e dioguo Ribr" e por uerdade asinei aqui

j;
Dioguo pi\. Sinia.

Aos 2Í de julho recebi por mãdado do sr fr"^"
||

de Sáa prouisor dos

cassam'°* Al." de Troxilho, cõ '\ M'' da penha foraõ t."* o capitam baltesar

granero e ] siluestre perea e o Alferes joam Nauarro e lucas
||
ramires, e

outros muitos, e por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi\ Sm^a. (Fi. iSg v.).

Aos 27 de julho recebi por mãdado do sr prouisor dos cassa
jj
m'°* a

jose Roíz cõ jsabel gomez forão padrinhos o capitam
||

siluestre perea e

o capitam Dieguo Corita e bertolameu berranco
||
e belchior Macho e outros

muitos e por uerdade asinei aqui
j,
Dioguo pi^ Sin^a.

Aos 28 de Aguosto de õig recebi por mãdado do sr d"^'
j|

fr'-'° de Sáa

proui
II
sor dos casam'°* a p.° de Mattos baracho cõ dona

||
C." da silua

por uirtude de huã procuração que Em seu nome
||

e como seu bastante

procurador me mostrou p.° soarez foraõ
||

t.='* o capitam DÕ al.° de gue-

uara, e o capitam siluestre perea
[|

e os alferes bertolameu barranco e

fr/° de salçedo e outros
||
muitos e por uerdade asinei aqui

jj
Dioguo

pi\ sin^a.

Aos trinta dias de setébro recebi por marido e molher Ant."
||
gimenez

cõ barbora Roiz forão t."^ o capitam Siluestre perea
||
e geronimo caua-

Ihero e o capellã mor e Dioguo de uergara
||

e lucas Ramirez e outros

muitos e por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ sin\a. (Fl. 140).

Aos 26 de oitubro de 6Í9 Recebi por mãdado do sr
;]

fr." da mota

prouisor dos cassam. '"* na forma da const. a bar
||
nabe matilha cõ jsabel

da costa foram t."^ pedro de
||
Rueda joam garçia e Ant.° garcia e M.*

nunez e ou
||
tros muitos e por uerdade asinei aqui

||
Dioguo pi\ si)i{a.

A iõ de nouébro de 6Í9 recebi por mãdado
||
do sr prouisor dos ca-

ssamentos o capitam Siluestre
[
perea cõ dona luisa de vascõcelos forão

t.^^
II
o capitam dõ fernãdo Altamirano bertolameu

||
barranco e o alferes

caualerio e o \.^° Dioguo frz
||
Marinho e o p.^ M.^' malho e outros muitos

||

e por uerdade asinei aqui
jj
Dioguo pi\. sin^a.

Aos i5 de dezébro recebi jorge brauo cõ vitoria de
||
Mendõca foram
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t."* o capitam joam Nauarro p." de

||
Roxas p." coelho e joam Nauarro

artilheiro e ou
||
tros m'°* e por iierdade asinei aqui

||
Dioguo pi\ Sin\a.

(Fl. 140 V.).

Aos. 6. de janr" de Í620 recebi por mãdado do sr. fr/° de sáa
||
pro-

uisor dos cassam.""* joam bernal cõ M.* RoTz fora t.''^ leandro
|j

dei pino

e bertolameu barranco, Ant.° gimenez e Dioguo de
||
obregam e outros e

por uerdade asinei
Ij

Dioguo pi\ shi^a.

Aos 7 de janr" de Í620 fui por mãdado do sr. fr." de saa prouisor dos

cassam'°* ao espital de S. phelipe, e recebi Andres de Es
||
pinar Estando

m articulo mortis cÕ M.* de la cueua forão t.''* M.*^' de Rodas p.° ordonez

juan Munoz e dõ Ant." de guzmaõ
(|
y El administrador do mesmo espital,

e por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi:{. sin^a.

Aos 8 de janr" de 620 recebi por mãdado do sr. prouisor
]|

fr."^" de sá

belchior vieira cõ M.* fr." dias foram t."*
|j
joan de Robres, Sebastiam

frz. e dõ António de guzmam
||
e o alferes Ant." perez, e outros muitos

e por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi-{ Sin:{a. (Fl. 141).

Aos. 9. de janr." de 620 Recebi por mãdado do sr fr.'^°
||
de Saa pro-

uisor dos cassam'"* na forma da const. joam bernal
||
cõ M." Roíz fora

t."* leandro dei pino e Dioguo de obregam
||
fr." Catalam e outros muitos

e por uerdade asinei
||
Dioguo pi:{ siu\a.

Aos ii de janr.° de 620 recebi na forma da const.
|]
por mãdado do

Sr. fr."^" de Sá prouisor dos cassam. '°* p." Ribr"
||
cõ guimar da fõsequa

foraõ t."* M.^' pinheiro e fr.*^" pinheiro
jj
Dõ fernando altamirano e Dõ Ant."

monrroy e outros muitos
||
e asinei

||
Dioguo pi\. sin^a.

Aos 27 de fr." de 620 Recebi por mãdado do sr fr." de Sáa
||
pro-

uisor dos casamentos Sebastiam fraco cÕ Ana de baldes na for
||
ma

do sagrado Cone. foram t."* fr.'^" da Cruz, geronimo caneleiro
||
A.° de

Torres, e joam baldes e outros muitos e por uerdade asi
||
nei aqui

|]

Dioguo pi\ sin:{a. (Fl. 141 v.).

por uirtude de hú despacho que Em meu poder está do sr
||

prouisor

o doutor dameam viegas Em que me mãda sem Em
|1
bargo de os con-

-trahentes não serem meus fregueses os recebesse
|j

seruatis seruãdis, o
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que fiz na forma da constituiçam na
||
maneira seguinte. A sete de março

do Anno de 620 nesta
||

igr." de S.'" Crus do Cast." Recebi por pro-

curaçam feita E asinada
||
por dona jnes de barros a don gomes de Mello

pêra q Em seu
||
nome se pudesse receber por palauras de preséte cõ

Dó Dioguo
II
de vascõçelos. o q fis Em presença das t."* o doutor da-

meam viegas
||
o prior V'^ feo Cabral, Andrç teixeira, luis de oliueira

Apariço
||
de Couto p." coelho, V."^ de barros, joam gomez teixeira, E

outros
II
muitos, e por uerdade asinei aqui dia anno ut supra

||
Dioguo

piy shf{a.

Aos 23 de março de Í620 recebi por mãdado do Sr. fr.<^° de Sá
||
pro-

uisor dos casam'"* a luis giz. cõ Miçia de morais fora
||

t."^ o capitam

fr.'^° alemã E Dõ joam de Molina E Miguel
||
de palomares e p.° coelho, e

outros muitos e por uerdade
j|
asinei aqui

||
Dioguo /?/\ sin-a. (Fl. 142).

No mes dia e anno Recebi jhaçio Carualho cõ M.^ gimenes
]|
foram

t.^* joam Rolz e Ant." gimenes, p." Coelho, ít^° Catalatn
jj
E outros m.'°'

e por uerdade asinei aqui
\]
Dioguo piy siii^-a.

A 22 de abril recebi por mãdado do sr. fr." da Motta proui
|j
sor dos

cassam'"' a joam lopes cõ M/ Rolz. foram t.^* o Alferes
||

fr."^" R0T2 e

louréço dias, o 1.^° Dioguo fernãdes marino e o
||
sargento coruaci! e outros

ra.'°* E por uerdade asinei aqui
||
Dieguo pi^. siu^a.

A 23. de abril de Í620 recebi por mãdado do sr proui
||
sor a joam

lopez de prauia cõ Margarida aluarez fora t.'"* o
||
sargento ortiguosa,

p.° Coelho e outros muitos e por uerdade
i|

asinei aqui
||

Dioguo

pires siu^a.

A 2. de raaijo de 620 recebi por mãdado do sr fr.™ da motta
||

pesoa

prouisor dos cassam. '°* a joam de lobeira cõ Jacinta de ! Robles forão t."

o capitam fr.™ Alemam E Dõ joam de Molina [ E joam de Ronda E
p.° Coelho e outros muitos e por uer

j]
dade asinei aqui

||
Dioguo

pi^. sinia. (Fl. 142 v.).

Aos oito de junho de iÕ20 recebi por mãdado do sr. fr.^°
||
de Sáa

prouisor dos cassam'"* a gregorio frz cõ Andresa luis
|

foram t.^* o capitão

Dioguo de Curita E joam da silua
||
E joam Sanches e luis giz. e outros

m.'°" e por uerdade asinei
||
aqui

|i

Dioguo pi:{ sin^a.



No mesmo dia recebi jom de Cambre por mãdado do sr. prouisor
||

com isabel martíz fora t."^ o capitã dõ Ant." Sarmento e
j|
o capitam

ir." Alemã, e dõ fr/° de Viedma e Dõ Ant." de guz
|]
mam, e outros m."°*

E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi-, siii-a.

Aos 20 de Agosto de i6-2o, recebi por mauda
|j
do do S°' prouisor o

D""^ Damiaõ Viegas, a D.°^
[|
Carualho com Cezilia da Cunha t.^* que se \\

acharão presentes loaõ Nauarro Espinho
1|
Alferes do capitão Nauarro,

loaÕ de Pas, cabo des
||
coadra do capitão Bonete, fran.'^°plz m°'' na rrua

jj

dos Escudeiros, fran.™ de Charco, André de Bannos
[|
ambos neste cas-

tello, e P.° Coelho Thesour.™ q.
[|

por assi ser assinei
|

fran.'* Gomes.

(Fl. 143).

Aos i5 de lulho de Í620. Recebi per mandado do s."^
|1

D.'""^ Damiaõ

Viegas, a Bento Pires da Fonseca
|1
com M.* Vidal Euangelho T.^* q

a
II
hi assistirão loão de Robles, P." Coelho, loão Antunes de

||
Afonseca

pay delia D.°* dos Sanctos. D.°^ de faria Bran
||
dão, Anna de faria EVan-

gelho que por assi ser as
||
sinei

|]
frau.'^'' Gomes.

Aos i3 de setembro de Í620 per mandado do sr. proui
[|
sor dos ca-

sam'"^ fran." de Sá. Recebi a xpaõ Pinheiro de 'j Carualho, com D. loana

M." de Castro; de muitas pessoas
jj
que se acháraõ presentes forão T.^*

o capellaõ maj-or deste Castello, o capitão Alemaõ, o capitão D. Tho
mas

]|
D. Alonso, P." Coelho, o capitão D. Gregório Ponce de Leão

]|

D. fran."^", D. Ant.", que por uerdade assinei /?\7h.'^'' Gomes.

Aos 25 de Outubro de iÕ20 por mandado do s.'' D.""" fran.™
||
de Saa

:

recebi a P." Giz. com M.* Luis a que assistirão como
||
testemunhas

D. fran.'^° alferes do mestre do campo, D. An.'° de
||
Gusmão e Manoel

de Rodes, que por assi ser assinei etc. fran.'-'° Gomes.

A 2q de luIho de ÍD2o por mandado do d. S/ recebeo D." Pires a

D. M.* Ponce de Leão com D. Xpaõ Sedenho. Testemunhas o capitão

Alemaõ D. loana de Mesa l| escobar, Im° Ribr." de Sousa, e ^Linoel do

Couto q por ser uerdade me assinei ' fran.'^° Gomes. (Fl. 144 v.).

Aos 28 de lanr." de iÕ2Í por mandado do s.'' D.'°'' fran'^° de Saa
||
re-

cebi a D. Rodriguo Lobo com D. Catarina Continha, diguo cora
||
D.

fran"^" de V^asconsellos per uirtude de huã procuração que tinha |i de D.

Cn." Continha recolhida nas orfans para que por ella e en seu nome o



recebece, forão
|]
testemunhas o p/' feliciano Peres, loão Delgado, Ma-

theus André, Ant." da Costa, Belchior dos Reis, e fran." frz que por assi

ser
II
me assinei

||
fraii.'-'° Gomes.

Aos. 8. de feuereiro de. Í62Í. recebi por mandado do dito s.--
||
a loão

ferreira com D. Maria de Vasconcellos do mesmo recolhimento, naturais
dos Coutos de Alcobaça forão teste

jj
munhas loão Serraõ de Brito, Bel-

chior fran™ Mattos
||
Affonso de Sousa, P.» de Mattos Baracho e Bal-

thasar
||
Pinhr." de faria e por uerdade me assinei

||
fran."" Gomes.

Aos Í9 de feuereiro de Í62Í por mandado do S."" D'""" Damiaõ
,
Viegas

recebi nesta Igr.'' de S. Crus do Castello a loão de Serur.^
||

en nome
de fran." Cardoso Carapalho, per uertude de huã procuração

||
q tinha

sua p.* que com ella como elle mesmo o recebece, com maria André

;

que en tudo houue seriiatis seriiandis
\\

(Fl. 145). Testemunhas, que
assistirão os P.^'^ — Feliciano Peres, e P" Coelho e por assi ser me assinei

||

/ra».™ Gomes.

Aos 21 de feur.° de Í62Í por uertude de hú despacho da R.»™
||
do

s.-- Arcebispo (que desia : acordaõ en R.""", que uista a moral
||
certesa,

que neste caso concorre da molher do supp.'= moura
||
(en caso, que seia

uiua) não querer uir cohabitar com elle
||
sem offensa de Ds. e periguo

de nossa Sancta fé, hão por
[|
escusado ao supp.« de a mandar noteficar,

e lhe daõ licença
||
pêra se casar) recebi nesta Igr.» de S. Crus do Cas-

tello, ser
II
uatis seriiandis, a An." henriques de Portugal mouro de na

||

çaõ nouam'^ conuertido a nossa Santa fé, com Isabel
||
Aluares T.^^ que

se acharão presentes o P.^ feliciano Peres
||
Dom Aff.» de Gueuara, P."

Coelho e D. fran." e por ser certo
|j
me assinei

|i
tran.'° Gomes.

Aos 24 de Maio de Í62Í por manda
||
do do s."" D.'»'' Damiaõ Viegas

prouisor deste Ar
||
cebispado, seruatis seruandis, recebi nesta Igr.^'

||
de

S. Crus a M.^' frz natural do Soueral termo
||
daluerca cõ Isabel Vás

natural do lugar da Danaia {sic)
\\
termo desta cidade na forma do Sag.

C. Trid. e const.
||
T.^* q^g g^ acharão presentes P." Coelho e loão Cout"

||

que por uerdade me assinei
\\
fran.'° Gomes. (Fl. 145).

Aos 7. de lulho de 62Í por mandado do s.'' D.""^ fran." de Sá prouisor
dos casam'"* seruatis ser

\\
iiandis por comissão minha e en minha pre-

sensa
||
recebeo o p.^ P.» Aluares Moreira bd." nesta Igr.='

||
de S. Crus a



Alonso de Torres com Cn.'' da Costa
||
T.^^ os p.^" M.^' Romeiro e phe-

liciano Peres
||
e por uerdadc me assinei franS" Gomes.

Aos 3o de Ag.'° de Í62Í por mandado do s/ D""'
||
fran/° de Sá pro-

uisor dos casam. '°^ seruatis seruandis
\\
recebi nesta Igr." de S. Crus do

Castello en face de Igr.* conforme ao sagrado C. Trid. por marido e

mo
II
Iher a loão de Guarda com D. M.* de Men

||
doca T.^=* que pre-

sentes estauão o p.^ Pedro Alrs.
||
moreira e o p.' pheliciano Peres o Al-

feres D. fran."^"
||
o Alferes Luis de lepes, e o capitão loaõ

1|
de Perea e

por uerdade me assinei
||
fvau.'^° Gomes.

Aos. 26. de 7'^™ de Í62Í por mandado do s,' 0.'°'' fran." de jl Sa recebi nesta

Igr.* de S. Crus a D.°^ Alurs. cõ Cn.* Marques seruatis seruandis X.^^ que

presentes se adiarão os p." pheliciano
]|
Peres, M.^' Romeiro e por uer-

dade me assinei
|j
fran.'^° Gomes. (Fl. 146).

No mesmo dia por mandado do d. S/ satisfasen
||
do ás const. recebi

nesta Igr.* de S. Crus do Cas
[]
teilo en face de Igr.* a P." Guterres de

Carualhal
||
com fran" Rodrigues t."* que estauaÓ prezentes

[]
o Aiudante

Leandro dei Pino, e o sariento mór
||

fran'=" Alemão, que por ser assi me
assinei

||
fran.'^° Gomes.

Aos 24 do mes de Outubro de Í620 por
||
mandado do S.''D'°''fran.'=°de Sa

prouisor dos ca
||
sam'°^ recebi seruatis seruandis, recebi en face

||
de Igr."

a P." Giz. com M.'' Luis testemunhas
|| q presentes se acharão o capitão

fran."^" de Alemão
|1

e o alferes D. fran.'^" da companhia do mestre de

campo
II
E por uerdade me assinei \\fran.'^° Gomes.

Aos iy. de Nouembro de Í62Í. por mandado do s.'' D'"""
|j
fran." de Sá

prouisor dos cazam'°% seiíiatis seruandis en seu des
|i

pacho fui ao ospital

de S. Phelippe, e S. Tiaguo aonde esta '| uão este doente Augustin

Rodrigues e M.^ Nobre aos quais
]i

tomei caução iuratoria de dentro de

hij mes fazerem certo não terem
||
impedim.'° algú por donde não esteiaõ

casados, por elle supp.'
||

estar desconfiado dos ceruiioés de huã ferida

no casco mui pe
jj

netrante, aos quais Augustin Rodrigues e M.* Nobre

recebi
||
conforme ao Sagrad. C. Trid. por marido e molher testemunhas

q II
presentes estauaõ loaõ Pardo M.^' de Rodes e o cura

[j
do dito hospital

e por uerdade me assinei
||
fran.'^° Gomes. (FI. 146 v.).

A 2. de feu™ de Í622. por mandado do s.""
0'°''

||
fran." de Sá prouisor
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dos casam. '"*^ scniatts scniaiidis

||
recebi nesta Igr.* de S. Crus a G.'"" de

I>afuente
||

cõ Anna da Concepção, t."" que se acharão pre
||
zentes

o capitão D. Thomas, Gregório Ponce de Leão
||

loão Baptista Mal-

donado, Jm." Ribr." fran.*-" Rabelio
||
e por uerdade me assinei

||
fran.'^"

Gomes.

Aos. 3. de Abril de ÍG22. por mandado do s.'
||

0.'°'' Paulo Feo pro-

uisor dos casam.'"* seriiatis sertian ^\ dis : recebi nesta Igr.'' de S. Crus

do Castello confor. ao
||
Sagrado C. Trid. a loaÕ de Morales cõ Im.*

da Penha
||
foraõ T."* D." Bernal art. o sariento mor, D. António de

||

Gusmão, e o p.*^ pheliciano Peres e por uerdade me
||

assinei
||

fran."^

Gomes.

Ao pr." de Nouembro de Í62Í recebi por marido e
||
molher a M." de

Chaues cõ loaõ Romr." ambos uivuos
||
forão testemunhas o alferes D.

loão de Molina e D.
||
An.'° de Gusmão e por uerdade me assinei

||

fran.'^° Gomes.

Aos 29. de Setembro de Í62Í por mandado
|| do s."" 0'°'' fran"^" de Sá

prouisor dos casam. '"^ seruatis seruan
||
dis recebi en face de Ig.^ conf.

ao Sagr. C. Trid. a fran.'^" Giz.
||
com M.* RoTs T."^ que presentes es-

tauão D. fran.™ e
||
D. Ant." de Gusmão e por uerdade me assinei

||

fran.'° Gowcs. (Fl. 147).

En. 3. de Julho de Í622 seruatis seruandis re
||
cebi en face de Igr.*

na forma do Sagrado C. Trid. a Ant." fernandes ueuuo com Domingas
Dinis

II
forão t."* o capitão Bonete o Sariento mor

||
e por uerdade me

assinei
||
fvan.'^° Gomes.

Aos. i8. de Setembro da mesma era recebi na
||
Igreiia do recolhim'°

das orfans deste castello por
||
mandado do S.'' D'""" Damião Viegas pro-

uisor deste
II
Arcebispado seruatis seruandis a fran.'^° Giz. com Isa

||
bel

de Faria T.''*' que presentes se acharão D. Im.°
||
bpo. de Ceuta o Sar-

iento mór fran." de Alemão, o capitão D. Thomas Velasqs. dom fran.'-^

e por uerdade
||
me assinei

||
fran.'^° Gomes.

Aos. 20. de S*""" de Í622 por mandado
||
do s."" D""' fran.*^" de Sá pro-

uizor dos cazam'°* seruatis
\\
seruandis, en q me mandaua recebesse nesta

Igr.*
II

de S." Crus a loaÕ de Pais e a Luiza da Concepção;
||
no mesma
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mandado o s/ prouizor o D.""' Damião Viegas

||
por seu despacho que

desia : q por iustos respeitos os
||
fosse receber a hermida de Nossa S.*

do Monte ex.*""
]j
dos muros desta cidade; os recebi en face de Igr.* con-

forme
|[
ao sagrado C Trid. testemunhas q se acharão presentes

||
fran.*^"

Catalão, o alferes Domingos de Lapenha e o p.^
||
pheliciano Peres, e por

uerdade me assinei '\fran.'" Gomes. (Fl. 147 v.).

Aos. Í7. de Dezembro de Í622 por mandado do s/ D.""' fran/°
||
de Sá

prouisor dos casam'"*, en que me mandaua recebesse nesta
||

Igreiia de

S. Crus do Castello, a Rodrigo tauares Viegas cõ
||
D. leronima Gentil

recolhida no recolhím'" delle minha frei
]|
gueza, por iustos respeitos, que

para isso hauia impetrarão licen
||

ça os contrahentes do s/ D.'°'' Damiaõ

Viegas prouizor deste Arcebp.'^°
||
para que os fosse receber a nossa

Snr. do Monte desta cidade de
||
Lx.* ex." muros, aonde recebi, ao dito

Rodrigo tauares Viegas cÕ
jj

loão Tauares Viegas en nome da dita

D. leronima lentil per
|1
uertude de huã procuração, que tinha sua para

o poder fazer q. j
também me foi iustificada, en face de lg." na forma

do sagrado
||
Cone. Trid. o que bem e uerdadeiramente fiz seruatis ser-

iiandis, e como
||
testemunhas, que prezentes se acharão Gaspar de Le-

mos de Cas
||
tro, Simão Peixoto, e fran" de Leaõ, e por uerdade me

assinei \fran.'° Gomes.

Aos i8 de Dezembro da mesma era recebi em face de Igr.''
||
a Ant."

de freitas viuuo digo recebeo o p.^ pheliciano Peres cu
||
ra de S. phelippe

e S. Tiago com Lusia Rodrigues testemu
,1
nhãs, que presentes se acharão

fran."° Bernal, fran.'^°
|]
Catalan e por uerdade me assinei, e declaro que

o p.'
II

pheliciano Peres fes o sobredito recebim'» por mandado
;

do

s."' D.'" Damiaõ Viegas prouisor deste Arcebispado, e por tudo ser
||
uer-

dade me assinei
||
fran.'-'° Gomes. (Fl. 148).

Aos. 7. de Dezembro de i623 por mandado do s.''
]]

D.'"'' Damião

Viegas prouizor de.ste Arcebispado de !' Lx." seruatis seruandis, e por

mandado do s."" D'°'' fran."^"
||
de Sá prouisor dos casam.'°% especial, que

para ' isso tinha seu, para os receber nesta Igr.* de S.
||
Crus do Cas-

tello, aonde ella abaixo nomeada era
]|
minha freiguesa recebi a Ant."

Requeixo com
||
Dona Mariana de Castro e Molina por

||
marido e molher

como manda a Santa Ma
||
dre Igreia de Roma, na Igr.'' de Nossa Snrã

do Monte desta cidade de Lx.* ex.* muros
||
testemunhas, que presentes

se acharão fran.^° de
j]
Arauio, Gonsalo Gomes, Dioguo Rodrigues e Dom

||

Gaspar de Molina e por verdade me assinei ;I fran.'^° Gomes.
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Aos. io. de Setembro da mesma era por mandado dos mesmos

||
Se-

nhores assima nomeados, e na mesma forma dos despachos e
||
en tudo,

senialis scruandis, recebi nesta hermida de S.'-'
||
Barbora deste castello

a IMagdalena de Frache cõ Simaõ
||
de Sespedes meus freigueses, na forma

q manda o Concilio. T.''*
||
que prezentes estauaõ o capitão loaô de Pe-

rona, e Vilhalua
||
Dona Luiza, D. Augustinha de Salamanca e o Sariento

Robles
II
e per assi ser me assinei

||
fran."' Gomes. (Fl. i 1.8 v.).

Aos 18 de. 8'"'°. de i623 por mandado do D'" Eugénio Cabr."
||
prouizor

dos casamentos recebi, seruatis seriiandis, nesta
||
Igreiia de Santa Crus

do castello, a fran.^^' de Toledo com
||
Lourenço Aluares forão testemu-

nhas o sariento mor fran." de
||
Alemaõ sua molher, Dona Gracia de Vi-

lhena o padre
||
Pedro Alueres Moreira, e António Romeiro thesoureiro

da mesma Igr."- e por uerdade me assinei Wfran.™ Gomes.

Aos. 7. de Dezembro de iÕ23. por mandado do s.'^ D'"""
||
Eugénio Ca-

breira prouizor dos cazam'"^ recebi a P."
||
Dias de Bahamunde cõ Joana

Martins nesta Igr.'' '\ de S. Phelippe e S. Tiago (por especial mandado,

que tiue
||
do s."" D'""" Damiaõ Viegas prouizor deste Arcebisp.^" tendo

||
a

primeiro para Santa Crus, aonde são freiguezes, se
||

lhes deu para esta

de S. Tiago, por iustos respeitos, q.
||
para isso houue) conforme ao sa-

grado cone. testemunhas
||

que prezentes estauaõ o 1*^° Lourenço de Morais

de Carualho
j[
o alferes P.° Guterres de Carualhal, loão Pardo

||
o admi-

nistrador, e Manoel quaresma e per uerdade me assinei
||
fran.'^° Gomes.

(Fl. 149).

Aos. 27. de Dezembro da era deióaS. por mandado do s.''
||

D.'°'' Eu-

génio Cabreira prouizor dos cazam.'°^ recebi a P.°
||
Rodrigues cõ Maria

Rodrigues na forma do Cone. test"^
||
que se acharão o capitão loaÕ de

Perona, o Capitão
j]
Serrano, o capellaÕ mor Diogo Marinho, e o Ca-

pitão
II
DarThelharia Pedro Cortes de Armenteros e outras m."^

||
e por

uerdade me assinei \\J^ran.'^° Gomes.

Aos. 28. de laneiro de Í624 recebi nesta Igr.'""
\\
de Santa Crus do cas-

tello, Seruatis Serumidis, a M.*
||
Rodrigues cõ Brás fernandes Teste-

munhas q presen
1|
tes se acharão, Antão de Arroijo, António Gar

||
cia,

Barnabé Mantilha e Marcos fernandes
||

e por uerdade me assinei
||

fran.'^° Gomes.

Aos. 20. de feuereiro da mesma era recebeo o 1.''° D.* |l Marinho ca-
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.pellaõ mor deste terço, e seruatis seruan
|j
dts a loão Rodrigues natural da

freiguezia de S.'°
||
Quintino cÕ Maria Antónia na forma do sagrado

||

Cone. Trid. testemunhas An.'" da Sylua D. An.'" de Gusmaõ
||
e por uer-

dade me assinei
||
fran.'^° Gomes. (Fl. 149 v.).

Aos. 2. de Ag.'" digo Setembro

A. 20. de lulho de Í624 recebeo o p.^ m.^'
||
Romeiro seruatis seruaudis

a Miguel Gonsalues
|j

f." de Mathias de Oiiur.^ e Isabel da Vei i ga, cõ

Beatris ferreira f." de m.*' ferreira e
||
Cn.* lorie, os pães do contrahente

naturais de Pharo
||
e delia de Braga, e Aueiro freigueses desta de ' Santa

Crus do Cas."* e por uerdade me assinei \\fyau.'^° Gomes.

Aos. 2. de Setembro de Í624. recebi a Af.°
||
Borralhim uiuvo, cõ Marta

fran." também uivua meus freigueses, testemunhas q. esta
||
uaõ pre-

zentes fran" Catelão, Dom An.''> de
[|
Gusmão, e outras muitas, e por uer-

dade me
|]
assinei é Lx.* etc. ^fran.'^'' Gomes.

. Aos. 8. de ]^^° da mesma era recebi a D."
1|
de Paredes uiuuo de Luiza

Garcia cõ D^^ [ Couceira f.^ de Manoel fernandes e M.*
||
Couceira, natural

de Penella, por mandado
||
do s.'' D.*°'' Eugénio Cabr.* prouisor dos ca-

2aintos
II
seruatis seruandis t."» q presentes esta !j uão o p.* Aparicio do

Couto o p.^ Afõsal
II
uares, Sariento Reuilha e D. An.'° de

||
Gusmão e por

uerdade me assinei • fran.'^° Gomes. (Fl. i5o).

Aos. Í4. de Nouembro de ÍÕ24 por mandado
||
do D'""" Eugénio Cabreira

iuis dos cazamentos
j|
seruatis seruandis recebi a Domingas Montr.^ filha

de fran"^" Montr.", e Cn.* Dias naturais
||
da Beira cõ Manoel Martins filho

de
li

Iç." Martins, e Maria Rodrigues naturais
||
da cidade de Angra, tes-

temunhas, q se " acharão prezentes, pêro Rodrigues, Ant."
||
Vas e outras

muitas e por uerdade me
||
assinei ^fran.'^° Gomes.

Aos. 28. de Nouembro da mesma era re '^ cebi nesta Igr.* de S.'^ Crus

do Cas.'°, seruatis seruan
\\
dis, por mandado do D.'°'' Eugénio Cabr.* iuis

dos
II
cazam.'°* a An.'° Vas filho de Aluaro Vas e

j
Isabel fernandes na-

turais da uilla de Melgaço
|;
cõ Maria fragosa uiuua q ficou de Balthasar

fr.* am
[|
bos m"' nesta freiguesia testemunhas, q se acha

||
rão prezentes,

o Sariento Santiago, o Sariento
,

Reuilha, Manoel Martins, Manoel Alua-

res
II
Anna de Torres e por uerdade me assinei

||
fran.'^" Gomes. (Fl. i5o v.).
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Aos 6. de laneiro ác. [frib. por mandado
|1
do D.'""' Eugénio Cabreira

iuis dos cazam""% serunlis seruatidis, recebi a Matheus Luis f." de Manoel

Luís
II
e Barbora Dias, naturais de Santa Caterina da Ilha do

||
faial Bp.''"

de Angra com Luzia Doliur." filha de
||
P." de Louzada e Paula de Oliur'"'

naturais de
||
Alhandra e Galiza, e ella contrahente nesta de

||
Santa Crus

do Cas.'°na forma do Sagrado Concilio Trid.
||
testemunhas, q prezentes

estauaõ o sariento maior fran.™
||
de Alemaõ o capitão loaõ de Perona,

o capitão
II
Bernardim de Polanco, e o 1.'^" Inglês, cura no

||
Espital de

S. Phelippe, e SaÕ Tiago e por uerdade
||
me assinei

—

fran.'" Gomes
\\

Dis o borrado laneiro et feci

—

frati/° Gomes.

Aos. 2?. de lanr." da mesma era, por mandado do sr. D.'°''
j]
Damiaõ

Viegas prouisor deste Arcebispado de Lx."
||
e serualis seniaiidis, recebi

a fran."^" Rodrigues filho de
H
André Rodrigues, e Guiomar Rodrigues

natural desta
||

cidade de Lx.* cõ Appellonia ximenes viuua de
jj
Ma-

noel Rodrigues ambos meus freigueses testemunhas
||

que se acharão

presentes leronimo Rodrigues, loaÕ
||
Nauarro, loaõ Liscano, loaõ Gua-

diel lodos arti
||

Iheiros e por uerdade me assinei
|j

fran.'^" Gomes.

(Fl. i5i) (1).

Aos. 6. dias do mes de Março de. i625. por
||
mandado, que tinha do

D'""" Eugénio Cabr."
||

iuis dos cazam.'°* para receber en face de
||

Igr.*

a fran."^" de Luna f.° de fran.'^° de Luna
||
do reino de Nauarra, com Cn.*

Martins
||

filha de D.° Martins, natural desta freig.* de St."
||
Crus do

Cas.*° ambos freiguezes delia, os fui re
||
ceber, por iustos respeitos, o

noua licença, q. ||
impetrarão do S.'' D.""" Damiaõ Viegas prouisor

||
deste

Arcebispado de Lx." na hermida de
||

S. Tiago digo S. Phelippe, e

S. Tiago do hos
||

pitai deste Castello testemunhas q. presen
||

tes se

acharão o administrador delle fulano
||
de Espinosa, o 1."^° Lr." de Morais,

o Sar
II
iento Luis Gonsalues, o alferes P." Dias

||
de Bahamonde, e muitas

mais e que por
||
assi ser me assinei

||
frcin.'^° Gomes.

Aos 13 de Abril de ibaS por
||
mandado do S."' D""' Eugénio Cabr.*

i|

prouisor dos casam."^ seruatis seniandis
\\
recebi nesta parrochial de S. '^

Crus
II

(Fl. 162 V.) a fran." Merinha
||

f." de D." Bernal e Maria Rodrigues
|

da mesma freig.* cõ An.'° Gonsalues f."
||
de loão Gonsalues difunto, e

(1) O verso da fl. i5i e o recto da fl. i52 e.-itão em branco.

28
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D."* "\'asques
||
naturais da Corunha, reino de Galisa ou

||
trosi todos da

mesma freg.^ testemunhas,
]|
que presentes estauaõ Phelippe Artens

\]

framengo, D."^ fernandes, o capitão loaõ
|
de Perona, o capitão Alonso

de A
II
ponte, e o capitão Bernardino de Polanco

{|
e por assi ser me

assinei
|;
fratiS" Gomes.

Certefico o p.^ fran." Gomes, cura nesta parrochial de j S." Crus q
pedindome Maria da fonseca l| certidão do liuro dos casam. '°^ como era

recebida
|]
en face de Igr/ cõ seu marido .Martin frs.

||
lha naõ dei pela

naõ achar neste liuro, aonde se assentaÕ, e succedendo uir a Esta terra

o p.^
il
D."^ Carn.™ q era cura neste tempo me disse uerbalmente diante

da mesma Maria da fonseca
||

q. elle estaua bem acordado, como a re-

cebera
II
na dita Igr.* cõ o sobre dito Martim fers. ' e pela preça cõ q.

se tornou para sua terra
||
naõ tiuera a dita Maria da fonseca

||
(Fl. i53)

tempo para lhe pedir certidão como
||
a rrecebera e informandome eu

||

depois de pessoas q poderiaõ saber '[ o conteúdo, achei q o sariento J.°
||

de Robles fora seu padrinho, e sua mo '' Iher Maria Dias, e q sua cu-

nhada '! Lusia Corrêa foraõ testemunhas, loaõ
||

Cortes e assi mais sua

molher Maria
||

ferreira e por tudo passar na uerdade
||

fis este assento

remettendome ás mesmas
;|
pessoas q. hoie saõ ainda uiuas em Lx.* Abril

15 de Í625
II
fi'an.'° Gomes.

Consta este assento a folha Í23. (Fl. i?3 v.i (i).

. Aos 27 de Aguosto de Ó25 recebi por
||
marjdo e molher coram po-

pulo, por mandado do D.""" Eugénio Cab" prouizor dos cazam.'"^ a Joam
Ximenes com Cn.-''

|
da Comceição e assinej

j|
Dainjão Vieguas.

Aos Í7 de 8'"'° de 625 Recebj por marjdo e molher a Hjeronimo nu-

nez
II
com marja Roiz ,os quoais me mãdou

[|
Receber o D"'"' Eugénio

Cabr.^ prouisor
||
dos Cazam.'°* e por verdade assinej forão

||
test"** m.*^'

fr.° L."^" de morais e otros m"°^
|j
Damjão Viegas.

A 19 de S.''™ de 625 Recebj por mãdado
|

do D."°'' Ant." monis da

Camará prouisor deste Arcebp.''"
||
A manoel jorie com Marja Anna da

Costa testemu
||
nhãs o l.**" manoel 1."^° de mesq.'^ o capitam

||
Nauarro,

(t) Este assento foi trancado.
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fr/° frz. tezourejro, D." luis e Dona

||
luzja e otras pessoas q na igr.' es-

tauaõ
II
e por verdade assinej

]]
Damjão Viegas. (^Fl. \b^.

En i5 dias do mes de outubrc de mil y [j
seis cicntos e uinte e oito

recebj en face
||
Ecclesice por marido E molher como

j|
lo manda o sa-

grado Cone. Tridentino
||
a maria garcia com bernardo da cu

||
nha, forão

testemunhas o Capitan
[]
João nauarro despino e el capitan

||
Ant.° peres

e o alferes gaspar de
||
heredia e o alferes joaõ de Robles

||
e o sargento

fr/° Ribilla e por asi
||

passar na verdade o firmej ut supra
j|
El

cape""
II
viayor. (Fl. i54 v.) (i).

Aos 3o de 8.'"'° de 625 recebj por marjdo
||
E molher a joão de

S. tiaguo com M." de
||
torres por mandado [do] d.'""" fr.'^° da motta pe

j

ssoa prouisor dos Cazam'°^ q fo
||

raõ prez.'" Matheus Gracia de la-

gu
II
na Marja da costa, Izabel míz. j™

||
Roíz. e fr.'^° frz. tezourejro e

assinej ' Damjão J'iegas.

Aos 7 de jan''° de 626 Recebj por má
||
dado do D.'""" Eugénio Cab''"

prouizor dos ca
||
zam.'°^ a Bastia de Liscano com C."" Joaõ

Ij
prez." o

padre Duarte de Gois pachequo
||
e fr."^" RoTz e Caterjna Rodriges e otras

pessoas
||
e assinej

]j
Damjão Viegas.

Aos 3 de feuer" de 626 Recebj por marido
|i

E molher a Hjeronimo

de gouuea e a dona
||

jnes de Gouuea na igr." do Recolhim.'°
||

deste

Castello prez.''^ o Bpo. Dom Hj
||
eronimo de gouea Dona Ant.^ Re-

gente do
11
Recolhim.'" Gaspar teixT* E otras m"*

||
pessoas e assinej

jj

Damjão Viegas. (Fl. i55 v.).

A 24 de feuer" de 626 Recebj por ma
[j

rido e molher a Alonço

de Salazar com
||
Marja delicada naturais de frandes

||
prez.'" joão

dei serro, Britis de Samora
||

fr.'^° mlz. de Jlhana, Matheus gracia
||

de laura e otros E isto por mãdado
||
do prouizor e assinej

||
Damjão

Viegas.

Aos 23 de Abril de O26. Recebj por man
||
dado do D.'""" ^^'"•' feo pro-

(i) O verso da fl. i55 ficou em branco.



Liisor dos Cazam'''^ a
|]
P." de gutteres com m.^ pr.-'' test.3% •Vnt." uas

1|
m.'

fragoza, P." Contreras, fr.'^° isgerra, fr/°
||
Borges e assinej

||
Damjão

Viegas.

Em 24 de Abril de 626 Recebj por ma
||

rjdo e molher a joão

baeza com Anna do Souto
||
estando elle em huã cama a periguo de

morte
||
por vertude de hú despacho do prouisor dos ca jí zam'"^ t.^^ m.'-"'

Campello dandrade escriuã da
||
Camará o 1.''° 1.'=° de morais o p.« dr"''

pacheco
||

p." de Iara D." frz., Ant." mõtr.° e assinej
||
Damjão Viegas.

(Fl. i56).

Aos 6. de maio de 626 Recebj
Ij
por marjdo e molher na forma das

Constitu
II
itois Coram popiiUo a josse luis E

||
m.^ míz e por verdade

assinej
||
Damjão Viegas.

Aos 9 de maio de 626. Recebj por
||
marjdo e molher a Migel ge-

uarra
||

con fr."^" dias por mandado do D.'°''
||

V.'« feo prouisor dos

Cazam.'°^ test.''^
||

o capelat;i maior o Capitão joaõ na
||

uarro Es-

pino Duarte pache
|j

co E o tesourejro e otros e assi
jj

nej
||
Damjão

Viegas.

Aos 3o de abril de 626 recebi por marido
||

e molher a joaõ

lopes cõ lianor giz. na forma das
jj

Constituiçoins coram testibus

fr." borges e rrouilha sarg."°
||
E por uerdade asinei

||
Manoel Ro-

meiro.

Aos 3o de abril de 626 recebi a Diogo frz. cõ cateri
||
na couseira por

marido e molher por mandado do D'°''
j|
V."^ feo prouisor dos casamentos

foram testigos jsabel
||

guterres e Samtiago paredes e me asinei
j!
Ma-

noel Romeiro. (Fl. i5õ v.).

Aos 2 de maio de 626 recebi a joaÕ de moia cõ patro
||
nilha sanches

por marido e molher por mandado do D.'°''
||

V."= feo prouisor dos ca-

samentos coram testibus jsabel gu
j]

terres e samtiago sargento e me as-

sinei
II
Manoel Rom.''"

Aos 7 de junho de 626 por mandado do D.'°' V.'«
||
feo prouisor dos

casam. '"^ recebi in facie ecclesioe
\\

por marido e molher a pedro de Sal-



danha cõ mariii
||

frz. coram Icslihus (v.^° borges tesoureiro e rouilha sar-

gento
]|
c me assinei

|j
Majtoel l\(»nei}-(j.

Aos 14 de juiiiio de 626 por mandado do D.""' V.'"
||
feo prouisor dos

casamentos recebi iii facie ccclesiue \\ a pedro de oliueira cõ mariana pe-

drosa coravi testibus
\\
o capeilam maior, e jullião de siqneira e me as-

sinei
II

Manoel Romeiro.

Aos 21 de junho de 626 por mandado do d.'""" V"^
||

feo prouisor dos

casamentos recebi in facie ecclesicv
\\

a António lopes e magarida ortega

por marido e mo
||
Iher coram testibus fr." borges tisoureiro e jullião de

Siqueira
||
e me assinei

||
Manoel Romeiro. (Fl. lõy).

Aos 29 de junho de 626 recebi por marido
|1

e moller a do." de ma-

thos cõ catherina pimenta
||
por mandado do d.'°'^ V.'« feo prouisor dos

ca
II
samentos coram testibus o capitão dom fr."

jj
o capitam aponte o ca-

pitam joão nauarro spino
1]
e me assinei

||
A//' Romeiro.

Aos desaseis dias do mes de julho de 626 recebi
|i

in facie ecclesiu'

seriiatis seruandis
||

a fr."' roTz cõ caterina simoins por mandado do
||

D.""' Eugénio cabreira prouisor e vigairo jeral
||

e cõ consentimento do
cura de Santa anna

jj
coram testibus o jeneral fr."^" de ribeira que foi

j]

padrinho o capitão antão peres o capellão maior
||
o p.^ pedro alurês mo-

reira e me assinei
j|
M.^' Romeiro.

Aos 3o dias do mes de julho da era de mil
jj
e seis centos e uinte c

seis eu o p.^ Manoel Romeiro
||
hora cura nesta jgreia de S.'^ Crus do

Castello
jj
recebi /;; facie ecclesice seruatis seruandis a

jj
Manoel peres de

Anticona cõ Angella maria
||
por vertude de hú mandado do sõr. d.'°'' V.'^

feo
jj
Cabral t."* o alferes fr.'^° Sanches gadalupe padrinho

||
m.^ de tores

madrinha, joaÕ de samtiago, joaõ de portilho
Jj

e me assinei
jj
Manoel

Romeiro. (Fl. 167 v.j.

Aos 2 de agosto de Ó26 com licença do 0.'°''
||
V.'^ feo cabral recebi

in facie ecclesice
||
seruatis seruandis a fr." bermudes e antonia

||
peres

t.='* fr." bories o p.^ p." alures moreira
||

o capellam maior do castello o

capitan dom fr.'^°
jj
e me assinei

||
Manoel Romeiro.

Aos 6 dias do mes de agosto de 626 cõ licença do D.'"'' V.''' feo



Cabral recebi in fade ecclesia- sertiatis serumidis a diogo
;|
Sembrano

cõ Antónia de Saiasar coram
||

testibus o capitan Antam peres o ca-

pitan
Ij

Nauaro o p.*^ pedralues moreira e me
í|

assinei
|j
Manoel Ro-

meiro.

Aos L) dias de Agosto de 626 cõ licença í[ do d'^"^ V.'^ feo cabral re-

cebi in facie ecdesioe
[j

serualis sertiandis a Antolim de viana cõ lou-

rença dias coram testibus o capitan Nauarro o capellão
j;
maior deste

castello o sariento maior fr.'^° alemão
l
e me assinei

,j
Manoel Romeiro.

(Fl. i5S).

Aos 18 de Agosto de Õ26 eu p.'= M/' Romeiro hora cura en S.'^

Crus do Castello recebi /;; facie " ecclesice seriiatis seriiandis por man-

dado do d.'""^ v.'^ feo cabral a André clarião e a jsabel antunes
||
minha

fregesa coram testibus barrabe (sic) mantilha
[]

o p.^ joão de siqueira

jcognimo e fr.'^° bories tisoureiro
||
da ditta jgreia e me assinei

|]
Manoel

Romeiro.

Aos 12 de setembro de Õ26 Recebi, cõ licença ,[ do doutor V.'« feo

cabral, in facie ecclesia;
\\

seruatis seruandis a joão da vega cÕ fr." da

concei
II
cão por marido e molher coram testibus o sariento joão

i|
de pas

e uila lobos e sua molher e me assinei
j,
Manoel Romeiro.

Aos 14 de setembro de 626 recebi in facie eccle
jj
siíe seruatis ser-

uandis cõ 1." do D.""^ V." feo
,1

cabral a florian de Arca cõ jsabel mlz

cora '] testibus o capitan don An.'° sarmento o alferes fr."^"
1|

de Salseda

joão catellan e me assinei
[]
Manoel Romeiro. (Fl. i58v.).

1626 ás.

En 21 de octubre de i625 ãs. con licencia
jj
dei S."" prouisor de los ca-

samientos
|[
Recebi en la porta de Santa crus

,1
dei castillo

It. a los 21. de octubre de Í626 a^s. con licencia dei 5.°'' doctor

vicente feo
||

cabral j-n facice Eclecix. Recebi por
|

marido y muger

a bartolome jus
|j
ticia y artiaga con Ana de andolote '; furon testigos

el Sargento mayor
j]

fran"^" de aleman y el capitan don luís
||
de campo

y el Capitan don matheo
|

velasquez en lix.* vt supra
\\
El Capellan

\\

mayor.
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It. En los. II. de febrero de Í627. con licencia
||

dei S.°'' doctor ui-

çente feo cabral recebi iii facuv Eclecics por marido y muger a ju."

caiuo
1 y a m.'' francisca fueron testigos el capitan

||
ju." nauarro y

gonçalo luis y ger™" de--matos
||

en lix." vt supra ![
El Cape""

\\
mayov.

(Fl.'i59).

It. En i5. de febrero de Í627 a''s. case
|]

in facicv Eclecice por marido

y muger con licencia dei S'^"' prouisor
||
de los casamientos desta ciudad

de
!|

lix=' El doctor vicente feo cabral
H
a jocehfe martines y a fran." lo-

pes I] fueron testigos fran" borges y el 1H°
||
Aifonço aluares y ger.™ de

mathos
||
y lo firme vt supra

|]
El Cape""

\\
tnayor.

It. En 17 de abril de 1627 anos case inface eclesia-
[[

por marido y muger

con licencia de el R.'''^ senor proui
[]
sor de los casamientos el doctor V.";

feo cabral a Dou
|j
Gabriel de bretendona con Dona antonia barrosa mis )

feligreses coram testibus el cap.™ Bernardino de polanco y ||
el l.^^" antonio

reinoso prioste de esta iglesia de S.'"' cruz y |1
el alferes andres de ual-

deras v fr."^" borges y por uerdad
||

lo firme de mi nombre fecha ut su-

pra
II
El cape.""

II
mayor.

It. En i5. de mayo de Í627 a^s case \\jn facia Ecleci econ licencia dei
||

Reuerendo S.""' prouisor el doctor tello a gonçalo André con gero."""
i|
de

mora fueron testigos manuel
[|
pinero y fran<^° borges y gonçalo

||
(Fl. iSg v.)

pereyra y el 11."^" fran.-^" de acosta
|| y lo firme en lix.* vt supra

|J
El

Cape.""
II

mayor.

It. en 19 de mayo de Í627 as" case
||
jn fade Eclecix con licencia

dei
I

Reuerendo S>.°' prouisor de los ca
||
samientos el doctor tello a diego

||

de paredes con Sebastiana de to
||
rres fueron testigos el capitan gue

||
rta

y el capitan don fran."^" de vi
||
elma y el capitan Ant.° peres

|| y el ca-

pitan ju° ger.™° de mendoça
1| y lo firme en lix." vt supra

||
El Cape""

||

mayor.

It. En 19 de mayo de 1627 recebi por marido
|| y muger in face

eclesice por mandado de el doctor
||

v.'^ feo cabral a luan Batta y a Paula

de To
II
rres fueron testiguos el cap" Bernardo de guerta

jj y el alferes

don fr.™ roberto y fr." borges y lo firme
||
ut supra

jj
El cape.""

\\
mayor.

(Fi. 160).
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It. Certifico yo el capellan ma3or de el cast." de lisboa
||
que de presente

siruo de cura en la Iglesia pa
|1
rrochial de S.'^ crux que en 29 de março

de
II
1627 me fue dado una fee de el H° antonio

\\
da cunlia homem cura

de la Sancta casa de la mja. de como recibio iu face eclesice por marido

y muger a D. Antonio de escalera y ||
a dona Isabel de pas por ser la

dha. D. Isabel do
||
tada de la dha. mja. fueron testiguos D.

||
Lopo de

almeida y D.°^ nogeira uizitadores
|j
de la dha. casa y j'o el dho Cura de

S. cruz les di las bendiciones a 12 de lunio dei dho ano
|i
y lo firme ij

El cape.""
II
luaj-or.

It. En 3o de lunio de 1627 doy fee
||

que se recibio en la S.'^ casa

de la mia ant."
1|
rebello com mariana de sousa por estar do

||
tada de la

dha S. casa y por uirtud de una
[j

licencia dei Senhor prouisor de los

casamien
;|

tos y j'o el cura de S." cruz dei cast. don
||

de los suso

dhos son feligreses les di las bendi
||

ciones matrimoniales fueron pa-

drinos el H°
||
gaspar teixeira y fr." de prado y D. leronima

[j
gentil

fueron testiguos Luis da cunha D.°^ no
||
gueira ouriues da prata y loão

esteuens y por " uerdad lo firme ]' (Fl. 160 v.) en lix.* ut supra
[]
El

cape""
II
mayor.

Senifico io el 1.''° diego féz. marim y lobera q ||
Resebi vna ser.

Sertifico yo el 1.-^° diego féz. marim y lobera
jj

capellan maior de la

jente de geRa de el tersio q Reside
||
en el Castillo de la ciudad de Lx.''

porsu magestad
|; q de presente siruo de Cura en la parroquia de santa

||

Crus de el dicho castillo q Resebi vna sertificasion
||

de casamiento de

el Cura de la santa misericórdia dei tenor sigiente-— Resebi in facie ecle-

sice a domingos
||
fernandes com .M.'' de Losada en esta Casa da miseri-

cor
íl
dia de esta cidade de Ix.^ a 2q de agosto de. Í627

||
por mandado

do senor doutor gaspar do Rego prouisor dos
||
casamentos testimunhas

o senhor provedor, gonsalo peres
||
Caruallo, o senor anRique CoRea da

silua, André
|

Ruis todos da mesa da misericórdia e outras muintas
||
e

por uerdade pasei a presente em Lx.* oje a 3o. de agos
[

to de 1627 Am-
lonio da Cuna homem

1| y porq es asi uerdad lo firme en lix.* a 17 de

setienbre de 1627.
||
El cape.""

l
tuajor. (Fl. 161).

It. En 9 de ottubre de 1627 yo el 1.'^° Diego frdz. marino y lobera,

Capellan mayor por su mag.^
||
dei tercio que reside en este castilio desta

ciudad de
||

Ix.^ que de presente siruo de cura en la Iglesia pa
jj
rrochial
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dc S.'^ cruz deste dho castillo, con licencia

||
dei Reuerendo senor el

doctor luis tello proLiisor de
||

los casam""" recebi por marido y muger

iii face ede
\\

sia.' ai alferes gaspar lulian de castrejon con D.
||
Paula de

olea en la hermita de nra Senora
||

de los remédios de alfama, fueron

testigos fr™
li

mendes, luan lopes de la barra, Bernabe de
||
hoyos, luan

catalan, Adan marin., luan míz
||
y lo firme vt supra

||
El cape.""

\\

mafor.

en 2 de março de 628 reçebij con liç-' do D°'' fran'-'" da motta pessoa
||

prouisor dos Casam'°^ nesta cidade de Ix/ e seu arcebispado e com li-

cença
II
do R.''" prior A Baltezar gomez com Luzia tr." por sua ligitima

molher
||
e a ella por seu ligittimo marido como m''" a s.'-' madre jgreia

t''*
II
o alferes Robres e o tizr." desta d.* jgreia e a molher do d." alferez

os qua
II

is fora padrinhos e dom fran.'=° fi.° de dona fran." de nobre

con
II
os requisitos e lie."* do s.""" prouisor dos casamentos e o firmei de

meu nome
||
Ant.° Gomes pr." (Fl. 161 v.)-

29





[DEFUNCTOS]

[Desde Outubro de 1536 até II de Novembro de 1554]

T.° dos mortos

it. falleceo Jnes a.° mollier de lluis gllz. ab jntestado
|]

it. falleceo c."" piz cõ testam.'" e falleceo é outubro
j|
de i536 annos

[|

it. falleceo p." pinto sé testam. •"
||

it. ftalleceo c"-"" allúz. molher de D" (?) llrz. aos
||

xj dy. de março de

i537 annos e fez seu
||

testam.*"^' e mãdou de llegados as cousas
||
segimtes

it. q lhe djgã três oficjos
||
segúdo costume .s. dia e mes e anno

||
e de

oferta três allqueires de trigo cozido
||

e mejo ailmude de v." e trymta

mjsas
II
Rezadas e asi hú trymtairo de santo

||
amador

||

it. aos .\xiij dias do mes de março de ibSj annos
||

fíalleceo gaspar

vaz e mãdou por sua allma
||
ffazer as cousas segimtes prim^mête q lhe

||

diga hú oficjo de três llyçoes cõ cymquo mjsas
||
Rezadas e de oferta hú

saquo de trigo e hú odre
||
de v.° e outro tãto ao mes e o anno .s. de

||

(¥\. 232) oferta dous allqueires de pã cozido e hú ailmude
||
de v."

.s. ao mes e anno e asi hú trymtajro de sam
||

gregoryo e asi outras

mjsas
II

.

Aos dez dias de Julho deste presemte anno de b.'^ xxxix annos fa-

leçeo
II

Emgraçia gllz. molher de bras Eanes sem fazer testaméto
jj

Aos xxix dias do mes de março de i54o anos
||

faleceo c.'^ do Reguo
mãy do alcaide jom machado

||
nÕ fez testaméto

||
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Aos seis dias do mes de maio da sobre dita era

||
faleçeo briatis

de lemos molher de duarte dalmeida l| ficou por testamêt.™ c* cabrall

sua má}-.
!|

Aos xxbiij dias de maio da era de Í540 anos
||

faleceo dona guyumar

molher de baltesar dazevedo
||
ficou por testamét.™ ho Resido

||

Aos dous dias dagosto da presête era faleceio Jõm. a."
||

ficou por

testamét.''^ sua f.''' m/ Roíz. e q por sua
||

alma fizese ho q bê lhe

parecese
|]

Aos vinte e cinquo dias do mes de março da era de i54Í
||
anos fa-

leceio Joana guomez molher q foi de g'."^" a.° e mãdou fazer
||
por sua

alma as cousas segujntes it. prim.^m'^ ao dia do seu é
||

terram'°

doze mjsas huã catada cõ seu oficio de três lições e
||
dous allqrs. de

triguo cozido e dous almudes de v.° e o mes
||
mo ao mes c ano ficou

por seu testamét.''" allu" de matos l| moço da camará dei Rey noso Snor.

(Fl. 232 V.).

Aos xxiiij dias do mes de sentébro da dta. era falleceo
||
huã m.'° velha

mourysca e m.'° proue q nã tjnha ji tjnha nada de seu por mourjscos a

éterrã por
||
verdade asyney aquj

||

pêro
||
sardjnha

\\

Aos xb dias do mes de outubro de b."^ Riij
||
annos falleceo nesta fre-

gujsia de santa >í< dom
||
manuel primo dei rey de corro {sic) preto e fez

|]

seu testaméto e seu testemjntey." he seu
|i
filho dÔ johã manuel e foy

éterrado no
||
mostey.™ de santaloy por verdade asyney

||
asyney aquj

||

pêro
II

sardjnha
\\
cura

||

Aos xbj dias do mes de dezébro de hs Riij
||
annos faleceo na fre-

gujsia de sã cristouã
||

desta cidade dona fylypa de sousa e se mãdou
éterar

||
nesta egreja de santa ^ hos padres

||
lhe fizera seu hoficio asy

hos padres
||
de sã cristouã como hos desta egreja

||
testymentey" atam

lamprea por
||
verdade asyney aquj \\pero

||
sardjnha {Fl. 233).

Mortos

Aos des dias de junho de b.'-" R e iiij" annos faleçeo
||
nesta fregujsia

cosmo fernãdez nã fez testaméto sométe
||
dixe q ho éterrasé cõ seu pay
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no adro junto da cruz

||
q lhe djxesé liuã mjsa catada c5 hú alquere

de
|]
pá e hú pichei de v." por ser proue por verdade

||
asyney aquj

||

pêro
II
sardjnha

\\

Aos b dias do mes de julho de b."-" R iiij" annos
||

faleçeo nesta fre-

gujsia hua subrinha de
||
de vasco machado crerjguo nã fez testameto

||

éterrouse ê sã !/" por verdade asyney a
||
quj

||
pêro sardjnha

||

aos xbiij" dias do dto. mes falleçeo nesta
|j

fregujsya ysabel diaz ca-

sada mourjsq.^
||
nã fez testameto hos padres lhe

||
fyzerã seu hoficio por

verdade asyney
||
aquy

||
pêro

\\
sardjnha

\\

Aos XX dias de novébro da dta. era falleçeo
||
nesta fregujsia huã mo-

Iher m.'° proue q pidia
||

por amor ds. nã tjnha q fazer testam.'°
||
por

verdade asyney aquy
||
pêro

||
sardjnha

||
(Fl. 233 v.).

aos xxjx dias do mes de nouembro de b."^ Riiij" annos falleçeo nesta

fregujsia symão
||

gollz. çapatey.™ home proue nã fez testameto
||
hos

padres lhe fizera seu oficjo por verdade
||
asyney aquj

j|
pêro

\\
sardjnha

\\

aos do mes dabril de qujnhétos e Rb annos Eu
||
pêro sardjnha cura

Reçeby a porta [da] dta egreja por
||
marjdo e molher

||
,

Aos oyto dias do mes de junho de b'-^ R.b annos faleçeo
||

nesta fre-

gujsia catarjna lopez molher
;|

v.'' nã fez testameto êterrousse nesta
||
egreja

hos padres lhe fizera seu éterram.'°
||

e suas mjsas por verdade asyney

aquj
II
pêro

||
sardjnha

||

Aos des dias do mes dagosto de b.'^ R. b annos
||

faleç^eo nesta fre-

gujsia vasco esteuez casado 'j home proue e velho nã fez testameto éte-

rou
II
se nesta egreja hos padres lhe fizera seu

|j
hoficio por verdade asyney

aquy \\pero
jj
sardjnha

||
(Fl. 234).

Aos três dyas dagosto da presente era de b."^ Rb annos
||
faleçeo nesta

fregujsya djoguo frz. carpintej''"
||
e se mãdou aquj emterar no adro junto

da ^ II
e fez testameto testemjntey" Johã pirez seu sogro e os padres lhe

fizera seu hofjcio por
||
verdade asyney aquj

||
pêro

\\
sardjnha

||

Aos cinquo dias do mes dagosto da era sobre
||

dita faleçeo Johã
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brãdã e veador das
([
hobras da cjdade e se mãdou emterar

|j
nesta egreja

q ao tépo de seu falecim'"
||
morar na fregujsia das martens q elle [ ter

aquj sua sepultura fez testaméto
1|
e fez seu jrmão Ruj brãdã seu teste-

mjntey."
||
e os padres cõ hos das martens lhe fizera ![ seu [o]ficio por ver-

dade asyney aquj " pêro ['^ sardjnha
\\

aos {sic) dias do mes [de] dezébro de h^ Rb annos
|1
faleçeo nesta fre-

gujsya Johã casado home
||
m."'proue q a mja lhe daua de comer

||
por

verdade asyney aquj
[[
pêro

||
sardjnha

\\

Aos xxiiij" do mes [de] dezébro de mjl e \\ quinhétos Rb annos falleçeo

nesta fregujsia enes
[|

frrz. molher de gaspar féz. fez testaméto [ testa-

métey/° gaspar vaz seu marjdo
|J

hos padres lhe fizera seu hoficio
||
aquj

séterrou no adro da dta. egreja
|1
por verdade asyney aquy

^
pêro

||
sar-

djnha
II

(Fl. 234 v.).

Aos xxbiij'' dias do mes [de] dezébro de b." Rb annos
||
faleçeo nesta fre-

gujsya no castello Johã correa
||
anãa sultey.™ é casa de Uujs machado

alquaide
j
fez testaméto verbal perãt}' m.'"* t."* q ||

fazia sua erdy.* a cõ-

frarja do sco sacramto
||

e cõfraria da santa cruz de xpo. nosso senhor e

se éterrou aquj junto da cruz
||
no adro por verdade asyney aquj

j

pêro
\\

sardjnha
\\

Aos xbj dias do mes de feujrey." de b/" Rbj annos
||

faleçeo nesta

fregujsia dioguo frz. home proue
]\
nã fez testaméto hos padres lhe fi-

zera
II
seu hoficio de sua proueza por verdade o " asynej- aquj

||
pêro

\\

sardjnha
||

Aos xxbij dias de feujrey/" de b/ Rbj annos / faleçeo nesta fregujsia

nos paços frr<^° ' comez merciey." de sto loy nã fez estestaméto por ser

home prouj hos padres í| lhe fizera seu hoficio por verdade asynev
||

aquj
II
pêro

j|
sardjnha

\\
(Fl 235).

defuntos

Aos xxiij dias do mes de março de b.'-" Rbj a
||
annos faleçeo nesta

fregujsia margarjda jl cinza molher apartada de seu marjdo fez tes
||

taméto e se mãdou éterrar nesta egreja hos |! padres lhe fizera seu
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lioficio tcstamjntey."

||
era Johã píz. e nã qujs accjptar segúdo me

djxerã
||

Aos b djas do mes dabril de mil e qujnhétos
||
e R^ bj annos falleçeo

nesta fregujsia britiz
||

frz. molher dalu." frz. nã fez testaméto
||
hos padres

lhe fizera seu oficio por ver
||
dade asyney aquj

||
pêro

||
sardjnha

\\

aos quatro dias de junho de b.'^ Rbj faleçeo ' caterina diaz molher

pobre m.°"" é os paços nã fez
1|

testam." e por verdade asinei aqui dia

mes era
||
vt supra isto fiz per o cura nã ser presente

|j
Johão da costa

||

it. é o dito mes faleçeo m.* a." q forão oito dias (sic)
||
sete dias e era

a também m.'° pobre e nã fez
||
testam. '° e por verdade asinei aqui dia

mes era vt supra
|1
Johão da costa

\\
(Fl. 235 v.).

Í546

t. dos deíTuntos que ííalecerão
||
este anno de Í546 nesta freguisia

||
de

samta cruz este ano vt sobpra
|| q eu alu." frz. são cura e tyrey

||
a folha

por que os asétos yam aRados
||

it. aos xxj dias do mes de julho da era
[]

de Jb.*^ Rbj annos faleçeo

m.* lopez
j[
nas cozinhas e nã fez testaméto

||
e por verdade asinei aqui

||

alii.° fr^.
II

it. aos xxb dyas do mes de julho da era
||
de Jb.^ Rbj anos faleçeo na

cadea ana
||

lopez que moraua júto das penalvas
||

e por verdade asinei

aqui nã fez tes
||
taméto

||
alu.° fr\.

||

it. Aos ij dias do mes dag.'° da era de
||
Jb.^ Rbj anos faleçeo Jnes

mjz po
II
bre que lhe dava a mja. o necesario

||
e nã ffez testaméto

||

alu° fr\. (Fl. 236).

it. Aos cinquo dias do mes dag.'° da era de jb.^ Rbj
||
anos ffaleceo

ffr." Rolz. vig.™ q hera desta jgreja da Vera cruz e ffez testam. •°
||

e o doutor luis Roíz he seu testamét.™ e por ver
||
dade asinei aqui

||

aliiJ" ffi". II

it. Aos xbiij" dias do mes dag.'" da era
||

de jb."^ Rbj anos faleçeo



-margiiaida [i frz. da orta de samtos e fez testam.'"
||
e amt."médez ffisiquo

he seu tes
ij
tamét ™ e por ^'crdade a

|]
asinei aqui

|,
alii.° fr\.

||

it. aos xxiij dias do mes dag.'° da era de
|j
jb.^ Rbj aííos faleceo dona

c."^ molher de g." lopez darqua e ffez tes
||
taméto e seu marido he seu

testemétr/"
j]
alu.° fr\

jj
(H. 236 v.).

it. aos xxbiij" dias do mes dag.'° da era de [! jb.'" Rbj aiíos faleceo a

molher de j." vaaz
||
marynho do cabydo não sei se fez testa

1|
meto e

por uerdade asinei aqui
]j
alu.° fr:{.

\\

it. Aos sete dias do mes de oitubro da í' era de jb.'-' Rbj anos ftaleceo

m.* de
II
ffreitas molher de thome delgado

||
e ííez testaméto e seu marido

he
II
seu tastemétr.''° e por verdade asi

||
nei aqui

||
alii.° fv{.

it. Aos X dias do mes de oitubro da era
||
de jb."-" Rbj íFaleçeo lopo bu-

galho
II
e não ffez testaméto e por verdade

||
asinei aqui

||
alii.° fr:{.

||

it. Aos 8 dias do mes de dez." de jb^ Rbj
||
faleceo britiz guamjta mo-

lher
II

de g." vaez e fez testaméto e seu
||
mar\'do fiquou por seu testa-

méty.™
II
e por verdade asj-nei aqui

||
a/z/.™ fy^. \\

(Fl. 237).

it. Aos cinquo dias do mes de feuer.™ de
|| Í547 anos faleceo J." tibão

frã
II
çes criado de dõ fadr3^que e faleceo

||
de huã estoquada e por ver-

dade
II
asinei aquj

jj
alnJ" fr\.

||

it. Aos biij" dias do mes de Junho da era de
||
era de Í547 ^nos faleceo

J." giz. car
II
pimt.™ da Ribr." e fez testaméto

||
e sua molher he sua tes-

tamétr." e por
||
verdade asynei aquj

||
alu.° fr\

||

it. Aos xbj dias do mes de junho da era
||
de Í547 anos faleceo Joana

frz. mo
II
Iher de thome de payua e fez testa

||
meto e seu marydo he

seu tastemétr.''" I| e por verdade asynei aqui
||
ahi.° fr\.

||
(Fl. 237 v.).

it. aos dezanoue doutubro da era de
||

jb.'= Rbij faleceo c."^ penalua e

fez tes
II
taméto e sua jrmãa brytiz penalua

||
sua jrmaa he sua testa-

inétr." e por verdade
||
asinei aqui

||
aluP fr\. \ erro poré toda a era

||

Jie huã
II



it. aos sete dias do mes de setébro
|,
da era de jb"^^ Rbij aiíos faleceo

m."
II

alúrz. molher do alcay[del do castelo e
||

e fez testamélo e seu

marydo luis ma
||
chado fiqiiou por seu testamétey/" e por

||
verdade

asiney aqui
||

alii.''° fr:{.
\\

1548

it. Aos xb dias do mes de jan." da era de
||

jb.*^ Rbiij" anos faleceo

baltesar
||

frz. crelguo e fez testaméto e Ruj
||

diaz beneficiado na dita

igreja fy
||
quou por seu testamétr.™ e por verdade a

jj
asinci aqui

||

alu/" fri. II
(Fl. 238).

it. Aos xix dias do mes de março da era de
||

jb.'^ Rbiij" faleceo andre

lousado Repôs
||
tr.™ da jfamte dona jsabell e fez tes

||
taméto J." mjz. e

por verdade asinei aqui
||
ahi.° fi".

\\

it. Aos xxiiij" dias do mes de majo da era de
|]

jb'-" Rbiij" anos fa-

leceo Jnes dalcaçoua e
jj
nã fez testaméto e por verdade asinei

|;
aqui

||

alu.° fr-y
II

it. Ao primr.™ dia do mes de junho da era
||
de jb.'^ Rbiij» anos faleceo

dj." soarez
||
moço da camará dei Rey noso S.°'' e nã

||
fez testaméto e por

verdade asinei
||
aqui

||
alu.° fr\. ||

it. Aos xj dias do mes de junho da era de
[|

jb."-^ Rbiij" anos faleceo

fr.''° machado
jj
e fez testamento e seu f." fiquou por

||
seu testamétr.™, e

por verdade asinei
||
aqui martim fig."

||
alu." fr\. \

(Fl. 238 v.).

it. aos xbiij" dias do mes dag.'° da era de
[;

jb"-" Rbiij" faleceo berto-

lameu barradas
||

e nã fez testaméto e por verdade
||

asinei aqui
1]

alu.o fl".
I!

it. Aos quatro dias do mes de jan.™ da
||
era de jb."^ Rjx anos faleceo

g." vaz
II
e fez testaméto e J.° vaaz meyry

||
nho da See he seu testamé-

teyro e por
||
verdade asinei aqui

||
alii.° fr^.

\\

it. Aos xj dias do mes de feuer."
||
da era de jb.*-' Rix anos faleceo

||

breytiz Anes vogada e fez tes
||
taméto e lyanor vogada he sua tastemé-

teyra e por verdade
||
asinei aqui

||
alu.''° fr\. \

(Fl. 239).

3o
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it. Aos xxbiij" dabrill da era de jb.*-' Rjx

|]
anos faleçeo m.''" de moura

e fez
II

testaméto e sua molher breytiz
[|
teix/" e graujell de moura são

||

seus testíiméteyros e por verdade asyney aqui
||

alit.''° fy\. ||

it. Aos xxix de inayo da era de jb.'-" Rix
||
anos faleçeo ceçylya frz. e

nã fez
II
testaméto e por verdade asynei

||
aquj

||
a/;/.™ fr\.

[|

it. Aos XX dias do mes de setebro
||
da era de jb.'^ Rix anos faleçeo

||

Jnes diaz e fez testaméto e seu
||

f.° frade de samto loyo he seu tes
||
ta-

métr.''° e por verdade asvney aqui
|]
ahi° fr\.

||

it. Aos XX dias do mes de jan.™ da era
||
de jb.'-' 1." anos faleçeo Jsabell

jj

diaz e fez testaméto e costaça
||
vaaz he sua testaméteyra e

||

por verdade

asyney aqui
||
alu.° fv{.

||
(Fl. -iSq v.).

it. Aos XXX dias do mes de Jan.™ da
||

era de jb.'^ 1.'" anos faleçeo

Jnes
II

alúrz. molher de p.° míz. e fez
||
testaméto e seu marydo he

||
seu

testamétr.™ e por verdade a
||
asy[ney| aquj

||
alu.''° fr^.

\\

it. Aos xbiij" dias do mes de março da
|j

era, de jb.'^ 1.'" faleçeo Ruj

frz.
II

moço da mantarya da jfamte
j|
dona jsabell e nã fez testam'"

||
e por

verdade asyney aquj
||
alii.° fv{.

||

it. Aos deradr.™ do mes de mayo da
||

era de jb.'= 1.''^ aiíos faleçeo
||

luis machado alcayde do
||
castelo e fez testaméto e sua

||
molher fiquou

por s." testamétr"
||
e por verdade asiney aquj

||
ahi.° fr\.

||
(Fl. 240).

t.° das p.'""* que falecerão nesta freguesya
(|
de santa cruz, em este ano

de i55i, em q eu
||

y." giz. cura da dyta ygreja, e vão os.asé
||
tos na

man." seguyte
||

i65i

it. Aos dez dyas do mes de setébro de mjll e
||

b'= ij anos faleçeo

bryatyz guomez mo
||
Iher viuua e fez testaméto e fycou por seu

||
tes-

taméteyro gaspar da costa seu géRo, e por
||
verdade asyney aquy

||

y° gli.
II
cura

||

it. aos catorze dyas do mes de setébro da dyta
||
era faleçeo Ruy de

\
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sousa r\dalguo f.°

||
de fi/" de sousa, e nã fez testam.'" , e por

jj
verdade

asyney aquy Wj:" gl:^.
|:
cura

||

it. aos outo dias doutubro da djta era faleçeo alu."
||

frz. procurador

de Santaloy e fez testaméto e fycou por seu testaméteyro fernã ma-

cha
I!
do cleryguo seu f." e por verdade asyney a ii quy \\_X° gl^-

||
cura

\\

it. Aos vynte dyas de março de i532 anos Eu y.° giz. cura
]|

desta

ygreja de santa cruz de lysboa bautyzey
j

barbora f." de fr.'° frz. e de

yoana giz. sua
]j

( i ) (Fl. 240 v).

Aos xb dyas do mes de novcbro da era de i55i anos
j|
faleçeo jorge

giz. pedre3'ro, e fez testaméto e fy
|;
cou por sua testaniéteyra fr." syl-

uestre sua
|]
molher e por verdade asyney aquy

j]

}'.° gll^.
\\
cura

i552

Aos sete dyas de majo de i552 anos fa
|]
leçeo m.* Royz. molher de

y." freyre
||
carpynteyro e fez testaméto, e fycou

||
y." p3'z. seu pay por seu

testamétr.™
||
e por verdade asyney aquj'

|]

}\° gl\.
j;
cura

\\

Aos vynta dois dyas de majo de jb'-'
|]

lij anos faleçeo emgraçya alúz e

fez testam'"
j;
e fycou por seu testaméteyro amtonvo telez ' seu í." e por

verdade asyney aquy \\r.°gl\. j]
cura

jj

aos vynta sete d3'as de junho de i552
j
anos eu y." giz. cura bautyze}'

manoell
|j

f.° de luysa frz. molher solteyra forão padr3'nhos beilchior

dolyueyra e ma
]|
drynhas guyomar dolyueyra e cateryna

||
de lemos e

costança vaz parteyra ' e por verdade asyne}' aquy
jj

;'." gl^.
\\
cura

||
(2).

it. foy posto este bautysmo aquy por erro e por verdade asynev

aquy
||
y° gl:{-

jj
chãcudo

\\
(Fl. 241).

aos dois dias do mes dagosto de i552 anos faleçeo dona
j|

jsabell de

(1) O assento esiá riscado.

(2) O assento está também riscado.
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bryto e fez testaméto e f3'cou por
j[
seu testaméte3'ro domjaigiios jorge car-

pynteyro
||
e por verdade asyney aqu\' \johaõ gl^.

[]
chãcudo.

e loguo no mesmo dia aa tarde faleçeo vyolante so
j|
aires dona viuiia,

mãy de manoell Cardoso cape
|j
Ião dei Rey, não fez testaméto por q

faleçeo
||
supytaméte, e por verdade asyney aquy

||

johão gl^
\\
chãcudo

\\

aos quynze dyas do mes de Setembro de i552 anos
]j
faleçeo esteuão

de sousa pydreyro e merçyejTo
||
em Santo aloy m." nesta freguesya e

fez
|]
testaméto, e fycou por sua testaméteyra

||
bryolanja fyreyra sua mo-

lhar, e por verdade
1|
asyney aquy

[|

johão gl:{.
||
chãcudo

\\

aos seis dias do mes doutubro de i552 anos fale
||
çeo bryolanja fy-

re3'ra moliíer q foy desteuão
||
de sousa fez testaméto e fycou por sua

testamé
\\
teyra m." de sousa sua f.^, e por verdade

||
asyney aquy

|j
johão

gl\.
II
chãcudo

11

(Fl. 241 V.).

aos outo dias do mes de i552 anos faleçeo marguyda alúz.
||
molher

de y.° giz. carpynteyro, e não fez testaméto, e por verdade
||

asiney

aquy
||
johão gl\.

\\
cura

||

i553.

aos três dias do mes de janeiro de mjll e b'^ liij anos fale
||
çeo marya

diez molher desteuão Roíz. solicytador m.°'' no
||
castelo desta freguesia,

e não fez testaméto, e por verdade
|[
asjmey aquy

||

johão gli ||
cura

\\

aos sejs dias do mes de jan.™ de i553 faleçeo florença lopez
||
molher

estramjeyra e m.'° pobre e não fez testaméto por q ||
não tinha de que, e

por verdade asiney aquy
||
johão gl\.

\\
cura

\\

aos sete dias do mes de jan.™ de i553 anos faleçeo ana
||
frz. molher

m.'° pobre e não fez testaméto por q não
|j

quis cõ quãto njso a amoestey

e emportuney, e acheylhe
||
dois mjll e seis çétos e sesenta rs. de q darey

cota ou
II
gastarey cõ lyçéça do prelado por sua alma, e por verdade

||

asyney aquy
||
johão gl^.

\\
cura

\\
estão é poder de 1" de

||
moura

||

aos vyntouto dyas de janeyro de i553 anos fale
||

çeo ysabel lopez dona

erti casa de Ruy de
[|
sousa nesta freguesya e fez testaméto e fy

||
carão
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por seus lestamcteyros y." giz. cura, e
j|

bellchior corea de casa, e por

verdade asyney
|1
aquy

||
johão gl:{.

||
cura

\\
(Fl. 242).

Aos outo dias do mes de abiyll de jb/ liij anos faleçeo
||
marya frz

molher solteyra Recolheyta cõ sua jrinã m.'''
1|

frz., e não fez testamcto,

por ser pobre, e por verdade asynej
||
aquy

||
folião gl\.

\\
cura

Aos vynta sete dias de )unho de i553 faleçeo ant." corea
||
cantor da

Se nesta freguesya m.'"', e não fez testa
||
meto por ser pobre, e por ver-

dade asyney aquy
||
johão gl\.

|1
cura

\\

Aos dois dias do mes de julho de 1553 anos faleçeo p." mjz
||

m.°''

nesta freguesya fez testamêto, e fycou por sua
||
testaméteyra e erdr.*

bryatiz RoTz sua so
||
brynha molher damadis frz., e por verdade asy

||
ney

aquy
1|
johão gl^.

||
cura

||

aos dez dyas de julho de i553 faleçeo jnes frz.
||
dona em casa de dom

fadryque m.'° velha e pobre
||

e não fez testamêto e por verdade asyney

aquy
||
johão gl^.

\\
cura

\\

aos doze dias dagosto de i553 anos faleçeo y." caldeyra
||
sobrynho do

tysoureyro da tapeçarya solteyro
||
e fez testam.'" , e por verdade asyney

aquy
||
e antonyo Rolz tisou

j|
reyro fycou por seu tes

||
taméteyro

||
johão

gll-
II
chãcudo

II

(Fl. 242 V.).

aos vynta hú dias do mes dagosto de i553 faleçeo jnes
||

frz. molher

pobre e velha e não fez testam.'" , e por verdade
||
asyney aquy

||
johão

gl\.
II
cura

II

Aos çymquo dias do mes de setembro de i553 anos faleçeeo
||
marta

vyeyra dona viuua e fez testamêto, e fycou por sua
||
testaméteyra mecya

de gois sua f.*, e por verdade asy
||
ney aquy

||
johão gl\.

\\
cura

\\

Aos dezaseis dias de setêbro de i553 faleçeo anto
||
nya frz. mourysca,

e fez testamêto e alu.°
||
nunez seu marydo fycou por seu testamê

||
teyro

e por verdade asyney aquy
||

johão gl\. |l cura
||

aos três dias de outubro de 1553 faleçeo
||

jsabell gomez dona viuua

pobre em casa de
||
dom fadryque, não fez testamêto e por verda

||
de

asyney aquy, por q moreeo supytam.""
|1
johão gl\.

\\
cura

\\
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aos quatro dias de dezébro

||
de mjll e quj-nhétos e liij anos faleçeo

y." da sylua fydalgo
||

gêRo de manoell cirne, e não fez testaméto e por

verdade asyney
||
aquy

1|
johão gl^.

\\
cura

||
(Fl. 243I.

Aos doze dias de dezembro de i553 anos faleceo Esteuão Royz soli-

cytador e não fez testamento por ser muyto
||
pobre, e por verdade asyney

aquy
||
johão gl^.

||
cura

\\

1554

aos nove dias de feuereyro de i554 anos faleçeo bryatiz
||
Reyxa dona

vyuua em casa de m." frz. gamyta e
||
não fez testaméto por ser pobre

e por verdade
||
asyney aquy

||
johão gl\.

\\
cura

\\

aos dezanove dias dabryll de i554 anos faleçeo danjel
||
diez m.""" nesta

freguesya e não fez testam'"
||

por ser home m'° pobre, e por verdade

asyney
||
aquy

||
johão gl^.

||
cura

\\

aos vyntadois dias do mes de junho de i554 faleceo c* de
[|
lemos mo-

Iher preta casada m.°'' nesta freguesya, não
||

fez testaméto por q foy

morta cõ húa faquada
||
e por verdade asyney aqui

||
johão gl^.

\\
cura

\\

e loguo no mesmo dya faleçeo
I|

felypa teyxeyra molher casada m.°''

na freguesya de são
||

gyão, não fez testaméto por q moreo de parto é

casa
II

de m.^" dyez seu jrmão nesta freguesya e por verda
||
de asyney

aqui
II
johão gl^.

\\
cura

jj

aos vynta três dias de junho de i554 faleçeo guiomar da
||
fragua

m.°'' nesta freguesya fez testamento e g." Roiz
||

seu cunhado fycou p.'

seu testaméteyro e p/ verdade
||
asyney aq.'

||
Johão gl:[. cura (Fl. 245).

aos xxbiij" dias de julho de i554 faleçeo
||

y." de fj'gueyroo f." q foy

dalu." cryado
||

m.°'' nesta freguesya não fez testam'" por
||

... solteyro

é casa de sua mãj e por
||
verdade asyney aquy

|j
johão gl\.

||
cura

\\

aos vynta nove dias de julho
||
de 1554 ^nos faleçeo lyanor vyeyra mo-

lher
II
de R." alúz. carpyntr" fez testaméto ê q ||

fycaua por seu testamé-

teyro amador gorge
||
seu cunhado e poré não foy aprouado, e por uer-

dade asyney aquy
\^
johão gl\.

\\
cura

jj
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aos quatro dias dagosto de i554 anos fale

||
çeo nesta frcguesya marya

ordiinhez molher
||
dant" diez cryado dos fryas, e não fez testaméto por

ser pobre e por verdade asyney aquy
|[

jolião gl:{.
||
cura

||

aos õze dias do mes de
j|
novébro de mjll e b."^ e liiij" anos fa

||
leçeo

nesta freguesya ana deiuas molher
||
de duarte gyll m.°' nos paços velhos,

e
II
não fez testaméto por ser pobre, e por verdade asyney aquy

||
folião

giz.
II
cura

II
(Fl. 245 v.).

Liuro das p."^ q falecerão nesta fregue
j|
sya de santa cruz de lisboa

des do primeyro
|[
asento em diante

Ij

/." dos defuntos e defuntas leiguos
\\

Aaos dous dias daguosto da era de i556 se faleceo Jsabel frz. molher

soltr.*
II
q moraua nos paços velhos pobre e jaz sepultada no adro desta

Jgreja
||
De sancta Cruz e ficou por seu testamétr." jm." giz. cura q foi

desta
II

jgr." E por verdade Eu ant." piz cura da dita Jgreja asignei

aqui dia E era ut supra.
\\
AntoJtius

\\
pi\ cura

\\

Aos 23 dias do mes daguosto da era de i556. faleceo nesta freiguessia

de
II
Sancta Cruz jsabel boralha molher q foi de nicolao frz. m.°'' na rua

||

das flores E jaz nesta jgr." E ficou por seu testamétr." o dicto nicolao
||

frz. seu marido E por verdade Eu antonio pIz Cura Da dieta Jgr.*
||
asignei

aqui Dia e era ut supra
||
Antonius

||
jc/^.

||

Aos. 5. dias do mes de novébro de i556. faleceo nesta frg.* de samta
||

^ briolanja gllz. molher q foi de dõ jm.° m.''' moradora na Rua
||

das

orfaãs E jaz na Jgr." de sanctiaguo e por seu testamétr"
||

ficou o dito

dõ jm." e por verdade Eu ant.° pTz cura asignei
||

aqui
||

Aiitoniiis
||

pi\. cura
II

(Fl. Ixxxxbij).

Aos 2. dias do mes de dezébro da era de i556. faleceo nesta frg."
||

m.^" de bulhão soltr" E jaz sepultado nesta Jgr.^ de sancta
|| >f< E fez tes-

tam.'" E ficou por seu testamétr." sua jrmãa
||
felipa de bulhão e seu ma-

rido manoell machado E por
||
verdade Eu ant." pTz. cura asignei aqui

||

Antonius
||
pi'{.

\.

Aos xb dias do mes de dezébro de i556. annos faleceo
||

nesta frg.*
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de sancta ^ d." Royz. ceguo m.°'' nos pa
||
cos velhos E jaz sepultado

nesta Jgr." E morreo ab in
||
testado e por verdade asignei aqui eu ant.°

píz
IJ
cura

II
Autonius

\\
pi\.

||

Aos i." dias do ines de abril da era de iSSy anos faleceo nesta
||
frg.*

de sancta >J< fr.™ alúz. m.""" no adro da dieta Jgr.*
|]
E jaz sepultado dentro

na dieta Jgr.* E faleceo ab jntestado
||
E por verdade eu ant." piz. cura

da dieta Jg.* asignei aqui
||
Autonius

\\
piz.

||

Aos 8 dias do mes de octubro de ibb-j annos faleceo gaspar
jj
Ra-

poso freigues de sancta justa, E fez testaméto E nõ se \] aprouou E jaz a

porta principal desta Jgr." de sancta >i< cõ sua mai E por verdade asignei

aqui
II
Autonius

\\
pi\.

||

Aos 29 dias do mes de nouébro de iSb^ annos
||
faleceo Rui de Souza

nesta frg." de Sãta ^ m.<"' a cabo da
||
dita Jgr.* E jaz sepultado na Ca-

pella do populo, e
||
fez seu testam. •" e ficarÕ por seus testaméteiros

||

L.'=° de souza seu f." e dona Camilia sua f.* e por
||
verdade Eu ant.* piz.

cura asignei aqui
||
autonius

||

pi^.
\\

Aos 29 dias do mes de dezébro de i558 annos faleceo \S° de
||
moura

nesta frg.^ E jaz na Jgr.* delia e fez seu testam.'"
||
e leixou por sua tes-

tamétr" a sua molher valétina
||
brãdoa F por verdade asignei aqui Eu ant."

piz cura
II
de S. >í<

||
Autonius

||

/>/'{.
||
(El. Ixxxxbij v.).

Aos 29 dias do mes de Janr." faleceo nesta frg.* Jsabell Ij baRigua

viuua E nõ fez testam.'" E jaz nesta Jgr.^
||
E por verdade Eu ant," piz cura

asignei aquj
|1
Antouius pi:{.

\\

Aaos 7 dias Do mes de feur." de i558 annos faleceo nesta frg." ho

coneguo
||
beja E jaz na see desta cidade, E fez testam.'" E por ho nõ ver

nõ
II

sey quê leixou por seu testamétr." e por verdade
||
Eu ant." piz cura

asignei aqui
||
Autonius

\\
pi:{.

\\

Aos ij dias do mes de março de i558 annos faleceo nesta
||
frg.* dona

camilia e jaz na mja. desta cidade e fez testam.'"
||
E leixou por seu tes-

tamétr" a seu jrmão l."^" de souza
||
E por verdade Eu ant." piz cura asignei

aquj
II

Autonius
\\
pi:{.

\\

Aos 20 dias do mes de março de i568 annos faleceo
||

nesta frg.*



guiomar borges Jrmaã de guaspar de lião ]' E Jaz nesta Jgr.' e nó fez tes-

tam.'" e por verdade Eu 1 ant." píz asignei aqui aiitoiniis
\\
piy-

i|

Aos 18 dias do mes de Junho de i558 annos faleceo agueda frz.
|]
E

jaz no adro desta jgr.'' e fez testam.'" e leixou por
{|
testamctr" a p." ma-

tella e por verdade Eu ant." " píz. cura asigney aqui '' Aiitonius
||
pí{.

(|

Aos 3 dias do mes de Junlio de i558 annos faleceo troistão
fj
Rebello

apousentador da Corte E fez testamêto E ficou [1 por testam.""" ant." steuez

vedor de 1'^° de souza E jaz nesta
!|
Jgr." de sancta ^ E por verdade Eu

ant." pTz cura '| asignei aqui
\\
Antoniiis ^pi\- ,'l(EI- Ixxxxbiij").

Aos 14 dias do mes de Jan.""" de i^Sg faleceo
||
p.° Ribr" scriuão do

tonbo E jaz sepultado
||
no mostr" de são domíguos e fez testam.'"

i|
leixou

por testamêt.''" a sua molher
j|

jsabell Coelha e por verdade Eu ant."
|j

píz cura asignei aqui
||
Autouiiis

i|
pi^.

;|

Aos óze de março de iSSg annos faleceo Joana coelha E jaz
,|
no

most.''" de são frãcisco e fez testam.'" ficou por testamêt.''" greguorio bar-

bosa seu marido E por verdade [ Eu ant." píz cura desta Jgr." asignei

aqui
11
Antoniiis \\pi^.

1|

Aos xxbiiij de Junho de i55g faleseo ãt." vaz carapit.''" de casas "\ m."""

nesta f.''^ e jaz no adio desta
H
ygreya fez testam'" ficou sua mo

|^
Iher e

seu cunhado por testam''"^ 1: e por verdade eu jorge alúz. |' cura desta

3'greja de sãta cruz hasjne}' aquj ' forge
j,

alii^
||

(Fl. Ixxxxbiij v.).

Aos 6 de Julho de iSõg faleseo m." diaz
j,
dona viuua jaz nesta ygreja

de sãta
(|
cruz nó fez testam.'" por ser m.'" pobre e mãtela

||
a mja. e por

verdade eu jorge alúz cura
||
asjnej aquj jorge

\\
alii^

j;

no dito dia faleseo m.^ frz. mujto pobre q a sostétava a mja. jaz

no adro desta
||
vgreja e por verdade eu jorge alúz.

^

cura asjnej aquj vt

supra '[ jorge
\\

alti^.
;

Aos xb dias de julho de i55g faleseo j."
í|
vaz carapynt.™ de casas fez

testam.'"
||
e jaz do adro desta ygreja de sãta cruz

|1
ficou seu gero e sua

f.* per testamêt. """^
|j

e por verdade eu Jorge alúz cura em a dita 3'greja

hasyney aquj dia e mes vt supra
1|
jorge

\\
alu^.

|j
(Fl. Ixxxxix).
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aos xxbij de Jiillio de i55q fa
||
leseo a molher datão lãprea

||
não fez

testnméto Jaz ao estejo
||
defronte de nosa srã da cõsey

j|
cão e por ver-

dade hasignej aqui
||
jorge

\\
aht:{.

\\

Aos ix de agosto de iSSq fale |! seo brjatiz pirejra molher
[|
de alu.™

diaz carapin ™ de
j|

casas fez testam. '° e fiqou por
|1
seu testamét.™ seu

marido
||
e jaz é sã fr."^" déxabregas

||
e por verdade eu jorge alúz.

||
cura

nesta jgreia de sãta ] cruz asinej aquj ^jorge
|]

alii^^.
\\
(Fl. Ixxxxix v.).

Aos 7 dagosto de \bbcj faleseo jeronjmo [' duarte f.° de margarida férz.

v.^ midide"'^ |l nõ fez testam. '° está éterado détro na jgreja
||
de sãta >i< ao

estejo da nave do altar de
||
nosa Srã. da cõsejção e por verdade ha

||

senej haquj \\ jorge
\\

alu:[.
||

Aos xb de nouébro de yb''lix faleseo
j]
n." frz. freyre preço no castelo

desta çjdade
||
nõ fez testam'" jaz éteRado nesta }'greja

j|
de sãta )J< a

crão da porta traueça e
j]
por verdade eu jorge aliiz cura da dita

||
ygreja

asinej aquj
||
jorge

\\
alu:[

||

Aos 17 de nouébro de Jb^lix faleseo
||
ynes RoTz. molher da ãdre vaz

fez testam.'"
||

e Jaz ao esteyo da arqua do santo sacram'"
|!

ficou por

testamêf''' violate Roíz. cria
|j
da de dona lianor e por verdad'e

||
hasjnej

aquj
II
jorge

\\
alif{.

|j
(El. c.'°).

Aos xxbij de dezébro de jb'^lix faleseo
j]
volãte godinha viuua fez tes-

tam.'" testam.'"
||
e ficou por sua testamét.''^ sua sogra fr."^^

||
médez esta

êterada no most.''" do carmo des
||
ta çjdade e por verdade eu jorge alijz.

cura
II
de santa ^ asinej aqui

||
jorge

[|
ahr{.

||

Aos xxiij de jan''" de jb'^lx faleseo
||
lucas da fonsequa fez testam'" e

||

ficou por sua testamêf^ sua molher
||
Jaz ao pe da mesa da cõfrarya da

vera >J< desta ygreja e por verdade eu jorge
||
alúz. cura da dita jgreja

asinej aquj
||
jorge

||
alu^.

||

aos X [de] dezébro de i56o se finou
||
ana vaz m.""^ nos paços não fez

testam'"
||

por ser pobre e nã ter de q a quall foy
||
êterada détro nesta

Jgreja e por
||
ser verdade asinej aquj

||
m.^" fr\. atra

||
(Fl. c.'° v.).

Aos XX dias dezébro de 1660 se finou
||
dona lljanor de sousa ficou por
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testa
i!
mét." dona jsabell mollier de 1." de sousa

j

foi cterada dctro na

capella de no '| sa sniã. e por verdade asinej
j]
mS" fr:^. cura

\\

Aos dezaseis dias do mes de jan.™ de
||
jan.™ (sic) de i56i anos se finou

marja
|j
da costa molher de liois tavares m.°'

[|
no beq." q vaj has cozinhas

ficou por [' testamct/° o djto lois tavares seu ma
||
rjdo e por verdade

asjnej aquj
||
??z/" /)". cura

\\

Aos xbj dias do mes de feue."'" de i56i
||

se finou jsabell pTz nã fez

testam. '°
||

por ser moliicr pobre e nã ter de q j]
foy éterada no adro

desta Jgreja
|j
e por verdade asinej aquj

j]
w/" fr:{. c'ura

[|
(Foi. c.'° j).

Aos X de dezébro de i56o se finou
||
Joana frz. mourisq." molher de

ãt."
II

frz. mourisq" nã fez testam'° foi éterada
||

no adro desta JgreJa

morava na
||
Rua de Sãto esprjto e por verdade

||
asinej aquj

|1
w/"

/>í- cura
II

aos xb dias do mes de março de i5õi
||
anos se finou isabell gomez

molher
||
de manoell frz. m.<"" na Rua de sã jorge

]]
nã fez testam.'"

foj éterada détro é sã
||
ta J» e por verdade asinej aquj

||
m.'" fr^. cura

||

Aos xxix de novébro de i56o anos
||

se finou frãcjsq.* diaz m."""

na Rua dos
[|

penosinhos nã fez testam. '° por ser molher
||
pobre e nã ter

de q foi éterada
||
détro nesta Jgreja e por verdade

j]
asinej aquj

||
m.^"

fr-^. cura
||
(Fl. c.'° j v.).

Aos dezouto dias do mes de março de i56i
|j
anos se finou amt." fafes

allcajde do cas
||
telio nã fez testam'° foi éterado détro

||
nesta jgreja e por

verdade asinej aquj ; m.^" fr^.
\\

It. ove segúda fr.^ prymeiro de ssetembro
|i
de i56i anos sse finou fi-

llipa diz molher
]|
de joam soeres e nã fez testaméto emterrou

|j
sse nesta

ygreija
||
dioguo vieira

||

aos ujmte e çjnquo de ssetembro de
[|

i56i ano se fjnou jsabell rolz

corea
||
molher de amt." esteuez ueador de Alu.* de ssoussa e fiquo[u] o

dito seu marjdo
||
por seu testamétejro

||
dioguo

\\
viejra

\\
(Fl. c.'° ij).

Aos doze de dezembro de i56i anos 11 se falleceo amt." roíz tisoureiro
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da ta
II

peçar3'a delirei noso Sõr. fiquo por seu
||
testam'" (szc) seu sobrinho

ferná seram
||
diogiio

\\
vieira

||

aos oyto dabrill de \bGi se fallcceo roj diz. bene
\\

feçiado nesta

igreia ficou por seu
||
testamêtejro o prioll de sam cristouam

||
diogiio

\\

vieira
||

aos ujmte e hií do mesmo mes e era se falie
||

çeo c." neta molher

dallu." diz. carpimtr." fj
||

quou por seu testamêtejro seu marido
||
diogiio

\\

vieira
||

aos 9 de agosto faleseo ãt° da cunha
||
creado de dom fadrique não fez

testamé
||
to

||
Joã

\\
arrai^

\\
de mêdoça

\\
Fl. c.'° ij v.)). (i)

aos quatro dias do mes de Junho da era de i562
||
annos faleseo ma-

noel seRam f." de ma
||
noel seRam e de dona margarida não

||
fez tes-

tamét."
II
Joã arrai\

\\
de mêdoça

\\

aos 9 dias do mes de Junho da era asima fa
||
lleseo átonio Rapozo

não fez testaméto
||
Joã arrai:{

\\
de tiicdoça

\\

aos quatroze dias do mes de junho da
jj
era asima dita faleseo faleseo

(sic) híú
II

tezar frz fez testaméto o testamétei
|1
ro yacome de uillas boas

|!

Joã arrai:{
||
de mêdoça

||

aos dezasete dias daguosto da era asima
||

faleseo fernão de anes

fez testaméto
||

o testaméteiro ãt." píz
||
Joã arrai:{

jj
de mêdoça

\\

(Fl. ct°b).

aos 29 dias daguosto faleseo hú cria
||
do de dom fradique não fez tes-

taméto
II
era de 1 562 annos por nome ãt." da

||
cunha (chomam ant.").

||

Joã arrai:{
\\
de mêdoça

\\

aos 7 dias do mes de setembro faleseo uiolamte
|]
do Reguo fez tes-

(1) Apesar da numeração passar para fl. io5 não parece que faltem quaesquer

assentos.
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taméto sua f.''' mesya do Re

|j

guo testaméteira era de 1 562 anos
||
Joã

array\
||
de mcdoça

||

aos 24 dias do mes [de] dezêbro faleseo este
1|
vã vaz barbeyro fez

testamé[to] o tes
||

tamêteiro ãt." frz sapateiro era i552
]|
anos

||
Joã

arrai\
||
de médoça

||

(Fl. c.'° b v.).

aos 7 dyas do mes de yaneyro da era i563 anos faleseo
1|

ãt." de pre-

deyra nã fez testamcto
||
Joã arrai\

\\
de médoça

||

aos dez dias do mes de feuereyro da era asyma dita
||

faleseo m."

Roíz fez testaméto o testamêtey
||

ro amador gorge crapimteyro
||
Joã

arrai:{
\\
de médoça

\\

Aos doze dias do mes de feuereyro da era asyma .s.
||
de i563 annos

faleseo njcolao frz. fez tes
||
taméto ho testaméteyro manoel graçias

||
e por

verdade asyney aquj
||
Joã arrai\

|1
de médoça

\\
(Fl. c.'° bj).

Aos 20 dias do mes de fr." da era de i563 annos
||
faleceo m.'' es-

craua diz ser fora e jsto di
||
guo por q ãdaua é demãda não fez testa

||

métoe por verdade asyney aquj
||
Joãarray^

||
de

\\
médoça

\\

ao xxij de cetembro de i563 falleceo
||
manoell Cirueira morador em

allcacell
||
do sall e fes testam'" foi testaméteiro fr.™ Roiz por uerdade

asinei
||
aqui— Jorge ua^ — e foi emterado nesta Jgreja

||

oje .xxjx de cetembro de i563 falleceo nesta frege
[]
sia de samta ^

alluoro deraujo Reposteiro
||

deli Rei e foi emterado nesta Jgreja e

fes
II

testam.'" foi testaméteiro sua molher
j
por uerdade asinei aqui

|j

Jorge vai
II

Aos X de agosto de i563 falleceo
||
nesta fregesia de santa >í< domígas

da
II
ragam e foi emterada nela e não fes testam'"

||
e por uerdade asinei

aqui
II
Jorge va^.

||
(Fl. c.'° bj v.).

Aos xxbiij de abril de 63 falleceo duarte pe
i|
xoto morador nesta fre-

gesia não fes testam'" e por uer
||
dade asinei aqui

||
Jorge uaa^.

\\

Aos doze dias do mes de novenbro de i563 faleceo
||

nesta fregesia
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de santa ^ de Ix.'"' Isabel fialha molher de fr/° Cardoso e não fes tes-

tam'" e por verdade asinei aqui
||
Jorge Va^

Aos 9 dias de Julho de i564 faleçeo dom fadrique manoel e foi em-

terado nesta Jgreja de samta >í< de Ix/ e fes testam. '° e fiquou por

çeu testa
||

méteiro ( i) a misericórdia e por ver
||
dade asinei aqui

|(

Jorge vaa\
]]

Aos xbiij de agosto de 1564 faleçeo nesta
||

fregesia de santa ^ de

Ix.* Joana giz.
||
molhor de fr.'=° frz. carapimteiro não

||
fes testam'° e por

uerdade asinei aqui
||
Jorge vaa\

||

Aos XX4 de agosto de 1564 faleçeo
(|
dona margarida dona viuua na

||

tural de momforte nesta fregesia de
||
santa >^ de Ix.* não fes testam'° e

por uer
||
dade asinei aqui.

||
Jorge vaa:{

||
(Fl. c.'° bij).

aos 29 de cetembro de 1564 faleçeo nesta fregesia
()

de santa ^ de

Ix.* lianor uogada fregesa da dita Jgreja
||
molher de Jerónimo carualho

que anda nas partes da
]|
jndia e fes testam. '° e fiquou por sua testamé-

teira sua
||
filha teodosia da silua e foi emterada nela

||
e por uerdade asinei

aqui
I)
Jorge vaa\.

||

Aos xxiij de outrubro de 1674 faleçeo nesta
||
fregesia de santa ^ es-

teuão Soares e não
||

fes testam'" e foi emterado na jgreja dela
||
e por

uerdade asinei aqui
||
Jorge raa\

||

oje xbiij de outrubro de i5Õ4 faleçeo nesta frege
j[
sya de samta )J<

de Ix.* manoel míz vinhateiro
|1
e fes testaméto e fiquou por ceu testamê-

teiro
;]
sua molher e foi eemterado na fregesia de

||
são bertolameu e por

uerdade asinei aqui
||
Jorge iiaa^

||

oje xxij de outrubro de 1564 faleçeo nesta fregesia
||
de santa >í< es-

tevão soarez e não fes testam.'°
||
e foi emterado na dita Jgreja e por ver-

dade
II
asinei aqui

||
Jorge vaa\.

||
(Fl. c.'° bij v.) (i ).

oje que cam xxb dias de janr." de i565 anos
||

faleçeo nesta fregesia

(1) Foram riscadas as palavras: ceu filho nuno manoel.

(2) Assento riscado.
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de santa ^ de Ix."

|]
Júlia frz. mollier uiuua e não fes testam.'"

||
por não

ter de que e por uerdade asinei aqui
||
Jorge 2'JíI^

||

aos dous dias do mes de fr." de i566
||
anos faleceo nesta fregesia de

santa
||
t^ de ix.^ iianor frz. molher de aluoio gomes

||
veador de dom

nuno manoel e não fes testa
||
m'" e por uerdade asinei aqui

||
Jorge vaa\

||

Aos 9 dias de fr." de 1 5()5 anos fa
||
leçeo nesta fregesia de camta ^

de Ix.»
II
dona m.^ tauares e fes testam'" e fiquou

||
por seu testaméteiro

çeu f." Jerónimo
||
de iucena e por uerdade asinei aqui

||
Jorge

||
vaa:[

||

Aos xiij de fr.° de i565 anos faleceo migel
||
de mairis nesta fregesia

de samta >í< e foi
||
nela emterado e não fes testam.'" e

j]
por uerdade asinei

aqui
II
Jorge vaa\

\\
(Fl. c.'° biij°).

Aos xxbiij de março de ib65 anos faleceo
||

Isabel uogada fregesa

de são Jorge desta
||
cidade criada de martim a." de miramda

||
camareiro

do sor cardeal e não fes testam'°
||
e foi emterada nesta Jgreja de samta

||

>i< de Ix.' e por uerdade asinei aqui
||
Jorge vaa{.

\\

Aos 20 Dias do mes de Julho de i565 se faleceo m.'
||
diaz molher q

foi do alfaate e morreo abitestada
||
e Jaz sepultada nesta Jgr.* e por ver-

dade asinei
||
aqui

||
Antoinus pt\.

||

Aos iy dias do mes de Setembro de i565. se faleceo
||

nesta frg.^

dioguo da rocha vinhatr" E Jaz
||
sepultado na dita Jgr.^ e faleceo abintes-

tado
II
E por uerdade asinei aqui

||
Antonius pi:{.

\\

Aos 3o dyas do mes de octubro de i565 se fa
||
leceo nesta frg.* d."

carvalho ab intestado
f|
E jaz sepultado no adro da dita Jgr.^

||
e por ver-

dade Eu Antonjo piz. asynej
||
Aqui

||
Antonius pt\.

\\
(Fl. c.'° biij" v.).

Aos i8 dias do mes de nouebro de i565 se faleseo nesta
||

jgr.^ de

sãta ^ Joana dazeuedo E jaz sepultada
||
na dita jgr.^ e faleceo ab jntes-

tada e por verdade
||
as3'nei aqui

||
Antonius pi^.

j|

Aos 5 dias do mes de Jan.""" de i566 se faleceo
||
nesta frg.* Jlena

Roíz molher de bastião
|1
SoaRez e fez testam"" E leixou por testamêtr"

||

ao dito seu m."*" E Jaz sepultada é nosa Srã
||
da graça E por verdade

fiz este E hasinei aqui
||
Ajttonius pi\.

||
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Aos 27 de feu.™ de iSbõ se faleceo nesta frg.'''

jj

gaspar mourão E jaz

no adro delia E moreo abintcsta
||
do E por verdade fiz este E me asiney

||

aqui
II
Antonius pi:{ cura

\\

Aos X dabrill de i5õ6. se faleceo nesta frgr.*
||
Ant." Rabello abin-

testado E jaz nesta Jgr.* se
||
pulltado e por verdade asinei aqui

||
An-

tonius pi{.
II

Aos 27 dabrill da era de i566 se faleceo nesta
||

frg.* m.* lopez e

jaz na se sepultada E fez tes
||
tam'° e fiquo por seu testamétr" híã ca-

pellão da se
|| q mora a porta dalfofa e por verdade asynei aquy

1|
Ari-

tonius pií-
II
(Fl. c.'°ix).

Os q se falecerão no tempo e q o cura
||
esteue doente são estes

e serui de cura
\\

it. domlguo 24 de Junho de 66 se finou Ant." picado
||

feitor das

orfãas q foi e ho éteRarão é nosa
||
Sõr da graça, ficou por testamétr."

sua
II

molher Ana de gois e por verdade asynej aqui
||
António uaa^

\\

it. e loguo aos 25 do dito mes se finou g." Rolz
||
t."™ das notas m."""

nos paços e esta éteRado
||
nesta jgreja ficou por seu testamétejro

|!
Rui

giz. almox.^ e seu f." p.° de gois
||
gemRo do defunto e por verdade asynej

aqui
II
António vaa^

\\

it. Aos 26 dias do mes de junho se finou nesta
||

freguesja dona m.*

datajde molher q foi de dom
||

fadrique q santa gloria aja, e se êteRou

na
II
misericórdia e dejxou por testamétejro dom

||
Jorge f." do conde da

castanhejra e
||
por verdade asynej aquy

||
António i'aa:{

||
(Fl. c.'° ix v.).

Aos 4 de julho de i566 annos se faleceo nesta
|[
fregesya Jsabel dal-

buquerque dona viuua m.""" no pateo
||
de \S° de ssousa éteRouse nesta

Jgreja foj
||
seu testamentr" Ant." esteuéis e por

||
verdade asynej aqui

||

António vaa^
||
diguo dona jsabel molher

||
de Lí" de sousa

||

Aos 27 de julho de i566 faleceo jorge frz. africano m.°'' na
||
Rua das

flores ab jntestado e Jaz sepultado no adro
||
desta Jgr.'' E por verdade Eu

António píz. cura
]|
nella fiz este E asinei

||
Antonius pi\

||
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Aos io dias do mes de octubio de ibGG se falecco nesta
||
Erg." ana

RoTz m.'"' nas cozinhas molher pobre E jaz se
||

pnlltada nesta Jgr.* K fez

testam'° e leyxoii por
||
testamctr'' a briatiz simõis sua vezinha e por

||
ver-

dade asinei aqui
||
Antoniiis pi^.

\\

Aos 27 De nouébro de i566 faleceo nesta frg." m.'*''
||
Diaz viuua E

jaz sepultada é são fr."^" e fez testam'" e
||
leixou por sua testamétr* a an-

tonia frz. viuua m."
||
na frg.''' da madanella e por verdade Eu Antonjo

j|

pTz. Cura nesta frg.* asinei aqui
|
Aiitoniiis pi\

\\

Aos 3o de nouembro de i566 faleceo nesta frg." violãte nunez
(|
E jaz

na dita igr.* E fez testam'" E leixou por sua
||
testamétr'' a fr." guomez

viuua e por verdade Eu Ant."
||

píz cura ho asinei
j|

Anloniiis pi:{.
||

(Fl. c'° x).

Aos 3 de janr." de iSõy se faleceo d." frz. port. do
||
almazé E jaz

nesta Jgr.'' E nõ fez testam.'"
||
E por verdade asinei aqui

||
Anto-

niiis pií
II

Aos xb Dias do mes dagosto faleceo Jnes dabreu
||
molher solt.'"'' m."''

nesta frg." nas cassas q fora
j|
de Jm.° píz. carp."'° e faleceo ab jntes-

tado
II
e jaz sepultada dentro nesta Jgr." e por verdade

||
Asinei aqui era

de 1 567
II

Antoniiis pi:{
\\

Aos 25 dias do mes de setembro de 1567 faleceo
||
Dona Joana molher

de damião de guois q mo
||
Rava na casa do tombo E sta sepultada

||
no

spú Sancto E fez testam'" E seu marido
[j
ficou por testamétr" e por ver-

dade asinei
||
Eu Ant." píz. cura aqui asinei

j|
Aut." pi:{'

\\

Aos 27 Dias Do mes de octubro De Í567 faleceo
||
brãca pTz. molher

de fr.™ borges scrauo de jm° cirne
Ij

e fez testam'" e leixou por testa-

métr" a m.'" píz
||

seu jrmaõ m."'' na cidade do porto e jaz sepultada
||

nesta jgr.* a qual moraua na porta dos paços
||
velhos e por verdade Eu

Ant." píz. cura asinei
||
aqui

jj
Antoniiis pi^.

\\

Aos 26 dias do mes de março de i568
[|

se faleceo ant." frz. home
preto m."'' na Rua

||
dos penozinhos E jaz no adro desta Jgr.''

||
leixou é

seu testam.'" a sua molher Jsa
||
bell furtada por testamétr." e por ver-

dade
II
asinei aqui

||
Antonius pi^.

\\
(Fl. c'° x).
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Aos 4.° dabrill de i568 faleceo d." do Rego
||
carpét.''" da Ribr." m.°''

na Rua do sprú santo
||

e fez testamcto e leixou por testamêtr* a
|j

gr.'^'='

«omez sua molher E jaz sepultado nesta Jgr.*
||
E por verdade Eu Ant.°

piz. cura nella asinei
]|
aqui : Anioniiis pi\.

\\

Aos 7. de julho de i568 faleceo ambrosio luis frg." de sancta justa

e jaz sepultado nesta
]]
Jgr.* nó fez testaméto e por verdade asinei aqui

||

Aiit.°pi\.

Aos bj dias do mes de octubro de i568 faleceo nesta
||

frg.* m.* ra-

posa m." na Rua dos penozinhos, e nõ
||
fez testam. '° E por verdade Eu

ant.° pIz cura nesta Jgr.*
\\

fiz este e asinei, e jaz sepultada dentro na

jgr.»
II

Ant.o pií.
II

Aos 23 de janr." de 1 569 faleceo nesta frg.^
Ij
ana de ds. E fez tes-

tam.'" e maõdou se lacar
||
nas marteis e lei.xou por testamétr" seu

1|
jrmao

E moraua defrõte do adro
||
e por verdade asinei j' An-

tonius piy.
II

Aos 27 dias do mes de Janr." de lõbg faleceo ana da rosa I| q moraua

ao spíã sancto, E fez testaméto, leixou
||
por testamétr* a c."^ da Rosa sua

f.=' E jaz
11
sepultada é são fr." e por verdade Eu Ant."

(|
piz. cura asinei

aqui
II
Ant°pi-^.

\\
(Fl. c."°xi).

no mesmo dia mes E era faleceo luisa
jj
lopez q moraua na travesa

da mouqua
||
e jaz nesta Jgr.'' E fez testam.'" leixou

||
por testamétr* a

Jsabell luis viuua
jj
m."^" na Rua das orfaãs e por verdade a

||
sinei aqui

;

Antoniiis p!\.
\\

Aos 27 de março de iDbg faleceo nesta frg.*
|1
na Rua das flores

janebra pestana e
||

jaz no most.™ de são fr.*^" desta cidade E ij fez tes-

tam'° sem aprouaçaõ no qll. leixou
||
por seu testamétr" jnatio de saõpaio

seu
jj
marido e por verdade asinei aqui

I|
Anloniiis pi\.

||

Aos 20 dabril de iSbq faleceo na mesma
||
Rua fr." frz. molher de

p.° gllz. carpétr"
jj
E nõ fez testam.'" )az sepultada no adro

iJ
desta Jgr.* e

por verdade asinei ||
Antonius pi:{.

\\

Aos 20 de maio de lõbg faleceo na Rua dos
||

pinozinhos desta frg.*
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jsabell da fõsequa Dona iiiuua

|j
E fez testam.'°E leixou por testamétr.* a

C" p." m."
II
a porta dalfofa e por verdade asinei aqui jaz sepultada

||
no

Saluador
||
Anlonius pi^.

\\

Aos 10 de junho de 1569 faleceo nesta frg/'
|]
Jsabel frz. a ama na

Rua dr.'" E ficou por sua
||
testamétf'' fr." mendez dona viuua m" nesta

j|

frg.-'' e por verdade Eu Ant." piz. cura asinei
||

aqui
||

Antoniiis pi^.
||

(Fl. c.'" xi V.).

aos 25 de junho e o prim.™ de julho de iSbg falecerão dous escravos

a luis(i)
II

v."^ m.°'' nalcaçoua hú éterará no adro de nosa Sra. da graça e

out." no adro
|j
de satã ^ e por verdade eu bras v.''^ uig™ da dta. igreja

asinej aqui
||
bras v."^

\\

Aos 10. de iulho de i 569 faleceo alvarianes cleryguo de
j]
missa e be-

nefyciado em S. tiaguo emteRouse
||

na 3'greia de sancta crus fez testa-

méto e he tes
||
tamenteiro voam frz. seu cunhado e por uerdade asy

||
ney

aquy
||
bras v.'^

Aos. II. de iulho faleceo na dyta freguesya de S. ^ j! melycia RoTz

e emteRouse na sobredyta ygreia
||

e não fez testaméto e por uerdade

as3'ney aquy
j]
bras vM

||

faleceo o da maca e na testou
||

Defuntos q falecerão deste mall
[
de q nos ds. guarde

neste anno
||
de mill e quinhentos e secenta e noue

||

com os quatro q asima ficão escritos
|{

Julho

faleceo hum escrauo do sampaio
||

faleceo hum esscrauo do guouernador l|

(1) O cura escreveu primeiro gil^ nome que riscou para escrever sobre elle luis.
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faleceo huã menina do sampaio
||

faleceo huã menina da couueyra
||

faleceo ha madre q moraua no pateo de dona lyenor
\\

faleceo híj moço por nome v.''^ bras
||
(Fl. c.'° xij).

Aguosto

A b faleceo dioguo piz.

faleceo mais sua molher
||
orlellões de dom fradique

||

faleceo mais hum moço nos paços criado
|j
do guoes

IJ

A. 8. faleceo luzia escraua de isabell aliãrz.
j|

A. 9. faleceo ynes frz. escraua forra casada
||

A. II, faleceo mais outra preta forra
;|

A. 12. faleceo bellchior filho de c.°^ alúrz.
j|

A. 14. faleceo hum padre capelão dei Re}^ na
[\
Rua das orfans

||

A. i5. faleceo hum moço manco no quintall
|]
de dona lianor

i|

faleceo mais outro moço

A. 16. faleceo ha molher de aluoro frz. pe.^™
||

faleceo mais hum escrauo do alca\'de
[|
do castello.

||

A. 17. faleceo huã molher de hum alfa3'ate
1|
por alcunha ho primo

dei Rey
ji

faleceo mais hum escrauo da casa
||
do guouernador

j|

faleceo mais huã molher uelha as cosinhas 11
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faleceo mais hum menino
||

faleceo mais ysabell tomas parteyra
||

A. 18 faleceo ysabell da foncequa

faleceo mais hua molher moca criada do lamprea
|1

faleceo mais huã menina em casa do lamprea
||

A. 19. faleceo hum moço por nome antonyo do
||
padre antonio bras

faleceo mais hua molher preta
||

A. 21. faleceo ho padre antonio bras
||

faleceo mais hum preto
||

faleceo mais hum menino
||

faleceo mais outro mino (sic)
\\

faleceo mais huã molher no pateo de
||
dona lyanor

||

faleceo mais outra molher
||

faleceo mais hum menino as cosinhas
1|

A. 22. faleceo huã molher madanela frz.
j|

faleceo mais huã moça
||

faleceo mais huã menina
||

faleceo mais hum menino
||

faleceo mais maria bras
||

faleceo mais huã uelhinha no pateo
||
de guaspar de lião

||

faleceo mais huã molher q seruia
||
as orfans

|1
(Fl. c.'° xb).
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A. 23. faleceo hum home uelho

H

faleceo mais hú mancebo
\\

faleceo mais hum preto home
||

faleceo mais huã moça
|1

A 24. faleceo huã molher preta
\\

.

faleceo mais hiã moço de simão alijrz.
||

T trouxerão a enteRar ha esta igreia de
||
sancta 1^ huã molher por

nome ha
||
carualha, a quail era fregueza de

1]
sancta yusta e dizé q fez

testam. '°
||

T .trouxerão mais outra molher por nome
|1

fr."^^ ualosa freguesa de

sam martinho
||
a quall dizé q fez hús apontamétos

]|

faleceo mais huã molher as cosinhaã"!]

faleceo mais huã molher por nome
|[
a loronha

||

A. 25. faleceo huã molher lauande
||
yra na Rua das orfãns

||

faleceo mais huã preta do car
]|
ualho

||

A. 26. faleceo hú home na Rua das orfãns
||

T faleceo mais sua molher
||
e fizeram testamento

||

faleceo mais hú omé de dimião de guoes
||

faleceo mais hú menino no beco de guaspar de lião
[|

faleceo mais huã molher moça filha
1|

parteyra
|]

(Fl. c.^^xb v.),

faleceo
||

A 27. huã filha de antão lanprea
||
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T trouxerão ha enteRar ha esta

||

ygreia 3'orge píz iconemo na
||
mesma

igreia o quall nioraua na freguesia de sam uicente
||

e fez testamcto c

ficou por testa
jj
menteiro manoell dalme3da

||

A 28. faleceo !ium moço
||

faleceo mais huã moça yrmãos
||

faleceo mais dominguo dias
j|
aifayate dalcunha o primo delRey

||

A. 3o. faleceo hum cleriguo capelão da
||
sancta misericórdia

||

faleceo huã escraua do meirinho da
;|
emposj^ção

||

T faleceo mais huã molher pobre
||
q moraua de fronte do adro por

nome
]|
ysabell píz e dyse fazer lestaméto

||

faleceo mais huã menia {sic) filha de
[|
hum carpinteiro

||

Ao dcRadeyro. faleceo ynes frz. molher
||
preta nas casas

||
de va-

lentina Brandoa
||

faleceo mais hum menino ha
1|
porta de sam yorge

||
(Fl. c.'° xbj).

Setembro
||

Ao prim.'"° de setembro, faleceo huã molher tisydeyra
||
iunto da porta

do monis
[]

faleceo huã molher no pateo de ualentina brandoa
||

q leuarão a sam
nicolao a enteRar

!|

faleceo mais outra molher as cosynhas
||

faleceo mais hum criado do guouernador nas
(|
casas de yoam sj^rne

[|

faleceo mais hum menino ao spiritu sancto
||

laleceo mais hum uelho por nome 3'oam uaz.
||

A 2. faleceo hum home por nome belchior carualho
|1
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faleceo mais hú mancebo sobrinho do almo
|1

xarife da ymposyção
||

faleceo mais huã moça no forno da porta de S. iorge
||

faleceo mais outra moça ao arco do spiritu sancto
||

faleceo mais hum moço de ant." mide3Tos
||

A. 3. faleceo hum menino de pêro frz.
||

faleceo mais hú omé aleiyado fora do castelo
||

faleceo mais huã preta de dimião de guoes
||

A. 4. faleceo huã molher no forno da porta de S. iorge.
||

faleceo mais huã uelha defronte da porta
|1

principall mal de 3'sabel

tomas
II

faleceo mais huã molher nas casas de
||
dona lyanor per nome uio-

lante RoTz
||
(Fl. c.'° xbj).

faleceo mais huã moça filha de guaspar d m
||

faleceo mais huã moca filha de pêro. . .
||

faleceo mais hu menino de casa de yoã louréço
||

A. 5. faleceo hum escrauo de yoã lourenço
||

faleceo mais hum menyno
||

A. 6. faleceo huã neta de antão lamprea
||

faleceo mais huã molher de hum home
||
de casa de antão lamprea

||

faleceo mais huã molher parda em
|!
casa de ualentina brandoa

||

faleceo mais hú menino de hú alfayate
||

faleceo mais huã criança da couueyra
jj
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faleceo mais liuã uellia may de y'"" lourcço
||

falcceo mais ha mollicr de manoell dyas allayate
||

faleceo mais luiã mollier padeyra no beco da
||
Rua dyrcita

||

faleceo mais hum paie de dom afonço
||

faleceo mais huã menina defronte da porta
|1

principail
|1

A. 7. faleceo christouão de sampaio
||

faleceo mais hum menyno de
||

yoam francysco
||
(Fl. c.'"xbij).

A 8. faleceo gracia guomez ueuua e [fez] testaméto
||

faleceo mais hum menino de guaspar de syqueira
||

faleceo mais hij menino neto de fernão giz.
||

faleceo mais huã negrinha
||

faleceo mais hum negro ambos de y.°'" louréço
|}

A c). faleceo hum mancebo nas casa[s] de Dom ioam
||

neto das li-

nheiras
||

faleceo majs huã criança
|!

T A 10. faleceo hum padre capelão das orfans
||

e dei Rey e tez

testamento
||

faleceo mais ho marido de m/ frz. a couueira
|j
nã testou

\\

faleceo mais huã crianj^ça]
||

A I 1. faleceo hum mancebo de casa de dimião
|1
de guoes nã testou

||

faleceo mais hum home de trás das
\\
cosinhas nã testou

|1

falcceo mais huã criança
||

33
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A 12. faleceo luiã escraua
||

A i3. faleceo huã orfam no moesteiro das orfaiis
||

faleceo mais huã criança iúto do adro
||

A 14. faleceo luiã ciiança do casco
||

faleceo mais outra criança na Rua dereita
]|

faleceo mais outra criança iunto do paço
||

faleceo mais hú escrauo do meirinho da empociçã
||

faleceo majs [lui]ã criança do casco
||
(Fl. c.'^xviii v.).

A ib. faleceo huã ama do pastana
||

faleceo mais huã criança dama do forno
||

A 16. faleceo huã sobrinha de 3'uzarte do couto
||

faleceo mais hum escrauo de guaspar dinis
i|

faleceo mais hum escrauo de dimião de guoes
||

faleceo mais huã criança preta
!|

A 18, faleceo huã molher uelha em casa de
(|
caterina guomes

||

A 19. faleceo hum menino yunto do adro
||

A 20. faleceo guaspar da costa meirinho da
]j

3'mpos\'ção
||

A 21. faleceo 3'orge píz. mercieiío de S. EI03'
||
e nã testou

||

faleceo mais hum omc sapateiro na Rua
|j
dos pinosynhos nã testou

faleceo mais hum escrauo de dom afonço
||

faleceo mais hua criança defronto do
||
spiritu sancto

||
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A 22. faleceo outra criança (.iefroiitc do spiíitii sancto
||

T A 23. faleceo 3'oam lourenço e leiíarão no a
||
emterar a nosa snõra

da concepção e
||

fes testamento
||

T A 25. faleceo gracia de frcitas e fes testaméto'
||

faleceo mais luiã criança q moraua
||
na casa do adro

||
(Fl. c.'°xix).

A. 28. faleceo Eyria aiuez
||

A 3o. faleceo huã orfa no moesteiro das orfans
|]

Outubro
II

T A 2. faleceo ho marido de breiíis dos sanctos
j|
e fes testamento

||

A 3. faleceo huã molher moça beata ao arco
ij
do spiritu sancto

||

A 6. faleceo huã menina neta de breitis do reguo
|j

A 8. fale[ceo] huã orfam no moesteiro das orfans
||

A II. faleceo huã menina filha de dom afonço
'i

A 12. faleceo huã escraua das orfans
[|

A i5. faleceo huã escraua do lecêceado
u

christovão de benauente
||

A 18. faleceo dona c.""* no moesteiro das orfans
;,

, T faleceo mais breitis dos sanctos i| e fes testamento
||

A 24. faleceo huã criança ij

A 25. faleceo huã criança iunto dalcarcoua
|j
(Fl. c.'°"xix v.).

Nouembro
||

T A 16. faleceo a molher de bastião soares :| e fes testamento '[
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A iQ. faleceo huã iielha ma_v de marguaida pais
||

Dezembro
|j

A iq. faleceo hum menino nos pasos (i)
||

todos estes ffalecerã deste mal! tyrãdo ali
||

guus e por asi pasar na

verdade asinej aquj
||
bras i'.'"^

||

aos 17, de março de 1870 ftaleceo vasco seram de hua esto
||
cada q

lhe dera pela gargãta está éterrado no adro e nã
;|
testou e por tal asinej

aquj
II
bras v.'^'

\\

aos dez de majo de 1670 ffaleceo diogo
|1
crjado de gaspar de Ijã nã

tlez testam. '° e esta êterado no adro
1|

e por asi pasar na verdade asinej

este mes he era ut supra
j|
bras v.'^

\\
(Fl. c.'°xx).

Aos dezojto de majo de 1570 ffaleceo Jsabell lujs
||
m."'' na dta. ffrg.'''

casada cõ p.° médez ffrr.° e se éieRou
||
na dta. Jgreja e nã testou e

moReo de parlazia e por
||

verdade asinej este oje 18 de 1570.
i|

bras r." \\

Aos víte de majo de Í670 ffaleceo hu[a] mcnjna de ma
||
ma ff.^ de

Joana Roíz
[|

Aos 3o dagosto de 1570 ftaleceo isabell sanhuda
||
viuva e ffaleceo de

parlazia e nã ffez testam. '°
||

por logo perder todos os sétydos esta éte-

Rada no adro
||
deffrõte do alltar e por asi ser asinej este

||
bras v.'^

||

Aos 20 (sic) dagosto de 70 ffalecerã duas
|j
crjãsas .s. hua de dona mar-

gajda e out." de hua
||
preta lauãd." e a 20 de set.™ de 70 ffa

||
leceo hua

mjnjna ft." de Jorge pestana
]j

Aos 24 de s.'™ de 1670 ffaleceo aliv." anes
||
viuvo m.°'' na djta ffrg.''

e esta éteRado no
1|
adro e ftez testam.'° e fficou por seu testa

||
met.™

e por verdade asinej
||
aquj

|j
bras vJ'

||
(Fl. c."" xx v.).

(1) O numero total de óbitos foi de 162.
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Aos 23 de n.'° de 1571 annos faleceo at." núz.
|]
camjnh™ dos contos

casado cõ ana Roíz e esta 1| éterrado no adro da dta. igreja e nã fez

testam"°
||

e por asi pasar na verdade asinej este dya era
||

ut supra
;|

bras V."
\\

Ao prini/" de dez/° da era de 1571 anos faleceo
||
hua escraua por

nome jmdea de dona margaida e por tal asinej aquj
||
bras i'.'"

\\

Aos 3 de dz.™ de iS-ji anos ffaleceo d.°
||
dagiar soit.™ de etiguo e

esta éteRado na dta. igreja de sãta ^ e tfez testam'" e ficou
I|
por tes-

tamét.™ e por asi pasar na ver :' dade asinej dja era ut supra
\\

bras V."
\\

Aos Q de Jn™ de 1572 anos fíaleceo
\\
c°" da loba ft." de L.° da llõba

e de isabell gUz. 'j sua molher esta éterrada nesta igreja nã ífez tes-

tam'° bras r."
\\

Aos 2Õ de Jn.™ de 1072 anos ffaleceo tfr." Jorge
||

e esta éterada no

adro molher de R." allz. carpjnt/o
|}
e fles testam.'" e por verdade asinej

aquj
ii

bras v.'^
||
(Fl. c'°xxiiij) (1).

Aos 4 de fr.° de 1572 anos ffaleceo c.°^ Goa (?) [|
e esta éterrada a

porta principall da dt.* igreja i| e ffes testam.'" e ficou por sua testa-

méf^
II

m."'^ ffrz. m." na dta. frg.* e por asy pasar ] na verdade asinej

aquj
II
bras v.'^

||

Aos 12 de fr." de 1672 faleceo hua escraua
||
dãt.* gomez de dez anos

e esta éterada no adro
||
bras j'."

Aos 5 de março de ID72 anos tfaleçeo isabell
||
de çé dona viuva e se

éterou é sã flr." e nã
]|

ffez testam.'" por nã ter de que e por asi pasar

na verdade
[j
asinej aquj

]|
bras v.'^

Aos 3 dabril de 1572 flale j ceo na dt.* ffrg.'' i° ^." casado e está
|

éterado no adro e nã ffez testam'" e por asi pasar na verdade asinej

aquj
II
bras v.'^

(i) Faltam as folhas c.'" xxj a c.'" xxiij.
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Aos 21 dabril de 1572 anos
||

ftaleceo ffernã gUz. ataffon.'° casado e

esta ête
||
rado nesta igreja júto da pia de bautjzar ffez testa

||
m.'° e fficou

por testamét/" sua molher m." Ha
||

dt." ífrg.* e por verdade asinej

aquj
II
bras v.'^

\\
{F\. c."'xxiiij v.).

Aos 23 de 1672 ffaleçeo amadiz frz capat.™
||
casado cõ brejtiz Roíz

está êterado nesta igreja de
||
baixo da caixa de sã sabastjã fez testam. '°

e ficou
II

por testam.'" sua molher e por verdade asinej
j|

aquj
||

hras p.'^

Aos 10 de junho de 1672 ffaleçeo c."'' ífrz. !' m." na dt.* freguezia

júto do spO scto e se mãdo[u] é
||

terar é sã ífr.'^° da cidade e ffez tes-

tam'" e ffi
II
CDU por testam.'™ R." luis se[u] gero e por verdade asinej

||

aquj
II
bras v.'^

||

Aos i3 do mes de junho de 1572 anos ffaleçeo
||
Joana ffrz. casada

e se éterou no adro da dt.* igreja
|]
e ffez testam'° e fficarã por suas t."*

m.* diz sua
||
jrma e hua ff.* J."^ médez e por verdade asinej aquj

1|

bras vJ'
\\

Aos 28 dag.'° de 1372 anos ffa
||
leceo m.* da silua casada com ãt"

vaz crjado da IfTante 'j dona m." e a éterrarã dentro na igreja júto da

caixa de sã
||

sabastiã e nã ffez testam.'" e por verdade asinej aquj
||

bras v.'^
\\

Ao derrad."^" dagosto ffaleçeo hú moso
||
per nome Jeronjmo ff." de R."

luis e esta éterrado no adro
||
bras v.'^

\\

Aos i3 de s.'™ de 1672 anos ffale
||
ceo gaspar de !jã e esta éterrado

na d.'" igreja
||
júto deffrÕte de nosa Srã. da cõcejssã e ffez testam'" e

||

fficou por testaméf" e por verdade asi
||
nej aquj

||
bras v.'^

\\

(Fl. c.'°xxb).

Aos 4 dout."'" de 1572 anos ffaleçeo violãte
||
Rib." a quê a mja.

prouja leu[a]rã na a êterar a nosa
||

Srã. da graça e ffez testam.'" e

té no a mja.
||
e por verdade asinej aquj

||
bras v.''^

'!

ffalecerã mais aos
|

8 dot."'" dous mjnjnos
||
de mama

||
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Aos II de n™ de Í572 anos faleceo cosmo frz. meo cónego
||
da see

de Ix.* e foi cterrado na see e fes testam."" e ficou
||
por testamét™

e por verdade asinej aquj, e no
||
mesmo dja faleceo aquj, e no

||

mesmo dja faleceo hua menjna f.* de M/ frz. coiiveira
||
bras v.'^

\\

Aos 3 de dz.'° de 1572 anos faleceo na dt.'' frg." izabell
||

ãRiques e

foy éterada é sã louréso e fez testam.""
|]
e fiquou por testamét.^" J." denis

seu gero e por
||
verdade asinej aquj

||
bras v.'^

||

Aos iq de dz.™ de 1572 anos faleceo desta vida '\ brjzida ftVz. e esta

eterrada na jgreja júto da quaixa
||
da vera cruz e nã ffez testam."" e por

verdade asi
||
nej aquj

|1
bras v."^

||

e asi ííaleceo mais hú omé pobre no allpédre das casas
j]
de dÕ fadryque

e esta éterado no adro e por tal asinej
Ij

aquj
||
bras rJ'

\\
(Fl. c."° xxb v.).

o derradr." de dz.''" de 1673 ffaleçeo hua mjnjna preta
||
e esta éterada

no adro era de anadiz (sic)
||
bras r."^

\\

Aos 24 de Jn.™ de 1673 faleceo hua escrava
||
de luis allz. de tavora

e esta éterada no adro
||

faleceo de etiga e por verdade asinej aquj
||

bras v.'^
\\

Aos 10 de fr."-" de 1673 anos fale
|i
ceo e foj éterado é nosa

sr.* da graça
j|
e fez testam"" e ficou por testamét.''"

||
e por

verdade asinej aquj
1|
bras vJ"

\\

Aos 9 de março de 1573 anos fale
H
ceo hua escrava na Rua e esta

eterrada no adro desta
||
igreja

1|

e aos 8 ffaleçeo hum escrauo de casa de ana 1.™ e esta étera
||
do

no adro
]

e aos 10 de março ffaleçeo c"" soares e nã fes testam.""
\\

e esta éte-

rada no adro e por verdade asinej aquj
||
bras v.'^

\\

Aos 14 de março de ibj3 anos
||

ffaleçeo m.-'' allz. e esta éterada no

adro defrõte da
||
cruz casada cõ gaspar gllz. e fez testam.'" e dejxou

||

por testamét.''" ao dt.° seu marjdo e por verdade
||
asinej este

||
bras v.''

\\
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faleceo mais hú ff"." de J.°
j|
esteués da coua 100 Rs.

||

ffaleceo mais out."
||
mjnjno de p." ffrz.

||
amo do sousa da coua

||

, 100 Rs.
!|
(Fl. c.'° xxbj).

falleçeo Lianor allvrz. viuva aos dozaseis dias do mes de majo era
||

de 73 esta aterrada no adro não fez testam.'" e por verdade asine}'

aqui
|]
bras v.'^

\\

Ao"s] 20 de majo de 1^73 anos faleceo Jn.* ffrz.
;

solt." e esta éterrada

no adro e nã ffez testam. '° i- e por verdade asinej aquj
[|
b7\is v.'^

||

da coua 400 Rs.

Aos 20 de jullio de 73 faleceo gaspar da loba
[j

ff.° de manoell da

lÕbra escrjuã da cozinha delRej noso Sor.
||
e esta éterrado a porta prí-

cipall de sãta cruz e nã fez '[ testam. '° e por verdade asinej aquj
||

bras vJ"
||

aos 12 dagosio de 73 ffaleceo e esta
jj
éterrada no adro

pegada cõ a cruz da bãda do mar e nã fes tes
||
tam'° por sua pobreza e

por verdade asinej aquj
|1
bras 11.'^

Ij

da coua Soo

Aos 20. dag.'° de 73 ffaleceo isabell p."
[|
molher de J." Rib.™ e esta

éterrada a porta principal de s." >í<
||
de fora ffez testam.'° e ficou por

testamét.''" o dto J." Rib.™
\\

seu marido e por verdade asinej aqui
j|

bras v.'^
\\

Aos 24 dag.'° de 73 ffaleceo
||
cn.* anes

||

da coua 400 Rs.

Aos 1 1 de s.'™ de 73 ffaleceo 1.""° graces
|1
crjado do gouernador esta

éterrado ao pe do púlpito e fez
||
testam."" e ficou por testamét.™ o gouer-

nado[r] d." lopez
]]
de sousa o diabo dallcunha

||
brasr.'^

Jj

(Fl. c.'° xxbj v.).

faleceo mais a i5 de s.'™ hua menjna de J." ffr." de 4 |[
anos

ffaleceo mais ha 24 de st.'™ de 73 hu escravo de thiodozio núz
||
de

villa lobos II
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Aos i5 de n/° de iSyS anos llaleceo lujza Roiz t1.^ de
|1
isabcll lopez

€sta éterrada no adro nã tVez testam.'" e por
]|
verdade asinej este

||

bras V."
||

Aos dous de fr." de 74 ffaleceo R." lujs detigo
||

esta éterado c5

sua molher no adro júto dos loureiros e poial
||

fez testam.'" e ficou por

testamét.''" gil godjnho
||
e por verdade asinej aquj

||
bras v.'^

||

Aos 20 de fr." de 74 ffaleceo hua es
]|
crava de luís allz. de tavora

||

Aos dez de m.'^" de 74 faleceo José L.™ solt.''°
||

foi éteRado na ma-

danelia nã fes testam.'" e por
|1
verdade asinej este

||
bras v.'^

\\

Aos II dabril de 74 faleceo lujs de crasto
||
escravo de lujs allz. de

tavora e esta éterado no adro
||
e na fez testam.'"

||
bras v.'^

\\

é i5 de maio faleceo huã f.''' a valintl píz
|1

e aos 18 huã f.* a ãt.° piz
||

e aos 20 húa f.''' a ãt" luiz
||

Aos 3o dagosto faleceo nesta fregesia m." luis
||

f.* de R." luis ra.""^ no

Spú santo fez testamento
||
e por verdade asinej e se éteRou é são fr.™

||

António vaa:{
\\
(Fl. c.'° xxbij).

Aos 9 de dezembro de 74 faleceo Joana
||
cardosa dona viuua molher

q foi de gaspar
|j
de liam fez testam'" e esta éteRada

]|
nesta Jgreja e por

verdade asinej
||
António vaa^

||

Aos 14 de Jan.''" de 70 faleceo tareja toscana
jj
viuua esta éteRada

nesta Jgreja fez
[j
testamento e seu testament.''" o aluim procurador e por

verdade asinej
|j
António vaa^

[|

Aos 27 de abrill de -jõ faleceo Justa Soares
|]
molher de bras da silua

portr." da casa do ciuel
||

fez testam'" e por verdade asinej
||
António

uaa\.
li

Aos 7 dias de maio de 76 faleceo dona margaida
||
de sousa fez tes-

34
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tam'° e jas em são fr." déxobregas

||
e por verdade asinej oje dia mes e

anno ut
|]
supra

||
António vaa:{

||
(Fl. c.'° xxbij v.).

Aos i6 de Junho de 76 faleceo Ant." ffrz. moço desporas
||
de luis

aluez o velho m.""" nas casas de dom fadrique fez
||

testam'° e por seu

testamentr." luis aluez e dona
||

filipa sua molher e esta éteRado nesta

Jgreja
||
e por verdade asynej

|j
António vaa-

||
cura

||

aos õze de Julho faleceo ãtonio giz. cego
[|
e ficou por testameira (sic)

sua molher c.^ uaz
||
era de 1575

||
L.° de maios

||

aos qujnze de Julho de 1575 faleceo Ruj giz. escrj
||
uao do nsquo e

ficou por seu testaméteiro seu
||

f.° Julião de goes era ut supra
||
L.° de

matos
Ij

(Fl. c.'° xxbiij).

Aos dous dias de setembro de quinhentos e
|]
setemta e simquo falleceo

ysabel de faria
||
freges desta ygre3'a e neila esta éterada

||
e não fes tes-

tam'°
II
amt.°

||
do qintall

\\

aos vymte dias do sobredito mes falleseo
j|
yllena a.° freges desta ygreya

e nella esta
||
éterada e não fes testam. '°

||
amt.°

||
do qintall

||

it. aos vymte e symquo de maio de mjll e quy
||
nhemtos e setemta e

seis anos falle
j|
ceo j^eronimo Rolz meu freges ho quall

||
esta éterado é

são bertollameu
1|

desta sydade ho quall fes testam. '°
||

amt.°
\\

do

qintall
||

aos vymte de yunho de setemta e
||

seis falleseo m.* Royz. mjnha
||

ireges e besta éterada no a
||
dro desta 3'greia a quall fes

||
testam. '° e por

verdade ho asy
||
nej

]|
amt.°

||

qintall.
|]
(Fl. c.'" xxbiij v.).

a dous de yulho de setemta e seis
[]
falleseo dõ a." freges desta ygreia

||

e hesta éterado nella ho quall
||

fes testam. '° c na verdade ho asinej
||

amt.°
II
do qintall

\\

aos vymte e oyto de yulho de setemta
||

e seis falleseo ãt.° Ribeiro

fre
II
ges desta ygreia e hesta étera

||
do nella ho quall não fes testa

||
m.'°

||

amt.°
II

do qintall
\\

Aos 17 de ianJ° de 77 faleceo fernão
||
machado clérigo jaz éterado
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nesta
||

Egreja e fez testam.'" e por verdade
||

asinej
|

António vaa^
||

(Fl. c.'° xxix).

Aos 27 de jan.™ bautizei v."= f." de
||
Jnes dias c de Jacome Roíz

forão
II
padrinhos ja Roíz e m.* frz. e por

||
verdade asinej

,^
António vaa^

\\

Aos 18 de jan/" de 77 bautizei viçentia f.*
||
de m.'' frz. o pai secreto

forão padrinhos
jj
benedita gomez e bastia gomez e por verdade

j|
asinej

oje dia mes e era
||
António i'aa\

||

Aos tre[s] dias do mes de marso de i5>77
||
anos faleseo symão dias car-

pimtr."
II
éteRouse na jgreja demtro não fez

||
testam.'" e por verdade ha-

syney haquj
|1
bertolameu

\\
dyas cura

jj
(Fl. c.'»xxix v.).

Aos xxij dias do mes de habrill de 1677 ||
hanos falesseo mjgell de

cabedo esta éte
[|
rado ê costodja de[ntro] na igreja pegado cõ

||
alltar do

lenho fes testam'" ho seu testa
|
mét.""" he sua molher e seu cunhado djo

||
go

médez e por verdade hasyney aquy
||
bertolameu

||
dias cura ''

Aos X de maio de 1577 anos fa
[|
leseo duarte dias de lemos não fez

testam.'"
||
éteRouse dentro na jgreja e por ver

]\
dade hasjnej !aquy

||

bertolameu [ dias cura
||

Aos XX de maio de 1577 anos faleseo
||
jsabell denis não fez testam.'"

éte
11
Rouse no adro e por verdade asyney aquj

||
bertolameu

\\
dias cura

\\

(Fl. c.'° XXX).

aos X de junho faleseo jnes vjegas não
[]

fez testam.'" éteRouse no

adro e por ver
||
dade hasjney aquj

[j
da era de 1377 anos

||
berto-

lameu
II
djas

II

ao deradejro de jnho (sic) de 1677 anos
||

faleseo suzana prestela

não
II
fez testam.'" éteRouse dentro na

||
jgreja e por verdade hasyneij

aquy
||
bertolameu

\\
dias

\\

it. aos xjx de julho de 1577 anos faleseo
j
amt." daraujo na Rua dos

pynoszynhos
||
não fez testam.'" e por verdade asiney aquj II éteRouse é

são domlgos
II
bertolameu

\\
djas cura

jj
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it. aos XX de julho de 1577 hanos faleseo

[|
ginebra moreyra molher

de cristouao de bene
|]
vemte fez testam.*° seu testam.™ he seu jrmão |!

geronymo moreira m''° ao lymoejro éte
||
Rouse é nosa snra. da grasa e

por verdade
||
asjmei aqui

||
bertolaitwii . . . (Fl. c.'°xxx v.).

T.° dos definícios clerigiios
\]

it. aos xxb dias do mes de julho de 1577 anos
||
faleseo gimar da costa

m." na Rua djrejta
||
fes testam.'" seu testamétr." he estevão

||
alllvres seu

cunhado m.™ na freguezya
||
de são bastião da pjdreyra é pallma de

j;

bayxo e por verdade hasyney aqui
||
éteRouse é nosa snra. da grasa

||

bertolameii
||
dias cura

||

it. ao prjmeyro dagosto de 1577 anos
|]
faleseo jnes allvres molher de

joã
II
fransisco não fez testam.'°m" na Rua

j|
direyta e por verdade asiney

aquj
II

éteRouse dentro da jgreja de sancta ^ |j
bertolameu

j]
dias cura

[|

(Fl. c.'° xxxj).

it. aos 2 de agosto de 1677 anos faleseo do
||
mjngos fres pydrejro m.™

na Rua d3Tejta
jj
não fez testam.'" e por verdade asjnej aqui

||
no adro

esta éterado
||
bertolameu

\\
djas cura

||

Aos 19 de setenbro de 77 faleçeo jnes ' soares maj de ant.' soares

m.°'' a porta
||

de são jorge fez testam.'" sua f.^ he
||

testamentr*
||

Aut.° j'aa-
II

Aos 7 de outubro de 77 faleçeo jsabel
|j
pTz. viuua fez testam.'" esta

enteRada
||
é santa crus seu testamentr" domTgos :' dalmejda e por ver-

dade asinej dia
||
mes e ano ut supra

||
Ant.° va\

|]
(Fl. c.'"xxxj v.)

A 2 dias de octubro de 1578 annos
||
faleçeo jnes ferreira molher veuua

m."'" nesta ] freguezia de sãta ^ não fes testam.'" e por
]|
verdade asinei

aqui, E mãdousse Emterrar
|!
Em sã fr.*^"

1|
fr.'^° Dia^

j|

Aos 14 dias doutubro de 78 faleçeo p."
||

giz. veuuo m.""' nesta fre-

gezia de santa ^ |

não fes testam.'" E por uerdade asinei aqui, e foi

Em y terrado no adro desta igreia de sãta >^
||
fr.'=° Dia\

\\

Aos 27 de Nouembro de 78 faleçeo felipa da cu
||
nha criada do go-
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uernador foi Emterrada

||
dentro na jgrcia de sãta ^ |]

não fez tehtaméto

e por Lierdade
||
asinei aqui

\\
frS" Dia^

||
(Fi. c."'xxxij").

Aos 29 diaz de Nouembro de 78 annos faleceo Marg*^"
||
Soaires m."""

nesta freguezia de santa >}< foi enterrada no
||
adro da dita Egreia, não

fes testam.'" , E por verdade asinei
||
aqui

\\
frãcisco Dia:{

\\

Ao i6 de dezembro de 78 annos faleceo dona
||
lianor m.°'' nesta fre-

guezia de sãta ^ foi Emter
||
rada na dita jgreia E fes testam. '° E por

verdade
||
asinei aqui

||
/'r.™ Dia\

||

Aos Í7 de dezembro de dezembro {sic) de 78 faileçeo
||
dona joana

m.°^ nesta freguezia de sãta ^ ||
foi Emterrada Em nossa Snrã. da graça

E
II
fes testam.'" e por uerdade asinei aqui

!| fr.'^" Dia^
\\

Aos Í7 diaz de feuereiro de 79 annos
||
faleceo Brás ribeiro m.°'' nesta

fregue
|j
zia de santa í* foi Emterrado

||
Em a dita jgreia E fes testam.'"

E por
II

verdade asinei
[j

/"r.'-"" Dia:{
|j
(El. c.'° xxxij v.).

Aos 7 dias de Março de 79 faleceo o padre
||
Em caza do

Gouernador Esta Emterrado nesta jgreia de
||
santa '^ fes testam.'" E

por uerdade asinei aqui
||

/'r.'"" Dia:{
\\

Ao 10 dias de Março de 79 faleceo lianor Barreta
||

criada de joão

Cirne m."'' nesta freguezia de sãta ^ j|
Esta Emterrado na mesma jgreia

E não fez testam'"
||
E por verdade asinei aqui

1|
/)'.™ Diai

\\

aos 22 de Março de 79 faleceo joão
||
de Matos m.""' nesta freguezia

fes testam'"
||
E foi Emterrado Em sã fr.™ desta

||
cidade E por verdade

asi
II
nei aqui

||
fr.'° Dia^

\\
(Foi. c.'" xxxiij).

Aos seis dias do mes de Maio de 1^79 fa
||
leçeo o padre Martin Alurz

beneficiado
||
Na egreja de sancta >í<

||
Symão i?org'í.'s.(Fl.c.'° xxxiij v.;.
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titulo dos defunctos que começa " da hera de seis centos e sete
|{

por não auer mais papel limpo no outro ijuro dos bautizados, e Casados

e defunctos
||
e acabou nas folhas 133

||

com três termos de defunctos
||
asinados por gaspar Corrêa

Aos 2q do mes de outubro 607 [l
annos faleceio Ant." aluerez, fes j' tes-

tam'° , deixou por testament''°
||

a joam sanxes, e ualerio mont.™
||
sua

camarada foi enterado na Jg"
]|
e por assim passar na uerdade asinei

[|
era

ut supra
II
Domingos Ccirn/" tem os testam

|1
ent™^ comprido

[|

com todo o que
||
lhe foi deixa

||
do no testa

|1
m.'°

Aos 3o dias do dito mes de outubro
|| 607 annos faleceio D. fr." de

Sangrices
|]
tem mais em medina de thomar

||
foi emterado na jgreja di-

xeram lhe
||
huã missa cantada asinei era ut supra

||
D.°^ Car.''° (Fl. 162).

Aos 3o dias do mes doutubro 607 annos
||

faleceyo o Alferes diogo

dias de caruajal
[|
fiquou sua molher por testam." foi ente

||
rado dentro na

jgreja de Santa Crux
||
mandou dizer huã missa cantada deu

|1
desmolla

dois tostois e por assim passar
||
na verdade fis e assinei erat ut supra

||

Dotningos Car.''"

Ao deradeiro de dezembro 607 annos faleceo
||
ant." pais não fez tes-

tam'° foi enterrado
\\
na jgreia de sancta Crux e por uerdade

||
assinei era

ut supra
II
Domingos Car:'°

Aos 2 dias do mes de feuereiro 608 annos faleceo o capitão lorencana

fes testam.'"
||

fiquou por testam'™ o sargento major, e
||

et o capitão

Caldeirão, et foi enterado en Sancta
||
Crux do Castello assinei era ut

supra
II
D."' Cãni/° (Fl. 162 v.)

Aos noue dias do mes de outubro de 160S
||
faleceo maria roíz molher

de graviel de naruaes
fj
E foi enterrada na dieta igreia de Santa crus

||
e

não fes testaméto e por verda fis E asinei
]|

este oie dia mes e anno vt

supra
II
bras Roi-{.

Aos sete dias do mes de nouembro do anno de mil
|1
E seis centos E



outo faleceo Antónia Joam molher
||
molhcr de Joam de caseres q dizem

estar auséte
||
desta cidade E fes testamcto E ficou por seu testa

||
méteiro

o capitão pedro caldeirão de oseses e por
||
verdade fis E asinei este cie dia

mes et anno vt supra
||
bi\is Roi:{.

Aos (sic) dias do mes de dezembro do anno de mil seiscctos
||
E noue

faleceo ^."=0 de grandin marido de dona
||
luzia c foi enterrado no moes-

teiro de nosa Snra.
||
do[s] Remédios dos mariannos E fes testamento E ji

ficou por testameiteiro sua molher E o capitam
||
E sargento mor martim

de Ribeira E assinei este
||
por verdade

||
bi-íis Roi\. (Fl. i63).

Aos 20 de dezembro de 6io falleseo M." de
||
morailes molher de

Sãotiago Roíz Artelheiro
|]
do castello desta cidad.^ de lix." donde herão

||

fregezes e ella foi emterrada demtro na jg/''
||

e ficou por seu lestamem-

teiro seu marido o qual
||

lhe mãodou fazer dous noturnos, com seis ou

sette
II
missas Rezadas e a cada ofissio fora das Rezadas

]|
huã camtada o

qual pagou tudo o q se em tudo mõ
||
tou, e por ser uerdade fis e assmei

oie 20 de
||
dezembro de bio annos

j]
Afomso baliejro

Aos 2 5 de nouembro de 6io falleseo M.'' alomsso
||
molher de fr.'^° im-

famte soldado da companhia de mestre
||
de campo desta cidade de lix"

donde herão fregezes
||

nella foi emterrada demtro na jg.''^ de S.'" Crus
dõ

II
de hera freges e não fes testam.'" e por verdade fis este

||
e o asinei

oie 25 de nouembro de 6io annos
||
Afonso baliejro

\\

Aos 27 dias de junho de 6ij falesseo o p.^ bras RoIz.
||
fes testamemto

ficou por seu herdeiro hú seu sobrinho
||

e três sobrinhas suas está em-
terrado demtro na ig" de

||
Sancta Crus desta Cidade de lix.^ donde hera

freges
||
e por verdade fis este e o asinei oie 24 de iunho

||
de 6ii annos

||

Afomso baliejro (Fl. i63 v.).

Aos 3i de julho de 6ij annos falesseo m^" pinheiro
||
do abitto {sic)

m."'' nesta fregezia do castello de sancta
||

crus desta cidade de lix* foi

emterrado no mosteiro de
||
sancto eloj fes testam. '° ficarão seus filhos per

seu herdeiro
||

e por asim ser verdade fis este e o asinei oie 3i de julho

de 6jj II
A.° baliejro.

Aos 7. de julho de bjj faleseo m." gomes
||
molher de joão maldonado

fregezes desta fregezia de sancta
||
crus desta cidade de lix.* no castello

foi emterrada demtro na jgr,"
||
deixou parte do q tinha a huã filha per
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nome jeronima e ella ficou

|]
p.* lhe cõprir sua alma e per verdade asinei

aqui oie 7 de agosto de
|]

6ij annos declaro q lhe fes huã filha sua asima
||

nomeada hú ofissio de .'é. lissoins cõ huã missa
||
camtada e o mais q p* o

ofissio hera nessesario ut supra
|1
A.° baliejro.

A íq daguosto de õÍ2 faleçeo C* giz. molher de juão de Reonda
||

Esta enterrada no adro não fez testam'" E por uerdade asinei aqui
||

Dioguo pi\ Citi:ya.

Ao pr." de setembro faleçeo molher de juão grã
|1

de

iaz no adro E por uerdade asinei aqui, oie ut supra
||
Dioguo pi\ Cinia,

A 25 de oitubro faleçeo jnes Rolz ama do p.^ fr'^° frs.
||
de 6Í2 iaz na

igr.", E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ Cin:[a. (Fl. 164).

A uinte de nouembro de 6Í2 faleçeo joão RoTz.
||

iaz na jgr.'' E por

uerdade asinei aqui oie dia
||
mes, E anno ut supra Dioguo pi^ sin^a

j]
Era

o dito joão Roíz marido de Ant." borges
||
Dioguo pi:[ Cin^a.

A Í7 de nouembro de 6Í2 faleçeo joam borges esta
||
Enterrado na igr.*

E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi\ Cin^a.

A Í4 de janr." de 6i3 faleçeo luisa vieira fez testam.'"
||
Esta sipultada

na igr." Era do (sic) orta de don fadrique, E por uer
|1
dade assinei aqui

oie mes anno út supra
||
Dioguo pi:{ Cin^a.

A quinze de majo de 6i3 faleçeo dona joana serram jaz
|1
na igr.* E

por uerdade asinei aqui. Dioguo pi:{ Cinia.

A dezaseis de junho faleçeo M.* giz. molher de A.° moreno
1|

iaz na

igr.* E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi:^ CiuT^a. (Fl. 164 v.).

A Í4 daguosto de i6i3 faleçeo o alferez vrenha
||
fez testam.'" Esta si-

pultado na igr.^ e por uerdade
||
asinei aqui

||
Diegtio pi^. Cinia.

A i8 de setembro faleçeo dona M.* de meneses
||
m. do alferes luzon.

Esta sepultada na igr.* E por uer
|1
dade asinei aqui

|j
Dioguo pi:{ Cinia.

A Í2 de oitubro faleçeo hú mancebo na orta de don fadrique
||
por
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nome gaspar cardoso dixerão ser do puito E por uerdadc a.si

||
iiei aqui

j

Diogtio pi\ Ciii:[a.

A i5 de oitubro de (3i3 faleçeo britiz darahujo molher de joão Romero
||

Esta sepultada dentro da igr." E por uerdade asinei aqui oie
||
dia ut su-

pra
II
Diogiio pÍ7^ Cinia.

A 24 de oitubro de 6i3 annos laleceo o alferes sanctiago iaz ' na igr.*

fez testam.'" são seus testamenteiros, o alferez m.^' giz.
]|
E o alferez ga-

briel de penha losa; E por uerdade asinei aqui
||
Diogiio pi\ Cíii^a.

A 4 de nouembro de 6i3 faleçeo o alferez luçon Esta sepul
||
tado na

igr.* E por uerdade asinei aqui
j[
Diogtio pi\ Cin^a. (El. i65).

Ficaram Em branco por discuido de quem uolueo as folhas
jj
E por

uerdade asinei aqui ji Diogiio pi:; Cin\a. (Fls. i65 v. e 166).

A 3i de dezembro de 6i3 faleçeo p." criado do sargento
||
mor jaz na

igr.* fez testam'° E por uerdade asinei I! aqui
jj
Diogito pi^ Cin^a.

Í6Í4

A i5 de janr." de 6Í4 faleçeo C.'' coceira m. de Dio
||
guo temporal

iaz no adro, E por uerdade asinei aqui
||
Diogito pi^ Cin:^a.

A 20 de janr.'' de 6Í4 faleçeo jnes garcia m. de p." giz.
jj

jaz na igr.*

E por uerdade asinei aqui
jj
Diogtio pi- Cin-[a.

Aos i6 de mayo de 6Í4 faleçeo joana vieira m. de
jj
Martin de la

penha Esta na igr.* Enterrada E por
jj
verdade asinei aqui

||
Diogito

pi\ Citi^a.

A 5. de nouébro de 6Í4 annos faleçeo o sargéto ij médoça Esta se-

pultado nesta igr.'' de S.'=' cruz E por uerdade asinei
|j

Diogito

pi:{. Cin^a. (El. 167 v.).

A 29 de nouembro faleçeo a sogra de p.° giz artilheiro
||
iaz na igr.* E

por uerdade asinei aqui dia ut supra
j|
Diogiio pi\ Cin^a.

35
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A 3o de nouembro de 6Í4 faleçeo o capeiam
||
mor Esta sipultado na

igra. fez testam'" E por
||
uerdadc asinei aqui

[|
Diegiio pi- Ciii~a.

Aos 7 de dezembro faleçeo M." Roíz m. de p.° frz.
||

iaz na igr.-''

não fez testam'" E por uerdade asi
||
nei aqui

||
Dioguo pi\ Cin\a.

A 24 de dezembro de 6Í4 faleçeo o sargéto mór
||
Martin de Ribr.*

fez testam'" jaz na igr.'"'
||
E por uerdade asinei aqui

||
Dioguo pi^ Cin\a.

A 22 de fr." faleçeo bras de banhos Esta sepultado na igr.* E por
||

uerdade asinei aqui cie dia ut supra anno de 6i5
||
Dioguo pi\. Ciii^a.

A 26 do mesmo mes de fr." de 6i5 faleçeo gracia Roíz
||
Esta na igr.*

sepultada E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^. Cinia. (Fl. 168).

No primeiro de março de 6i5 faleçeo M." Roíz. Esta sepultada
||
na

igr." não fez testam'" E por uerdade asinei aqui
|]
Dioguo pi{ Cin^a.

A. 9. de abril de bi5 faleçeo xpão martís ias na igr.'
||
E por uerdade

asinei aqui
jj
Dioguo pi^. Ciu:^a.

A i5 de mayo de 6i5 faleçeo M.'^' f." de p.° de losada Esta
||
enterrado

na igr.' por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi:^ Ciii:{a.

A 3. de junho de bib faleçeo M." giz. molher de luis
||
da penha ias na

igr.' E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi:{ Cin:{a.

A Í2 de junho faleçeo domingas frz. m. de martin
||
sanches iaz na

igr.* E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ Cin^a.

A 9. de julho faleçeo joam garçia iaz na igreia fez testam'"
||
E por uer-

dade asinei aqui
||
Dioguo pi-. C/n^a. (Fl. 16S v.).

A Í4 de julho faleçeo joam de oliua ias na igreia
||
E por uerdade

asinei aqui
Ji
Dioguo pi:{. Ciu^a.

A ig de julho faleçeo fr." lopez criada de M.*' pinheiro fez
||
testam'"

iaz na igr.' E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi\. Cin:{a.
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A 29 de julho faleçeo p." framcgo criado do mestre
|,
de campo fez

testam'» ias na igr.» E por uerdade asinei
\\
aqui

||
Diogiio pi\. Cinia.

A ib daguosto faleçeo fr." sanches iaz na igr." E por
]|
uerdade asinei

aqui
II
Dioguo pi^. Ciir^a.

A 26 de setembro de 6i5 faleçeo luis vieira Esta enterrado
;|
em S. fr.'°

E por uerdade asinei aqui. Dioguo piy Ctu^a.

A 8 de nouembro de 6i3 faleçeo luisa baptista molher
1|
de geronimo

RuTz. Esta sepultada na igr.* E por uerdade H
asinei aqui H

Dioguo

pi- C/;;{t7. (Fl. 169).

A ig de dezembro de 615 faleçeo xpão dauilla
||

fes testam'° Esta se-

pultado na igr.* E por uerdade " asinei aqui
|1
Dioguo pi-{ Cin^a.

A 28 dias do mes de dezébro de 6i6 (sic) faleçeo joã giz.
H
iaz na igr.%

E por uerdade asinei aqui
|1
Dioguo pi^ Ctn:^a.

A 3i do dito mes E ano faleçeo j sabei criada de lousada iaz na igr.*

E por uerdade asinei aqui
|1
Dioguo pi:{ CiH^a.

A 27 de março faleçeo a molher de bertola H
n:\eu sanches Esta se-

pultada na igr.'' fes testam"
||
E por uerdade asinei aqui

||
Dioguo

pi^ Sin\a.

A çinquo de abril faleçeo Dioguo de palécia
||

fes testam'» Está se-

pultado na igr.^' E por uerdade ij asinei aqui oie 5.
[]
Dioguo pi; siu^^a.

A 9. de abril de 6ió faleçeo lazaro de Ribr.*
Ij

ias na igr.'' não fes

testam'» E por uerdade jj
asinei aqui oie ut supra J

Dioguo pi:{ Sin^a.

(El. 169 V.).

Aos i3 de majo de 6i6 faleçeo dona jsabel fr.' fez testa
jj
mento iaz

na igr.' E por uerdade asinei aqui
\^
Dioguo pi; sin-^a.

Aos i5 de majo faleçeo Sebastião lorenço (?) Está Enterrado no adro
||

E por uerdade asinei aqui :,
Dioguo pi\ sin^a.
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A 3 de junho de 6i6 faleçeo o p.'-' M/' lionardez
jj
fes testam'° iaz na

igr.-'', K por uerdade asinei aqui
||
Diogtio pi-{ Shi-^a.

foj visto em uisitação Lx."
||
iO de julho 6i6

||
Moita.

A 27 de julho de 6i6 faleçeo
||

Ant."
||
vasquez iaz na igr.* não fes

testam."' E por iier
[|
dade asinei aqui

|i
Diogiío pi\. Svi\a. (Fl. 170).

A i6 de setébro faleçeo joão sançhes Esta sepultado
||
na igr.* fez tes-

tam.'" E por uerdade asinei aqui
|j
Diegiio p!\ Sii!:{a.

A 31 (sic) de setébro de 6i6 faleçeo huã f." de mestre
||
viçençio Esta

enterrada na igr/ de loreto E por uer
||
dade asinei aqui oie dia ut supra

|1

Diogiio /?;'í s/;?7í7.

A 2 de oitubro faleçeo M." giz. molher de R." de prada
jj
iaz na igr.*

E por uerdade asinei aqui
||
Diogiio pi^ sin^a.

Ao primero de nouembro de i6ib faleçeo Dó Ant.
||
de cunhega Capp.^""

general deste reino Esta sepultado
||
diguo depositado na Ermida do Es-

pirito Santo fez testa
||
m.'°E por uerdade asinei aqui

||
Dioguo pi:{ Sin\a.

A 26 de nouembro de 6i6 faleçeo luis Rosales
||

iaz na igr.* não fez

testam.'" E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^ siit^a.

A 20 de dezembro de 6i6 faleçeo barnabe du
||
renha Esta sepultado

na igr.* não fez. testam'°
||
E por uerdade asinei aqui

||
Diegiio pií sinia.

(Fl. 170 V.).

Aos 23 de dezébro faleçeo dona M.* dazeuedo Esta se
||
pultada na

igr." não fez testam'" , E por uerdade
|j
asinei aqui

||
Diegiio pi^ sht:{a.

A 3o de dezébro faleçeo a molher de joão varela
||
Esta Enterrada no

adro não fez testam.'° E por
||
uerdade asinei aqui

||
Diegiio pi\ sin\a.

A Í2 de janr." de 6Í7 faleçeo leanor
||
Reimúda f." de Mestre viçençio

Esta sepultada
||
En nosa Srã. de loreto E por uerdade asinei aqui

|[

Dioguo pi{ sin:{a.
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A i6 de janr." de Í6Í7 faleçeo joã daguilar
||
fez testam'" Esta sepultado

na igr.-'' K por uerdade asinei aqui
{|
Diogito pi\ sm:{a.

No mesmo dia faleçeo dós. martíz iaz na igr.* E por uerdade asinei

ciqui
\\
J)iogiio pi\ siu-^ti. (Fl. 171).

A 19 de janr." faleçeo dona M.'' da silua molher do capitã fr/° dei

aguila fez testam'°
||
Esta sepultada na igr.'' E por uerdade asinei aqui

||

Diogiio piy sniyã.

A 2i de janr." de 6Í7 faleçeo Ant.° lãdin Esta
||
sepultado na igr.' fez

testam'" E por uerdade ![ asinei aqui Dioguo pi:[ sin-a.

A. 3. de março de 6Í7 faleçeo joan[aj dias mo
||

Iher do sargéto

cordoua fez testam'" iaz na igr/
||
E por uerdade asinei aqui

||
Dioguo

A i3 de março faleçeo joana frz molher de
[]
gaspar frs. iaz na igr.'^

E por verdade asinei aqui
j|
Dioguo pi^ sin^a.

A 26. de março de 6Í7 bapt. Ant." f." legitimo de
||
joam bernal E de

C* giz. p. p. leandro dei pino E M* ]l dias, E por uerdade asinei aqui
|(

Dioguo pi-. sii!-{a. (Fl. 172 v.). (i)

foj uisto em uisitação Lx.'' 29 de
||
Maj'o de 6iq

|[
Motta.

A 4 de junho de 6Í9 faleçeo a molher
||
de p.° gz. de médoça iaz na

igr.* E por uerdade " asinei aqui
||
Dioguo pi\. sin^a. (Fl. 173).

Aos Í2 de fr." (sic) faleçeo Mariana molher de fr.*^" médez
||
iaz na igr."

fez testam.'" E por uerdade asinei aqui
|i

Dioguo pi^. sin^a.

A 22. daguosto de 6Í9 faleçeo o capitam Dioguo
i|
Roiz Salamanca

fez testam'" Esta sepultado na igr.^
[]
E por uerdade asinei aqui

n
Dioguo

pi\. sin^a.

(i) As fls. 171 V. e 172 ficaram em branco.
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A 4 clc setembro faleçeo Ant." martls jaz

||
na igr.'' E por uerdade

asinei
||
Diogiio pi\. sin\a.

A. 3. do mesmo mes faleçeo joam frz. Esta se
|]

pultado na igr.* fez

testam'° E por uerdade asinei
||
aqui

j|
Dioguo pt\ siit^a.

Aos iy de setembro faleçeo o alferes gabriel de pais
||
fez testam" iaz

na igreia, E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi\. sin^a (El. 178 v.).

A lo de oitubro faleçeo a molher do ajudãte jedra
||

iaz na igr.^ e

por uerdade asinei aqui oie ut supra
||
Diegito pi^ sin^a. (i)

A 4 de nouembro de 6íq faleçeo fr/° serõ iaz na igr.* E por
]|
uerdade

asinei aqui
||
Dioguo pi^ sin:{a.

A i5 de dezembro de ôiq faleçeo [a] ama do capellão
[|
major iaz na

igr." E por uerdade asinei aqui
j|
Dioguo pi^. sin^a.

A 20 do dito mes E anno faleçeo saluador dias
||

iaz na igr.* E por

uerdade asinei aqui
|j
Dioguo pi^. sin^a.

A 29 de dezembro de õig faleçeo joam da motta
||

iaz na igr.* fez

testam'" E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi\. sin:{a.

A dous de fr." isicí do anno de 6Í9 faleçeo A." frz.
||
Esta sepultado no

adro E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi'{ sin^a. (El. 174).

A çinquo de fr." de 6Í9 faleçeo Ana despinar
||
Está sepultada dentro

da igr.* E por uerdade asinei
[|
aqui

||
Dioguo pi:{. sin\a.

Aos 2Í de março de 6Í9 faleçeo Em cassa de
||
palomares hiã soldado

por nome blas annes que dise ser natural de Sãtiago
|1
de mõdi f.° de

pedreanes fez testam" Esta Enterra
|i
do na igr." E por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo pi\ sin^a.

A ii de abril faleçeo Constãça frz. iaz na
||
igr.* E por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo piy. sin\a.

(1) A margem lè-se: a molher de hedra.
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Aos treze dias do mes de abril de ÓÍ9 annos faleceo
||
no Espital de

Sam tiaguo joam da m." fez testam'" Esta
(j
sepultado nesta igr." de S'*

Cruz, E por uerdade asinei
||
aqui

||
Dioguo pi\ sin^a. (Fl. 175 v.).

A ii de setembro de 6Í9 faleceo dominguos aluarez
||

iaz na igr.* E
por uerdade asinei aqui

||
Dioguo pi^ siit^a.

A 24 de setembro faleceo a] ama de M.'=' pinheiro
||
iaz na igr/'' E por

verdade asinei aqui
j]
Dioguo fi\ snz^a.

A 23 de oitubro de 6ig faleceo o capitam fr." Castre
||
jon fez tes-

tam'° mádouse Enterrar em S. fr."^" da 'I cidade, E por uerdade asinei

aqui
II
Dioguo piy. sitiT^a.

A io de nouembro faleceo .M.'' da fonsequa iaz em
||
sam fr." da ci-

dade. E por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^. siti^a.

A 5. de dezembro faleceo a mollier de prauia (?) ||
ias na igr." E por

uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi^. sin\a. (Fl. 176).

A 24 de Abril faleceo luisa de Abreu molher de v.'* frz l| iaz na igr.*
||

por uerdade asinei aqui
||
Dioguo pi:{. sin^a.

A ig de mayo de 620 faleceo Dona M." molher de Dó
j|
Christouam

sedenho iaz na igreia não fes testam'° E por
i|
uerdade asinei aqui

||

Dioguo pi-{. siu:{ã.

foj uisto em uisitação Lx.'' 20 de
:|
Mayo de 620

jj
Motta.

Aos 24 de lulho de Í620 faleceo
||
Isabel de Mendoça f.'' de Lucas de

Na
il
uarrete capitão de Campanha e de

||
Lianor de Abrantes de idade

de i3 annos
||
fran.'^° Gomes.

aos 5 de Ag.'° de Í620 faleceo P." escrauo do mestre do
||
campo q por

uerdade assinei ||/r<2;j/° Gomes. (Fl. 176 v.)

Aos 2 de Nouembro de Í620 faleceu M.^* filha de M.' ^'aldes e de
||

Leandro de Pinho, e assinei
||
fran.'=° Gomes.
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A.OS 5. de Nouembro de ib2o faleçeo fran" filha de G.-^'' Barbosa bar-

br."
11
da companhia do capitão Serrano de idade de hú anno que por uer-

dade assinei
\\
fran.'=° Gomes.

Aos i5 de Setembro de Í620 faleceo Maria giz. molher de Af.° Alúrz.
||

Esta interrada en a Igr/ o que por uerdade assinei \\ft~an.'^° Gomes.

Aos iq de Decembro de ÍÕ20 faleceo Ilena de Sousa uiuua está en
||

terrada na Igr.^ e não era freiguesa de S. Crus senão esteue
||
aqui al-

guns dias en casa de huã amiga sua, e não fes testam'" dis de
j]

1620
||

fran.'^° Gomes.

Aos 20 de Decembro de ÍÓ20 faleceo M.* de Andrade casada
||
sem

testam'° e esta enterrada na igr.* e por uerdade assinei
||
//•tT»'^" Gomes.

Aos i5 de Decembro de Í620 faleceo Hiena de Sousa sem
||
testam. '°

enterrarãona é a Igr.^ q por ser assi me assinei
[ fran."^" Gomes.

Aos Í2 de Decembro de iÕ2o faleceo loão Valasques Sarmento paij

do
II
capitão D. Thomas sem testam*° , e enterrarãono nos Irlandeses

||

franS"^ Gomes.

Aos. 5. de Agosto de Í62Í faleceo o capitão
||
D." de Sorita, fes tes-

tam'" enterrouse en S. Crus e por
|1
uerdade me assinei en Ix.* aos sup."

|j

fran.'^° Gomes. (Fl. 177).

Aos 2i de S'^"'" de Õ25 faleceo o sar
|[
gento Ant." darrojo esta ente-

rrado
II

na igr.* diante o Altar de nosso
||
sõr. fes testam'" testamétr* sua

mo
II
Iher e assinej

||
Damjão Viegas.

Em desembro de 625 faleceo da ujda
||
prez.'^ o Capitão de Campanha

na
II
uarrete fes testamento esta

||
enterrado na igr.* e por verda

||
de

assinej
||
Damjão Viegas.

Em jan''" de 626 faleceo a mosquei
||
ra molher pobre não fes tes-

tam.'"
II
esta enterrada na igr.^ e assinej " Damrão Viegas.

a 7 de jan""" de 626
||
faleceo m.* giz. não

||
fes testam'" esta enterrada

|

na igr.* e por verdade assinej
j|
Viegas.



Em feuer." de 626 faleceo da ujda prez"
|1
o p.' m."^' 1/" de mesquita

esta ente
j|
rrado na igr.* defronte do altar

||
de nosso s.'"' fes testam'° tes-

tamentr.°*
||
o p/ Pedro alues e o p.'

||
e assinej

||
Dam/ão

Viegas. (Fl. 177 v).

Aos 6 de março de 626 faleceo a molher
||
do atafoneiro da Rua do

Sprito S.'" não
||
fes testam'" esta enterrada na igr.*

1|
e assinej

||
Damjão

Viegas.

Aos 8 de marco de 626 faleceo 11

Aos io de março de 62o faleceo
Ij
Dona L.í" esta enterrada na igr."

||

junto ao degrao da Capella mor
||
fes testam'" e assinej

||
Damjão Viegas.

Em Abril de 626. faleceo joão Beze
||
rra home cazado com marga-

rida
II
ortega não fes testam'" esta en

||
terrado no adro desta igr.* de

S.'^
II
Crux e assinej

||
Damjão Viegas,

o Ultimo de Abril de 626 annos fale
||
ceo joam de baessa Alferes

não fes
||
testam'" esta enterrado na igr."

||
de S.'^ Crux e assinej

||
Da-

mjão Viegas.

Aos 17 de maio de 626 annos falleceo
||
Maria alures molher de jeri-

nimo (síci de mathos
||
esta enterrada en S."" Crus e me assinei

jj
Manuel

Romr.°

Aos digo o pr." de junho de 626 falleceo dona
||
jeronima pireira que

esteue no recolhiméto
]j
do castello foi enterrada no conuento de |! Enxo-

bregas e me assinei
||
Manoel Romeiro. (Fl. 178 v.).

Aos desaseis de julho de 626 falleceo Angera
||
gomes molher casada

cõ o atambor manoel Roíz
||
não fes testa™'" esta enterrada en S.'^ Crus

do castello
||
e por uerdade me assinei

j|
Manoel Romeiro.

Aos 17 de Julho de 626 falleceo o sariento
||

por nome ortis falleceo

no espital dos castelha
||
nos e esta enterrado en S.'^ Crus do Castello não

fes
II
testam.'" e me assinei

||
Aí/' Romeiro.

Aos 20 de julho da ditta era falleceo
||
maria ortis não fes testam.'"

36
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enterrouce no adro

||
desta jgreia de S.'-'' Crus e por verdade me assinei

]|

Manoel Romeiro.

Aos 3 de agosto de 626 falleceo jsabel
||
ramalha não fes testam'° en-

terrouse no adro
|]
de S.'-' Crus e me assinei

|)
Manoel Romeiro.

Aos 4 de Agosto de 626 falleceo huã f.* de diogo ber
||
nar por nome

fr." marinlia moradora na fregesia de San
||
bertollameu e se enterrou

nesta jgreia de S.'-' Crus do Cas
||
tello não fes testam. '° e me assinei

||

Manoel Romeiro. (Fi. 179).

Aos 10 de aguosto de 626 falleceo maria pireira
|I
enterrouse no adro

da jgreia de Samta Crus do castello
||
não fes testam." e me assinei

||

Manoel Romeiro.

Aos 19 de Agosto de 626 falle[cejO o capitão 1 homas
||
de salamanqua

fes testamento enterrouse na
||
Ermida do spu sancto do castello e por

verdade
||
me assinei

||
Manoel Romeiro.

Aos 8 dias de setembro de 626 falleceo huã f.*
||
do capitão nauarro

por nome dona luiza nau°
||

e se enterrou na hermida do Spii Sancto e

por uer
||
dade fis e assinei

||
Manoel Romeiro.

1626

En 8 de nouiembre fallecio luan rosales
||
soldado no hize testamento

|[

El Cape""
II
mayor.

En 1 1 de nouiembre dei dho ano fallecio
||
maria de anamur hizo tes-

tamento V fue
II
su testamentario el P'' afonso alúrz capellan

||
de Ia Com-

pania dei cap." antonio perez y lo firme |' ut supra
||
El Cape.""

\\
mayor.

(FI. 179 \.).

En 8 de deziembre dei dho ano fallecio luiza
||
de saluatierra hija

de familia 3' lo firme
||
El cape"'^ mayor.
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En 24 de febrcro desto dho ano fiillecio
||
maria gomes no hizo tes-

tam'" y lo firme
||

/i7 cape."'-
||
mayor.

En p." de março dei dlio aiío fallecio catiiari
[|

na afonso no hizo tes-

tam"^ y lo firme
||
El cape'"'

\\
major.

En 12 de março dei dlio aiío fallecio angela
|]
gomes no hizo testam'" y

lo firme
||
El cape""

\\
mayor.

en postrero de majo dei dho ano fallecio
||
maria de la concepcion no

hizo testam'° y lo firme
jj
El cape.'"'

\\
mayor.

Em 8 de majo de Í627 ||
faleceo m.* uicente esta

||
enterrada nesta

igreia de Santa Crus
j]

e por iierdade o asiney
||
El cape.""

j|
mayor.

(Fl. 108).

En 9 de Junio dei dho ano fallecio fr."
||
de uelasco no hizo testam.'° y

lo firme.
||
El cape."" major.

En ig de Junio dei dho aiío fallecio luan
]|
gonçales no hizo testam.'" y

Io firme
||
El cape.""

\\
mayor.

En 18 de lulio fallecio la muger de Bal
(|
tazar martines soldado no

hizo testam'°
||
y lo firme — todos estos difunctos dende

!|
luan Rosales

se enterraron en la Iglesia
||
de S.'" cruz y lo firme

||
El cape""

\\
mayor.

Ao primr" de dezembro de Í627 faleceo
íj
Dom gabriel de Bertendona

Marido q foi de
||
Dona Ant.* Barrosa o qual esta enterrado nesta

||
jgreia

de S.'" Crux fes testam'" e foy testam"°
||
o p.^ afonso alúrz. capellam

deste ditto castello
||
e o firmey

||
El cape""

\\
mayor. (Fl. 180 v.).

Aos outo dias do mes de dezembro de Í627 faleceo Dona Ant.*
||

Barrosa molher q foi de dom Gabriel Bertendona esta em
||
terrada dentro

na jgreia iunto a Capella não fes testam.'" e o firmei
||
Ant.° Gome\ Pr,"

Aos dez dias de feuereiro de Í628 annos faleceo Maria de 11 Molina
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fi.* de p." de loaces e de sua molher Ana de molina

||
esta enterrada na

jgreia de S.'"» Crus não fes testam'"
||
e o firmej

||
Atit.° Gome:; Pr."

Aos i5 de abril Í628 annos faleçeo justa giz.
[[
viuua esta enterrada en

S.'* Crus não fes testam.'°
||
e o firmei

|1
A)it.° Gonie:{ Pr." (Fl. 181).



[CHRISMAS]

t.° dos crismados

Aos xxbij dias do mes de julho da era de 1647 (?) anos
||
visitou o snõr

arcebispo a jgreja de santa cruz desta cj
||
dade de lixboa e crismou os

segujmtes
||

it. Simjam e jose f.°* de tome de paiva e de Joana frz.
|]
foy padrinho

o arcediaguo
||

it. domjngas f.* de g." a." e de Jsabell dias foi padrinho
|1
jorge

caldeira
||

it. filipa f.* de m.* nunez e de jõm. frz foi padrinho g.™ vaz
||

it. jorge f.° de jom Rolz. e de m*^" a." foi padrinho lopo
j|
bugalho

||

it. baltesar f.° de jõm giz. e de m.^^ alijrz. padrinho
||
lopo bugalho

||

it. Ant.^ f.^ de jõm. giz. e de m.^^ alúrz padrinho jorge giz.
||

it. Joana f." de jom giz. e de m.*** alGrz padrinho g."^" vaz.
|I

it. gaspar seu f." padrinho eitor dei Rio
||

it. Jsabell escraua de frc* médez padrinho Ruj diaz
||

it. Jsabell escraua de artur dei Rio padrinho jom, alúrz.
||

it. gironjma f.* de simão vaz e de Jsabell giz. padrjnho
||
jom da

costa 11
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it. ant." seu f." padrinho jom diaz
||

it. c.'' f/ de tome frz. e de m.* frz. padrinho beltesar frz.
||
clerygo

de mjsa
||

it. fr." f.^ d a." piz e de m.* diaz padrinho amador í." de
|]

fr."

médez
II
(Fl. 248 v.).

it. ant.* f.* de lamçarote frz. e de m." amtunez padrinho
||
bastiam

raposo
II

it. m.'^" f." de Jorge giz. e de gracia sylvestre padrinho
||
marcos

dias
II

it. Joana f.* de jorge lopez e de m.* frz. padrinho jom da costa
||

it. briatiz f.^ de g."-'° carualho e de marta dalmeida padrinho
||
duarte

pTz.
II

it. ant.* f.* de bastiam giz. e de m.* lopez padrjnho
jj

beltesar frz.

cleriguo
II

it. Ana f.* de domjmguos pTz e de Jnes a." foi padri
||
nho baltesar

frz. clérigo
||

it. lujs f.° de mjce bernardo e de Jnes soarez padrinho
||
mjce nj-

culao
jl

it. ant." f." [dej lujs filipe e de Jnes eanes padrinho
||

manuell

leitão
II

it. domjnguos f.° de lujs filipe e de Jnes e eanes pa
||
drinho frc." paTz

cleriguo
II

it. custodio f." de alu.™ paez e de [sic) foi padrinho
||
dioguo alúrz.

||

it. frc." f." de duarte pTz. e de m.* guomez foi padrinho
||
lujs machado

alcade
||
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it. cristoLiáo í.° de alu.™ frz. e de briatiz frz padrinho
1|
marcos diaz

[í

it. ant." f." de ferná da." e de m.'' frz. foi padrinho
||

belchior

raposo
II

it. pedro f/' de bras ribeiro e de ant.* brãdoa
||

padrinho g.'^°

vaz
II
(Fl. 244).

it. frc* f.' de jom giz. e de jnes mjz padrinho jom. da costa
jj

it. ana f." de jom giz. e jnes mjz padrinho jom. da costa
||
cleriguo

[j

it. c* f.' de baustista e de m.'' lopez escraua padrinho
j]
simão vaz

creri^Lio
1|

it. cosmo f.° de manuell vaz e de ant/ frz padrinho
1|
jom da costa

||

it. m.'' camjlha f.^ da jgreja padrinho fernã dalúrz.
|1

it. André f.° da Jgreja padrinho jom. vaz dallmada
||

it. gironjmo f." de duarte frz e de nT^^" alúrz
||

padrinho frc." paez
I|

it. c* f.* de bastiam diaz e de .Ines cordeyra padri li nho jom vaz

dallmada
||

it. bertolameu f." de symão gUz. e de Jsabell
||

frz. padrinho jom.

alúrz. Wffrc." pae\
\\
(Fl. 244 v.).

Aos 22 de Junho de setenta e quatro
||
crismou nesta jgreja de santa

crus o bpo
II
danell e são os seguintes

||

it. Nicolao f.'' de ant." esteueis e de Jsabel cord." crismado
||
seu pa-

drinho Rodriguo de matos
||

it. Agostinho mouRaó f." de ant." mourão e de lianor soares crismado

seu padrinho agostinho afonso
||

it. m.* f.^ de ant.* soares e de p." cabrejra defúto
||
crismada Padrinho

cristouão machado
|1
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it. m.* f.* de Jnes dalcaçeua e de Jam doliu."
||
crismada Padrinho

cristouão machado
1)

it. Ant." f." de fr." baRoso e de C." duarte crismado
||
Padrinho m,^'

bautista
||

it. Eytor f." de alu.™ machado e de fihpa de bulhão
||
crismada P.

belchior Rapozo
[j

it. m.* f.* damador Jorge e de m.* bras crismada
||
Padrinho andre

varela
||

it. Andre f." damador Jorge e de m.* bras crismado
|]
Padrinho andre

varela
||

it. Ant.° f." daluaro machado e de felipa de bulhão
||
crismado Pa-

drinho belchior Rapozo
1|

it. m.^ f.* de fr.*-"" borges e de Joana viegas crismada
||
padrinho ant."

estevéis
||
(Fl. c.'° xxxix v.).

it. bertolameu f." de jer." a." e de Jsabel vaaz C. P.
||

gaspar

mourão
|]

it. fr.'^° f." de alu.™ machado e de felipa de bulhão
||
C. P. gaspar

mourão
||

it. Joana f.*' dalu.''° pTz. e de ana frz. C. P. migel da costa
||

it. adriam f." de belchior de toRes e de Jsabel de
||
seq." defútos C.

P. m.'' bautista
||

it. ant.° f." de bras lois e de Jsabel frz. C. P. Simão roíz.
||

it. C.'' f." de bras lois e de Jsabel frz. C. P. ant.» esteues
|]

it. gaspar f." de Ruj frz. e de bretis giz. C. P. duarte gomez
[|

Aos xxiiij dias do mes.de marso de iByS annos crjsmou
||
ho bispo dó

sebastião c esta jgreja de sáta )^
||



— 289 —

it. manoell f." de manocll dias sua niaj Britis fiz seu padrjnho bras

de go_vs
II

it. domígas marques f." de maieus t?) diaz (?i e de domingas piz
||
pa-

dijnho bras de go\'s
|j

it. brys\'da maciíada f.* de joão Oliueira
||

seu padrjnho

gaspar
j|

it. ailberto escravo de p." de gois padrinho belIcMiior] |' de mõ-

teallvo
II

it. Amt.' f." de iuis
||

(Fl. c."> R).

it. frãsisco f." de Ant." dias e de brjzida AnDre
jj
sua mollier padrjnho

Joam doljvejra
||

it. m.* f.'' de Ant." píz. e de ana de tores s.* moiher
[|

p." lopez pa-

drynho gaspar da costa

bastião f." de Ant." píz seu f.°
||

it. dona Joana f.* de Joane mêdez dolivej
!| ra e dona britiz padrjnho

manoeli de souza
j|

it. m.* do Soveral! crjada da sõr dona brjtiz pa
jj
drjnho.s. manoeil

de souza
||

it. Amt." f." de p." Amdre e jsabell frés. sa moiher
ij

manoeil gllz.

crelgo.

it. lianor dias f.* de felipe dias e de Jzabell ' sillvrestre o cura foy

padrjnho |l

it. brjtiz corea f.^ de martim corea sua moiher frãs.^'-' corea
||

it Amt.'' f.^ de

37
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it baltezar E fr.'^'* irmaós sobrinhos de Ant." medeiros E foi padri
|]
nho

o padre bras Roíz.
|i

it. manoeli fillio de marcos dias e de uiolante pachequa
||
padrinho o

padre bras Roíz.
|,

it . Domingues filho de simão frz . E de barbora esteues
||

pa-

drinho o doutor simão borgues viguairo nesta igreia de sancta crus.
||

(Fl. c.'° R V.).
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Alvares (Leonor) — 264.
Alvares (Lopo)— 160.

Alvares (Lourenço)— 143 e 2i5.

Alvares (Luis)— 58, 173, 186 e 266.

Alvares (Luisa)— 89.

Alvares (.Manuel) — 66, i38, 140,

148 e 216.

Alvares (Margarida) — 7, 9, 14, 35,

42, 94, iio, 122, i5o, 164, i65,

182, 209, 236, 285 e 287.

Alvares (Maria)— 18, 3o, 34, 46, 55,

65, 72, 73, 80, 89, 101, 104, 1 15,

118, 121, i36, 137, "4Õ, 173, i85,

186, 232, 203 e 281.

Alvares (P. Martinho)— 269.

Alvares (Mecia)— 42.

Alvares (Miguel) — 80.

Alvares (Nuno) — 33 e 168.

Alvares (P. Pedro)— 137, 193, 195,

ig6 e 199.
Alvares (Pedro)— 16 e 120.

Alvares (Rodrigo) — 38, 43, 57, 63,

71, 238 e 261.

Alvares (Rui) — 53.

Alvares (Sebastião)— 122, 161, i63,

172 e 178.

Alvares (Simão) — 73, i58, 167 e

254.
Alvares (Thomé)— 161.

Alvares de Carvalho (Nuno)— 65.

Alvares da Cunha (Fernão) —
23.

Alvares Moreira (P. Pedro) — 117,
i3i, 211, 212, 2i5, 221 e 222.

Alvares de Paiva (Pedro) — 16.

Alvares de Quinhones (Belchior)—
i35.

Alvares Sanches (Pedro) — 2o5.

Alvares de Santiago (Margarida)—
7-

Alvares de Távora (Luis) — 78, 85,

179, 263 e 265.

Álvaro (D.)— 2o5.

Álvaro— 33, 85 e 86.

Álvaro (João) — 160.

Alvia de Castro (D. Fernando) —
1 19, 137, 142, 145 e 201.

Amado (Andresa), escrava — 12.

Amador — 25 e 28o.

Amaro— 127.

Ambrósia— 48.
Ambrósio— ig, 88 e 109.

Ambrósio (Marco) — 47.
Amorim. Vid. Morim.
Ana (D.) — 19, 3i e q8.

Ana (D.), mulher de Manuel de
Sousa— 8 e i85.
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Ana (D.), mulher de D. Pedro Cou-
tinho— 67.

Ana— 6, 11, 16, 28, 84, 44, 45, 56,

67, 82, 86, 8'S, c)2, 94, 95, 101,

io3, io5, 107, 108, ii3, II 5,

117, i3o, i3i, i32, i34, i36,

141, 142, 145, i5o, i54, 286 e

287.
Ana, escrava— 8, 89, 94 e 184.

Ances Blavo (João) — 140.

Andolote (Ana de)— 222.

Andrade (António de) — 47, 83 e

192.

Andrade (Beatriz de)— 176.
Andrade (Domingos de)

—

iq2.

Andrade (Isabel de)— 82.

Andrade (Maria de)— 280.

Andrade (Pedro de)— i58.

Andrade. \^id. Campelo de An-
drade ; Nunes de Andrade ; e

Peres de Andrade.
André — 5, 10, 65, 80, 97, 287 e

288.

André, escravo— 18 e i65.

André (Catarina)— 37, 81 e Sq.

André (Clarião)— 222.

André (Brígida) — 289.
André (Francisca) — b6, 71, 80, 92,

96, 171 e 175.

André (Gonçalo)— 223.

André (Isabel)— i8.

André (Maria)— 211.

André (Mateus)— 5i e 211.

André (Pedro)— 289.
Andresa — 5 e 32.

Anes (Álvaro)— 42. 48, 5i, 52, 25

1

e 260.

Anes (Beatriz)— 167.

Anes (Brás)— 157 e 278.
Anes (Catarina)— 264.
Anes (Fernando) — 29, 32, 173 e

244.
Anes (Jorge) — 77 e 172.

Anes (Margarida)— 68.

Anes (Maria) — 7, 12, i5, 18, 19,

21 e 22.

Anes (Maria), escrai-a— 18 e 20.

Anes (Pedro)— 159 e 278.
Anes. Vid. Eanes.
Anes \'ogado iBeatriz)— 233.

Angela — i38.

Angela, escrava — 75.

Angelis (Álvaro de) — 116.

Angelo — 20.

Angoa (Maria de) — 154.

Angulo (Diogo de)— 97.
Angulo (Lourenço) — 145.

Anhaia (D. Felipe)— 201.

Anjos (Maria dos) — i5i e 134.

Antão— 37 e 75.

Antão, Afonso — 17.

Anticona. Vid. Peres de Anticona.
Antónia (D.) — 60, 85, 87, q2, i3i

e 181.

Antónia (D.), mulher do governador
— 93 e 94.

Antónia (D.), regente do recolhimento
— 219.

Antónia (D.\ mulher de Manuel
Cinte— 67.

Antónia— g, i3, 38. 41, 52, 65. 71,

77, 82, 87, 90, 114, 119, 128,

129, i38, 139, 285, 286 e 289.

Antónia, escrava — 11, 20, 21, 29,
3i, 40, 42, 44, 58 e 170.

Antónia (Maria)— 216.

António (D.) — 26, 66, 68 e 210.

António (D.), sargento ^193 e 197.

António (D.), filho do sargento-mór
-98.

António (D.)., filho do Conde da Cas-

tanheira— 37.

António— 7, 12, i5, 16, 17, iS, 21,

22, 23, 25, 3o, 3 1, 35, 41, 47, .19,

5i, 52, 54, 57, 60. 61, 62. 63,

64, 67, 69, 70, 71, 81, 83, 88,

90, gi, 95, gg, 102, 107, 110,

1 12, 1 15, 117, 122, 123, 124,

125, 126, i3i, 137, i38, 144,
14G, i5o. iDi, i53, i54, 277,
2b6, 287, 288 e 289.

António, escravo — 32, 04, 38, 58,

73 e 86.

António (João)— 7g.
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Antunes — 146.

Antunes (Barbara) — 129 e 140.

Antunes (Bernarda)— 91.

Antunes (Catarinaj—^170 e 204.

Antunes (Filipa)— 179.

Antunes (Helena) — 41.

Antunes (Inês! — 14, 17, 164, i65 e

180.

Antunes (Isabel) — i53 e 222.

Antunes (Luis) — 139.

Antunes (Luisa) — i36, 140 e 144.

Antunes (Manuel)— 62 e 197.

Antunes (Margarida)— 54.

Antunes (Maria) — 71, 88 e 286.

Antunes (Marquesa) — 29.

Antunes (Paula)— 124.

Antunes da Fonseca (João) — 210.

Apolónia — 1 5o.

Apolónia, escrava— 9, 5i e 83.

Aponte (Afonso de) capitão— 218 e

221.

Aponte (D. Agostinha) — 124.

Agui (Martim de) — i25.

Aragão (Catarina de) — 67, 81, 82

e 91.

Aragão (Domingas de)— 22, 32, 42,

47 e 243.

Aranda — 122.

Aranda (Afonso de)— 100 e io3.

Aranda (Luis de)— 90.

Araújo (Álvaro de) — 245.

Araújo (Antão de)— 21 5.

Araújo (António de)— 90 e 267.
Araújo (Beatriz de) — 273.
Araújo (Francisco de)— 214.
Araújo (Guiomar de) — -jb.

Araújo (Isabel de)— 144.
Araújo (Manuel de)— bi.

Araújo (Pedro de)— 149.
Arca. ]ld. Lopes de Arca.
Arce (Florian de) — i53 e 222.

Arce (João de)— 202.

Arce. lYi. Lopes de Arce.
Arena (Diogo de) — 1 13.

Arentes 3' Sandoval (D. Maria) —
149.

Ariola Barahona (João de)— 188.

Armão (.António) — 204.

Armenteros. l'id. Cortês de Ar-
mentcros.

Arnal (Diogo) — 106.

Arnide (.\ntonia de) — 7G.

Arpim (Felipa) — 89.
Arpim (Leonor) — 95.

Arrena (Maria) — 7.

Arroio (António de) — 2S0.

Arruda (Dionísio de) —69.
Artens (Filipe) — 218.

Artiaga. Vid. Justicia e Artiaga.

Ascensa— 49.
Ascensão (Maria de)— 11 5.

Ascenso — i5 e 90.

Asseca (Beatriz de)— 84.

Assumpção (Maria da)-

—

q6 e 107.

Astros. l'id. Lira de Astros.

Ataide (D. António de)— i(3.

Ataide (D. Luis de)— 85.

Ataide (D. Alaria de)— 3i e 248.
Ataide (Tristão de) — ig.

Avalos (D. Isabel) — i52.

Avelaneda. Vid. Gonçalves Avela-
neda.

Avelar. Jld. Fernandes do Avelar.
Avelar (Inês do) — 64.

Avendanlio. Vid. ^'endanho.

Ávila, alferes — 98.

Ávila (D. Ana de) — 129.

Ávila (Christovam de) — 273.

Ávila. Í7i. Esiluera Guiera 3^ Ávila.

Avala (?) (D. Maria de) — 66.

Azere (Belchior de)— 184.

Azevedo (Agostinho de)— 137.

Azevedo (António de), alferes — 98
e 107.

Azevedo (.Baltazar de)— 228.

Azevedo (Catarina de) — io3, ii3,

1 18, i32, 107 e i52.

Azevedo (Francisco de)— 180.

Azevedo (Gaspar de) — 66.

Azevedo (Isabel de)— 128.

Azevedo (Joana de) — 247.
Azevedo (Leonor de)— 79.
Azevedo (D. Manuel dei— i52.

Azevedo (Maria de)— 276.
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Azevedo (D. Pedro de)— 144.

Azevedo e Mendonça (D. Lopo de),

Almirante de Portugal — 129,
i3o, i32, i33, J45, 2o5 e 206.

Baena. Vid. Sanches de Baena.
Baeza (Capitão António de) — 117.

Baeza (João de), alferes— 220 e 281.

Baeza (Pedro de) — i5i.

Bahamonde. Vid. Dias de Baha-
monde.

Baiona (Antolino de) — i53.

Baldaia (António) — 5.

Balderos, sargento — i23.

Balem (Nicolao)— 132.

Balhesteiros (P'ernando de) — 99,
104, 107 e 140.

Baltasar ^— 21, 53, 55, 285 e 290.
Banhos (André de) — 210.

Banhos (Brás) — 274.
Baptista — 287.
Baptista (Joana)— 120, i35 e 193.

Baptista (Luisa) — 275.

Baptista (Manuel)— 77 e 83.

Baptista (P. Manuel)— 78, 116, 177,

179, 180, i85, 186, 193 e 288.

Baracho. Vid. Matos Baracho.
Baranca (Catarina)— 141.

Barahona. Vid. Ariola Barahona

;

Rodrigues Barahona.
Barba (Francisco)— 41.
Barba (Gonçalo) — 178.

Barbara— 19, 20, b5, 118, 120, 122,

126 e 235.

Barbara, escrai^a— 86.

Barbas. Vid. Fernandes Barbas.
Barbosa (Antónia) — 35.

Barbosa (Francisco)— 165.

Barbosa (Gaspar)— 280.

Barbosa (Gregório) — 241

.

Barbosa (Jacome)— 177.
Barbosa (Jeronima) — 83.

Barbosa (João) — 80, 88, 91, 177 e

178.

Barbosa (Simão)— 204.

Barcena (Estevam de) — 146, 149 e

i5i.

Bargela (Domingos de)— 2o3.

Barra. Vid. Lopes de la Barra.

Barradas (Bartolomeu), cantor— 10,

i63 e 233.

Barradas (Catarina) — 182.

Barradas (Estevam)— 11, 1646 ió5.

Barradas (.Margarida) — 63.

Barradas (Maria) — 29.

Barranco (Bartolomeu) — 187, 207
e 208.

Barranqueira (Maria)— 109.

Barreira (Pedro de)— 102.

Barrenta (Filipa) — 148.

Barreto (Álvaro)— 64.

Barreto (Antónia)— i5i.

Barreto (Brás) — 4.3.

Barreto (D. Francisca)— ôg.

Barreto (Leonor) — 269.

Barreto. Vid. Alcáçova Barreto;
Moniz Barreto.

Barriga (Isabel) ^ 240.

Barrio. ]'id. Segasta 3' Barrio.

Barros (Belchior de)— 162.

Barros (Catarina de) — 53, 57, 64,

^7» 72' 74. 76, 78, 79' §7' 9''

93, 95, 179 e 180.

Barros (D. Francisca de)— i35, 142,

144, 145, 146, i52 e 206.

Barros (Francisco dei — 24.

Barros (Geraldo) — 24.

Barros (D. Inês)— 209.

Barros (D. Isabel de)— 91.

Barros (João de) — 18, 23, 24, 38,

48 e 49.
Barros (Leonor de) - 35, 42 e 44.

Barros (Manuel de)— 25 e 162.

Barros (Maria de) — 99.
Barros (Vicente de)— 209.

Barros. Vid. Gonçalves de Barros.

Barroso (Afonso)— 3i e 166.

Barroso (D. Antónia)— 223 e 283.

Barroso (Francisco) — 288.

Barroso (Manuel)— 60.

Barroso (Maria) — loi.

Barroso (Pedro) — 18 e 55.

Barrunto (Inês de)— i38.

Bartolomeu — 9, 11, 27, 74, gS, 95,

108, 142, 287 e 288.
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Baniabé — 35.

Bartolomeu (D.)— loo.

Basal (Diogo) — 96.

Basan (Diogo)— 109.

Bastião. í'id. Sebastião.

Batarda (Maria)— 38.

Batta (João)— 223.

Beatriz (D.)— 9, 89 e 94,
Beatriz (D.) mulher de João Mendes

86, 91 e 289.

Beatriz— í-, 2Ó, 33, 5i, 63, 93, qS,

i32 e 286.

Beça (Helena de)— 28.

Beça (Maria de) — 172.

Beça. Vid. Baeza.

Beja, cónego— 240.

Beja (Helena de) — 42.

Beja (Manuel de)— 7.

Bela (Luis), Capitão — 117.

Belchior— 46, 5o e 252.

Belchiora— 146.

Beltrão— 75.

Bento — 88 e 117.

Benavente {L,.^° Chnstovam de) —
39, 56, 62, 74, 8i, 87, 175, 178,

179, 259 e 268.

Benevides (D. Mecía de)— 110 e

121.

Bermudes, Agnacil— i38.

Bermudes (Francisco) — i52 e 221.

Bernal (Antão) — 118.

Bernal (António) — 197.
Bernal (Diogo)— 123, 126, i33, 197,

2i3, 217 e 282.

Bernal (Francisco) — 214.
Bernal (João) — i23, i38, 145, i53,

20S e 277.
Bernarda— 147.

Bernardes (Maria) — 87.
Bernardim (D.)— 10.

Bernardina — 78.

Bernardino (D.), Capitão— 199,201
e 202.

Bernardino (D.)— 200 e 2o5.

Bernardo — g, 10, 148 e 154.

Bernardo (António)— 187.

Bernardo (Estevam)— 62.

Bernardo (Francisca)—J40.

Bernai'do (Mccia)— 286.

Bersotin (Pêro de), sargento— 194.
Bezerra (João) — 281.

Bicunha (João de)— i25 e 129.

Biedma. l^^id. Viedma.
Bique (Henrique)— 110.

Bispo (Beatriz)— 99, 100, 106, 109,

129, 187 e 189.

Biuza (Gregoria)— 187.

Bivar (Ana de)— io6.

Bivar (Nicolau de), sargento— 186.

BI avo. Md. Ance Blavo.

Bobadilha (D. Pedro)— 200 e 201.

Bocarro (Luisa)— 107 e 116.

Bocarro Pegas (Luisa)— i35.

Bombosque (Pedro). ]^id. Dambasque

„ -'93-
. ^mÊlk

Bonete, capitão — 210 e 2i3.

Bonete (Francisco)— 199.
Bonete (João)— 109, iii, 112, 124,

126, i3i e 187.

Bonete (João Baptista) — 128, i32,

2o3, 2o5 e 206.

Borges (Ana) — 127.

Borges (Antónia)— 23, 97, 104, i3i,

199 e 272.

Borges (António) — 94.
Borges (Briolanja)— 167.

Borges (Cecilia)— 166 e 167.
Borges (Christina) — 142.

Borges (Duarte) — 33 e 142.

Borges (Francisca) — 167 e i85.

Borges (Francisco)— 11 5, 122, 126,

i3i, 193, 196, 200, 220, 221,
223 e 288.

Borges (Francisco), tesoureiro —
222.

Borges (Francisco), escravo— 249.
Borges (Guiomar)— 36, 157 e 241.
Borges (Jerónimo)— 79 e 179.
Borges (João) — 16, 97, 107, 192,

193 e 272.

Borges (Fr. João), da Ordem de
S. Tiago— 143.

Borges (Maria)— 97, 104, 119, 124,

128, 129, 142, 143 e 144.

38



— 2g8

Borges (Dr. Simão), Vigairo — 94,
95 e 290.

Borges (Valeria) — 18, 21, 26, 33 e

.67.

Borges (\ entura de) — 146.

Bonalhim (Afonso) — 216.

Borralho (Isabel)— 239.
Borrallio (Mecía) — 78, 91 e 93.
Borralho. Vid. Rodrigues Borralho.

Botelho (Afonso) — 38.

Botelho (Catarina) — 160.

Botelho (F^rancisco)— 35 e 56.

Botelho (D. Grtkia)— 128, i3o, i33,

145, 146, 149 e 2o3.

Botelho (Inês)— 75.

Botelho (Isabel)— 53.

Botelho (Luisa)— 94.
Botelho (Usanda)— 66.

Boto (Jorge)— 5o e 92.

Boto (Ruy) — I o.

Braga (Domingas de)— 74 e 173.

Braga (Francisca de)— 10 1.

Branca (D.) — ibo e 1Ò2.

Branco (Afonso)— 157.

Brandão— 87.

Brandão (Antónia)— 21, 33, 5o, 5;,

167, 172, 177 e 287.
Brandão (Filipa) — 3o.

Brandão (Francisca) — 5i, 54, Õ9,
85

45.Brandão (Francisco)

Brandão (Helena) —
Brandão (Henrique)— q.

Brandão (Inês) — 161, i63 e 167.

Brandão (Isabel)— 158.

Brandão (João), j>edor dos óleos —
23o.

Brandão (Luis)— 170 e 172.

Brandão (Rui)^— 23o.

Brandão (Valentina) — 6, 8, 11, 16,

19, 24, 25, 28, 29. 33, 34, 37,
38, 63. 64, 65, 69, 70, 71, 80,

i58, 160, 161, 164, i65, 167,

172, 177, i83, 240, 255 e 256.

Brandão. Vid. Faria Brandão; e

Machado Brandão.
Brás — 1 1, 5 1, 73 e 75.

Brás (P. António), tesoureiro — 40,
160, 161 e 253.

Brás (António)— 12, i3, 24, 275 38,

7Q, 162 e 166.

Brás (Catarina)— 21.

Brás I Isabel) — 48 e 172.

Brás (Maria) — 21, 25, 27, 40, 44,
47, 5o, 65, 162, 1Ó3, 166, 253
e 288.

Brás (Simão)— 46.

Brasia— i5o.

Bravo (Jerónimo)— 1 16.

Bravo (Jorge) — 207.

Bravo (D. Luis) i'édor— 98.

Bravo. Vid. Salgado Bravo.
Bravo de Acanha (D. Luis)— 1 17.

Bravo de Córdova (D. Elvira) —
139.

Bretendona (D. Gabriel)—223 e 283.

Brianda. escrava— 3o.

Brigida— 24. 62 e 71.

Brim (António da)— 102.

Brites. \'id. Beatriz.

Brito (André de)— 107.

Brito (António de)— 98.

Brito (Christovam de)— 57.

Brito (Inês de) — 60.

Brito (D. Isabel de) — 1 1 e 236.

Brito (Jorge de) — 160.

Brito (Maria de)— 97.

Brito (Paulo de), mourisco— i85.

Brito (Sebastiana de)— 66, 79 e 87.

Brito. Vid. Colaço de Brito; Qua-
resma de Brito ; e Serrão de
Brito.

Bugalho (Diogo)— 124.

Bugalho (Lopo)— 232 e 285.

Bugalho (Pedro) — 44, 61, 76, 86,

88, qo, 172 e 181.

Buitrago (Capitão Belchior de)— 96.

Bulhão (F"ilipa de) — 41, 23g e 288.

Bulhão. \'id. Pires de Bulhão.

Burgos (Leonor de)— 46.

Burgos (Maria de)— 127.

Cabedo (Miguel de)— 267.

Cabral (António) •— 70.

Cabral (Catarina)— 228.
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Cabral (Pedro)— 39.

Cabral (Tomé) — (35 e 1-70.

Cabral. Vid. Keio Cabral.

Cabreira (Dr. Eugénio), vigairo —
21 5, 219 e 221

.

Cabreira (Isabel) — 26.

Cabreira (Pedro) —46 e 287.

Cáceres (João de) — 271.

Cáceres (Leonor de) — (35.

Cacilda^— 1 1 1.

Caiado. Vid. Cayado.
Calacasar (Antónia)— i5i.

Calatayud (João)— 35.

Caldeira (Antónia)— 168.

Caldeira (António)—45, 4(1,49, 5i,

52, 57, 76, 177, i83 e 184.

Caldeira (Francisco) — 118.

Caldeiro (Gonçalo)— 168.

Caldeira (Guiomar) — 20.

Caldeira (Joana), escrava— 76.

Caldeira (João)— 237.

Caldeira (Jorge)- 285.

Caldeira (Maria) — 52.

Caldeirão, capitão — 270.

Caldeirão de Oles (Pedro) — 101,

Calderon de Hores (Pedro)— 188.

Caldeirão de Oses (Pedro), capitão
— 192, 193 e 271.

Calvino (Maria) — 59, 63, 67, 68 e

73.

Calvo (João) — 223.

Calvos (Ana de)— 35.

Calvos (Jerónimo de) — lõ, iq, 25,

33 e"35.

Camacho (Domingos) — 180.

Camará (D. Manuel), conde da ilha

de São Miguel— 193.

Camará. Vid. Moniz da Camará.
Camelhom (João)— 2o5.

Camelo (Belchior)— lô.

Camelo (Catarina) — 17, i35, i63,

i65 e 173.

Camelo (Maria) — 186.

Camelo. Vid. Rodrigues Camelo.
Camila (D.)— 43 e 44.
Camila {D.),Jillia de Rui de Sousa
— 240.

Çamora (Brites de)— 219.

Campelo de Andrade (Manuel), es-

crivão— 220.

Campo (António do)— i58.

Campo (D. Luis dei), capitão — 147
e 222.

Campos (João de)— 157.

Canha (Joana de;— 89.

Canha. Vid. Acanha.
Carapalho. Vid. Cardoso Carapalho.
Cardoso (Antónia)— 93.

Cardoso (Baltasar) — 61 e 69.

Cardoso (Barbara)— 148.

Cardoso (Catarina) — 5 1

.

Cardoso (Cecilia)— 41.

Cardoso (Domingos)— i83.

Cardoso (Francisco) — 32, 5o, 5i,

52, 92. 176 e 246.

Cardoso (Gaspar)— 273.

Cardoso (Joana) — i5 e 265.

Cardoso (Leonor) — 80.

Cardoso (Manuel)— i3 e 28.

Cardoso (Manuel), capelão da casa
real— 236.

Cardoso (Maria) — 104 e i8q,

Cardoso (Pedro) — 82.

Cardoso (Susana) — 66.

Cardoso (Violante)— 44, 46 e 71.

Cardoso. Vid. Gomes Cardoso.
Cardoso Carapalho (Francisco) —

211.

Carlos—• i3o.

Carmona (João de) — i5i.

Carneiro (António)— 72.

Carneiro (Beatriz)— 57.

Carneiro (P. Domingos)— 218.

Carneiro (Dr. Francisco) — 92.

Carneiro (Gaspar) — 90 e 179.

Carneiro (Luis) — 80, 83, 86, 179,
182 e i83.

Carneiro (Salvador)^27.
Carrasco (António) — 119.

Carreiro (Catarina) — 162.

Carreiro (Filipa)— 39.

Carreiro (Jcronima) — 17, 25, 3.:^,

36 e 162.

Carreiro (João) — i58.
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Carrião (Afonso de) — 190.
|

Carrião (António de)— 99, 102, 1 13,

120. 126 e 200.

Carrião (João de)— 190.

Carrião (Luisa de)— 126, i33, 187
e 204.

Carrião (Pedro de)— 190.

Carrilho (Bastião de)— 67.

Carrilho (Maria)— 49.
Carrilho (Pedro) — 147.

Carvalhal (João de)— 98.

Carvalhal. Í7<.V. Dias de Carvalhal.

Carvalho— 234.

Carvalho (António) — 32, 74, 89 e

166.

Carvalho (Belchior)— 60, 176 e 255.

Carvalho (Bernardim)— 92.

Carvalho (Catarina), escrava— 12.

Carvalho (Diogo) — 11, 19, 23, 26,

3i, 36, 55, 167 e 247.

Carvalho (Domingos)— 210.

Carvalho (D. Filipa de)— 33 e 126.

Carvalho (Gonçalo) — 157, i58 e

286.

Carvalho (Henrique), esci\ii'o— 176.

Carvalho (Inácio de)— 209.

Carvalho (Jjeronimo)— 246.

Carvalho (João) — 63, 65, 66, 67,

71, 73, 173, 174 e 176.

Carvalho (L.'^° Lourenço) — 73.

Carvalho (.Maria)— 49.
Carvalho (Matias de) — i23.

Carvalho (Pedro) — 12, i3, i5, 67
e 70.

Carvalho (Rui) — 12, i3 e i5.

Carvalho (Sebastião) — 41 e 157.

Carvalho ( Sebastião 1, capelão— 169.

Carvalho (Tomé)— 93.

Carvalho (Mtoria)— 57.

Carvalho. Vid. Alvares de Carvalho;

Mendes de Carvalho ; Peres de
Carvalho ; Pinheiro Carvalho

;

Pires de Carvalho ; e Sousa de

Carvalho.

Carvalhosa (Guiomar da) — 75.

Casado (João)— 23o.

Cascão (João)— 102 e 206.

Casco — 258.

Casco ( André)

-

c
Cas
Cas
Cas
Cas
Cas

Cas
Cas
Cas
Cas

Cas

Cas
Cas
Cas

69, 82 e 174.

anho (João Baptista)— 24.

anheira (Conde da) — bg.

anheira (Maria) — i23.

elo (João do)— 188.

elo-Branco (D. Diogo de)— 78.

elo-Branco (D. Martinho de)—
o.

ilho (Afonso dei) — 195.

ilho (João de)— 87.

ilho. J'id. Martins dei Castilho.

rean (Francisco), capitão— 192,

g3 e 279.
rejam (Gaspar Julião), alferes

25.

ro (Afonso de)— io3 e 12 5.

ro (Agostinho de)— 148.

ro (D. Álvaro de) — 68, 95 e

85.

ro (D. Antónia de) — 76.

7.^.

Ca
Castro (António de) — 69
Castro (Catarina de)— 72.

Castro (D. Diogo de)— 174.
Castro (Diogo de) — 46, 5i e 137.

Castro (D. Fernando de)— 91.

Castro (Francisco de) — 148.

Castro (D. Guiomar de)— 70.

Castro (Isabel de)— 110, 112, i[g,

23, 125, 126, i3o, i32, i36»

53, 186, 189, 194 e 197.

Castro (D. Jerónimo de)— 71.

Castro (Jerónimo)— 175.

Castro (D. Joana de)— 68.

Castro (D. Joana Maria) — 210.

Castro (D. João de)— 190.

Castro iLuis de") — 75 e 265.

Castro (D. Luisa de)— 145.

Castro (Madalena de)— 137.

Castro (Maria de)— 176 e 178.

Castro (Martim de) — 162.

Castro (D. Miguel de)— 94.
Castro (Pedro de)— 23.

Castro. Vid. Alvia de Castro; Lemos
de Castro; Mendes de Castro.

Castro e Molina (D. Mariana de) —
214.
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194,

Castro Rolão (D. Teresa de) —
100.

Catalão (Francisco) — 96, 104, 116,

119, 122, 12Ó, i38, 202, 206,

208, 209, 214 e 216.

Catalão (Joãoj— 153, 187, 201, 2o5,

222 e 225.

Catarina (D.) — 10, 52, 70, 72 e

259.

Catarina (D.), mulher de António de
Mello— ^H e 93.

Catarina (D.), mulher de Gonçalo
Lopes de Arca— 232.

Catarina (Miçe) — 10.

Catarina— 6, 9, i3, 17, 40, 42, 5i,

52, 56, 59, Õ7, 8:|, 85, 87, 88,

1 1 ij 1 13, 1 14, 1 1(5, 1 19, i32,

137, i3c., 142, 147, 149, i52,

i53, 104, 28b, 287 e 288.

Catarina, escraiw — 21, 22, 34, 69,
"Q, 82. 85 e %6.

Católica (Nicolau de la) — i23.

Cavaleiro (Jerónimo — i35,

ig6, 207 e 208.

Cavaleiro (João)— 141.

Ca3'ado (Luis) — 68.

Cecilia (D.) — 52 e 53.

Cecília — 36 e 92.

Cedilho (João de)— i25 e i32.

Ceie (Francisco)— 8^.

Cerejo (Francisco), ajudante — 148
e 149.

Cernige (Camila) — 4S.

Cerveira (Beatriz) — no.
Cerveira (Doruthea) i)2.

Cerveira (Jerónimo. - 159.

Cerveira (João de)— .11.

Cerveira (Manuel) — .145.

Cerveira (Maria) — .

César (Luis), provede
Céspedes (Madalena ^

Céspedes (Simão de
i53 e 2i5.

Ceuta (Marta dei— ã'

Cevalhos (Maria) — :.k

Cevallios (Pedro de
Cliabaria (Atanasio d'

'•— 1Õ9.

le) — 153.

i - 144, 149,

e 202.

i39 e 144.

Cliabaria (D. Diogo Atanasio de)—
186.

Chabaria. \'id. Legaspe de Clia-

baria.

Cliabaria de Legaspe (Atanasio) —
188.

Chacon (D. João), mestre de campo
— 100, 200 e 201.

Chainho (Francisco) — 52.

Clialusa (Domingos)— i52.

Charco (Francisco de) — 210.

Chaves (Branca de) — 69.

Chaves (Maria dei— 188 e 21 3.

Chaves (Pedro de)— i63.

Chaves (Violante de) — 65.

Chirinos. Vid. Mexia Chirinos.

Chonilho. \'id. Fernandes Chonilho.
Christina— 48.

Christovam (D.)— 135.

Christovam— 13, 64, 73, i5o e 287.
Cinza i,Margarida)— 23o.

Cinza. ]'id. Pires Cinza.

Cirne (João)— 60, 79, 178, 249, 255
e 269.

Cirne (Manuel)—6, 3o, 46, 67 e 238.
Cirne. Vid. Vaz Cirne.

Cisneiros (Afonso de) — io5 e 143.
Clara— 5i, 100, io3 e 112.

Claramente (Filipa de) — 43. Vid.
Craramundo.

Clariana (André) — i53 e 222.

Clemente — loi.

Cochandiano. ]'id. Ibanes de Co-
chamdiano.

Coelho (António) — 175 e 180.

Coelho (Barbara) — 172.

Coelho iBrás) — 47 e 66.

Coelho (Domingos)—-202 e 204.
Coelho (Isabel) — 32, 42, 46 e 241.
Coelho (Jerónimo)— 77.
Coelho ^Joana) — 34, 44, 45 e 241.
Coelho (Maria) — 3o.

Coelho (Martim) — i32.

Coelho (Pedro) — 118, 209, 210 e

21 1.

Coimbra (Pedro de) — 70.
Colaço (Diogo)— 161.
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Colaço (Gaspar)— 77 e 175.

Colaço (Manuel) — 29.

Colaço. Vid. Gomes Colaço.

Colaço de Brito (Ignacio)— i5i.

Coler (Diogo de) — 187.

Colomar. Vid. Rodrigues Colomar.
Colónia (Christovan:! de) — 144.

Colónia (Tristão de) — 39.

Como (Ambrósio)— 149.

Conceição (Ana da)— 143, 144, 145
e 2i3.

Conceição (Catarina da) — 149, i53

e 218.

Conceição (Francisca da) — 1 5 1 e

222.

Conceição (Luisa da)— i3i, 146 e

21
3.'

Conceição (Maria da) — 98, 108,

109, 111, 117, 120, 125, 126,

127, i3i, 144, i5i e 283.

Constança — 12 e i3.

Contreiras (Diogo de)— 28.

Contreiras (Maria de)— 114.

Contreiras (Mariana de)— 191.

Contreiras (Pedro)— 220.

Cordeiro (Águeda)— 74, 88, 89, 91
e 181.

Cordeiro (António) — 187.

Cordeiro (Baltasar)— 16.

Cordeiro (Catarina) — 127 e 194.
Cordeiro (Francisco)— 187.
Cordeiro (Inês) — 287.
Cordeiro (Isabel) — 57, 61, 65, 6q,

74, 78. 80, 88, 117, 180 e 287.
Cordeiro (Maria) — 84.

Córdova — i85.

Córdova, sargento— 277.
Córdova (Pedro de)— 201.

Córdova. íViV. Bravo de Córdova.
Cordovil (António) — 7, 12 e i58.

Coreso (Aparício de) — 2o5.

Corona (César de la)— 34 e 37.
Correia (D. Ana)— 37.

Correia (Ana) — i5, 28, 44, 48, 52

e i63.

Correia (António) — 22, 79, 166,

174 e 189.

Correia (António), vereador— i6q.

Correia (António), cantor-— i58 e

237.

Correia (Beatriz)— 13, 18, ibg, i65,

167 e 289.

Correia (Belchior)— i3 e 237.
Correia (Bento) — 104.

Correia (Catarina) — 118, 195 e

197-

Correia (Christovam)— 56.

Correia (Cosme) — 21.

Correia (Francisca)— 164 e 289.
Correia (Francisco)— i38.

Correia (Gaspar)— 35, 111 e 234.

Correia (Gonçalo) — 169.

Correia (Inês)— 55, 56, 63, 67 e 72.

Correia (D. Isabel)— 22.

Correia (Isabel)— 87, 90 e 93.

Correia (Joana)— 7, 11, i3, 17, 18,

22, 33, 5o, 159, 166 e 170.

Correia (Joane)— 32 e 164.

Correia (João) — 23o.

Correia (Leonarda)—47 e 54.

Correia (Luis)— i32.

Correia (Luzia)— 218.

Correia (Maria)— 23, 53, 108, 119,

i5o e 191.

Correia (Martim)— 289.

Correia (Pedro) — 159.

Correia. Vid. Rodrigues Correia.

Correia de Lacerda (Pedro) — 169.

Correia da Silva (Henrique) — 224.

Corte Real (Jerónimo)— 60 e 67.

Cortês (João) — 116, 189, 2o5 e

218.

Cortês de Armenteiros (Pedro), ca-

pitão— i3i e 2i5.

Corvacil, sargento— 209.

Corvari (D. Gregório) — i5o.

Cosma— 35.

Cosme — 20 e 287.

Costa (Antónia da) — 26, 29, 79 e

175.

Costa (António da)- 211.

Costa (Baltasar da) — 40, 54, 55 e

148.

Costa (Belchior da)— 35.
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Costa (Catarina da) —73, iSg, 148,

i55, 181 e 212.

(]osta (Branca da)— 167.

Costa (Diogo da)j— 92.

Costa (Domingos da)— 199.

Costa (D. Duarte da) — 81.

Costa (Francisca da)— 85.

Costa (Francisco da) —63.
Costa (Gaspar da) — 6, i5, 21, 3o,

40, 55, i58, 25S e 289.

Costa (Guiomar da) — 268.

Costa (Helena da)— 90.

Costa (Isabel da)— 140, i55 e 207.

Costa (Jerónimo da) — 27.

Costa (Joana da) — 27.

Costa (João daí— 44, i25, 285, 286
e 287.

Costa (Jorge da) — 26 e 40.

Costa (Leonor da)— 166.

Costa (Lucrécia da) — 184.

Costa (.Manuel da)— 20, Si, 94, 174
e 184.

Costa (L.''° Manuel da)— 152 e 204.

Costa (Maria da)— 8i, 87, 93, 145,

169, 179, 190, 219 e 243.

Costa (Mariana da)— 218.

Costa (Miguel da)— 52, 60, 85, 86,

87 e 288.

Costa (Miguel), jt?»2/or— 89.

Costa (Pedro da)— 54, 84 e 85.

Costa (Sebastião da) — 12 e 75.

Costa (Teresa da) — 72.

Costa (Tristão da) — 21 e 86.

Costa. Vid. Acosta ; Dias da Costa; Nu-
nes da Costa; Rodrigues da Costa.

Cota (Fernão)— 56.

Coião (Joana) — 22.

Cotrim (Maria) —99, 119 e 121.

Couceiro (Catarina)— 142, i5o, 220
e 273.

Couceiro (Domingas)— 147 e 216.

Couceiro (Maria) — i32, i38, 145,

148, 2o5 e 216.

Coutinho (D. Catarina)— 210.

Coutinho (João)— 211.

Coutinho (Manuel) — 37.

Coutinho (Maria)— 69.

Coutinho (D. Pedro)— 67.
Couto (Afonso do)— 121.

Chouto (P. Aparício do)— 209 e 216.

Couto (João do)— 171.

Couto (D. Juliana do) — 117 e 122.

Couto (Jusarte do)— 258.

Couto (Manuel do)— i36 e 210.

Craramundo (Filipa de). Vid. Cla-
ramonte — 63.

Crastes (Isabel de) — 118.

Craveiro (Beatriz) — 21, 32, 43, 65,

170 e 177.

Craveiro (Leonor) — 169.

Cre (João do)— 55.

Crespilho (Francisco) — 192.

Crispim — 129 e i3o.

Crispinho, capitão— 190.

Cruz (António da)— 144,
Cruz (Beatriz da) — 25.

Cruz (Francisco da) — 208.

Cruz (Isabel da)— 139.

Cruz (João da) — 97.
Cruz (Luisa de la)— iio.

Cruz (Margarida dai— 90.

Cruz (Maria da) — 147.

Cruz (Policena dai — 40.

Cruz ( Vicencia da)— 111.

Cuelhar (João) — 196 e 204.

Cueva (Maria de la) — 208.

Çuniga (D. António de), capitão ge-

neral— 124, 141, 200, 204 e 276.
Cunha (Ana da) — i5o.

Cunha (Antónia da) — 21.

Cunha (António da) — 244.
Cunha (Cecília da) — 210.

Cunha (Filipa da) — 268.

Cunha (D. Francisco da)— 201.

Cunha (Iria da) — 161 e i63.

Cunha (Isabel da)— 167.

Cunha (João da)— 160.

Cunha (Juliana da)

—

126, i3o e i34.

Cunha (D. Luís da)— 224.
Cunha (Mateus da)— 82.

Cunha. ]'id. Alvares da Cunha.
Cunha Homem (L.^° António da)^

cura de Santa Cru:{— 224.

Cunha Homem (Luís da)— 224.
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Curral (João do) — 178.

Custodio — 41, 58 e 286.

Dambosque (Pedro). l'id. Bombos-
que ; Emdambaque.— 101.

Damiana — 35.

Damião — 35 e 44.
Dantas (Jorge)— 84.

Dantas (Pedro de)— 137.

Darnest (João)— 74 e 176.

Darvello (Guiomar de) — 20.

Delgado (Bartolomeu^— 9 e 160.

Delgado (Filipa)— 16S.

Delgado (Inês) — 11, i5, 16, 18,

i58 e 160.

Delgado (João)— 171 c 211.

Delgado (Leonor) — 7, 12, i58 e

160.

Delgado (Madalena)— i5i.

Delgado (Manuel)— 160.

Delgado (Maria)— 148.

Delgado (Sebastião) — 11.

Delgado (Simão)— 166.

Delgado (Tomé) — 8, 9, 84, 175 e

232.

Delicado (Maria)— 219.

Denia (Rodrigo)— 117.

Deus (Ana de)— 25o.

Deus (Pedro de) — i5i.

Dias (Afonso)— 63, 80 e 178.

Dias (Alvaroi — 19, 20, 46, 242 e

244.

Dias (Ana) — 8, 53, 04, 58, 64, 97,
io3, t i5 e 178.

Dias (Dr. António)— 10.

Dias (António) — 45, 62, 97, i5o,

173, 239 e 289.

Dias (Baltasar) —11.
Dias (Barbara) — 217.

Dias (Bartolomeu)— 49.
Dias (Belchior)— 77.
Dias (Brás)— 88, 173 e 180.

Dias (Catarina) — i3, 57, 94, 116,

159. i63, 168, 180. 216 e 23i.

Dias (Constança)— 97.
Dias (Daniel) — 5, 161, i63 e 238.

Dias (Domingos) — 39, 66, 82, 175
e 255.

Dias (Fernão) — 44 e 52.

Dias (Filipa; — 2Ó. 28, 37, 167 e

243.

Dias (Filipe)— 19, 24, 29, 45 6289.
Dias (Francisca)— iii, 220 e 243.

Dias (Francisco) — 3q, z)5, 80, 161

e 184.

Dias (Gaspar) — 143.

Dias (Genebra)— 74 e 176.

Dias (Goliano) (?)— 160.

Dias (Gonçalo) — 43, 48, 75 e 160.

Dias (Grácia)— 160.

Dias (Guiomar)— 12.

Dias (Helena)— 23.

Dias (Inês)— 25, 234 e 267.

Dias (Isabel) — 22, 176, 229, 234 e

285.

Dias (Jeronima)— 77.

Dias (Jerónimo)— 161.

Dias (Joana) — 96, 111, 119, 124,

179, 190 e 277.
Dias (João)— 46, 81, 123, 157, 162.

178, 194 e 286.

Dias (Leonor) — 35, 36 e 289.

Dias (Lourença)— 222.

Dias (Lourenço) — 107, i3i, i56,

i39, i53, 187 e 209.

Dias (Luisa)— 80 e 95.

Dias (Madalena) — 161.

Dias (Manuel) — 3i, 65, 67, 159,

ibi, i65, 238, 257 e 289.

Dias (Marcos) — 10, 12, i5, 26, 29,

3o, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 44,

46, 47, 48, 52, 63, 65, 66, (jq,

74, 84, 87, 92, 93, 164, i6d,

170, 171, 172, 173, 176, 180,

286, 287 e 290.

Dias (Alargarida)— i3, 46. i35. i36,

157, 161, 182 e 249.

Dias (Margarida), escrura— 172.

Dias (Maria) — 16, 19, 23, 24, 25,

29, 35, 42, 45, 49, 5o, 53, 54,

73, 79, 85, 114, 123, i3o, i3r,

i38, "145, 176, 186, 190, 191,

218, 236, 241, 247, 262, 277 e

286.

Dias (Maria Francisca)— 208.
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Dias (Mateus) — 182 e 289.

Dias (Miguei) — 182.

Dias (Paula)— 75, 84, 88 e 175.

Dias (Pedro) — 33, 69, 79. 88, 178
e 179.

Dias (P. Roque)— 97.
Dias (Rui)— lói, 233, 2 1.4 e 28?.

Dias (Salvador) — 278.
Dias (Sebastião) — 124, 127, 134 e

Dias (Simão)— ii,3i. 77, 141, lói

e 267.

Dias ( \ asco) — 11, i3, 46, 161 e

iò3.

Dias (Violante)— 58.

Dias. Vid. Medrano y Dias.

Dias de Bahamonde (Pedro), iilferes

- 144, I 5i, i54, 2i5 e 217.
Dias de Carvalhal (Diogo) — loi e

270.
Dias da Costa (Jorge)— 146.

Dias de Lemos (Duarte)— 267.
Dias de Loasa (Pedro) — 144 e

i5o.

Dias de Meneses (Luis) — 116.

Dinis— 12, 46 e 79.
Dinis (Bernardo) — 23.

Dinis (Domingas)— 21 3.

Dinis (Francisca) — 127.

Dinis (Francisco) — 91

.

Dinis (Gaspar) — 73, 176, 178, 170.

i83 e 258.

Dinis (Grácia) — 79 e 179.
Dinis (Isabel) — 267.

Dinis (João) — 40, 44, 78 e 263.

Dinis (Jorge)— 67.

Dinis (Lourenço) — 175.

Dinis (Maria)— 171 e i83.

Dinis (Paula)— 80.

Dinis (Sebastiana) — 184.

Diogo (D.)— i5, 33 e 56.

Diogo — 3o, 60, 63, 70, 83, 94,
96 , 97 , 110, I

I

5 , 121, 122,

126, 127, m, 146, 147, i52 e

260.

Diogo, escraro— 38.

Domingas (D.) — 59.

Domingas — 25, 42, 57, 79, 87, 99,
io3, 1 19, 148 e 285.

Domingas, cscrai\i — 12.

Domingos— 28, 42, 43, 45, 48, 5o,

53, 65, 84, 87, 88, 89, 92, io5,

106, 108, II 3, 126, 'i 33, i36,

146, 286 e 290.
Domingos, escravo— 24 e 58.

Domingues (Ana)— 67.
Domingues (Beatriz) — 26 e 37.
Domingues (Gonçalo) — 128, 129,

199 e 206.

Domingues (Isabelj — 101, 118, 128

e 190.

Domingues (Miguel) — i86.

Duarte (Senhor Dom)— 69.
Duarte (D.)— 70.

Duarte— 26, 66 e 68.

Duarte (Catarina)— 288.

Duarte (Domingas) — 96, qg, 104,
1 14, 1 19 e 122.

Duarte (Fernão)

—

õ6, 70 e 72.

Duarte (Francisca)— 102.

Duarte (Inês) — 112.

Duarte (Jerónimo) — 42, 89 e

242.

Duarte (Joanna)— 41.

Duenhas (João de)— i53.

Duque (Elvira)— 52.

Eanes (Álvaro)— 20, 22 e 33.

Eanes (Brás)— 227.

Eanes (Fernando)— 20 e 162.

Eanes (Inês) — 18, 21, 24, 53 e

286.

Eanes (Pedro)— 160 e 166.

Eanes. Vid. Anes.
Eça (D. Estevam de) — 53.

Elvas (Ana de)— 239.
Elvira (D. j — 5i e 146.

Elvira— 108.

Emdambaque (Pedro de)— 187. VVcf,

Dambosque.
Engracia. Vid. Grácia.

Era (D. Diogo de)— i33.

Erosa. Vid. Fernandes de Erosa.

Escalera (D. António de) — i54 e

224.

^9
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Escobar (José de), sargento mór
— 123, 128, 201, 202, 204 e

2o5.

Escobíir. Vid. Mesa Escobar.
Esgerre (Fernando)— i53.

Esilvera(?) Guiara y A.vila(D. Diogo)
— i53.

Esparrngosa. Vid. Fernandes de Es-

parragosa.

Espera (António)— 20 e 32.

Espinal (Ana de) — io5, ii3, 189,

195 e 278.

Espinal (André de)— 208.

Espinal (Mateus de) — ii3, 118,

120, 186, 189, 195, 197, 201 e

202.

Espinhosa— 217.

Espinhosa (Catarina de)— i32.

Espinhosa (Christovam de) — 137.

Espinhosa (Diogo de) — 11.

Espinhosa (Francisco), alferes —
192 e iq3.

Espinhosa (Isabel de)— 164.

Espinhosa (Joana de) — i5^.

Espinhosa (João dei, alferes — 100

e 106.

Esquierea (Jeronima)— 140.

Estevam — 56, 67, 118 e 127.

Estevam (Fernando)— 199.

Esteves (Álvaro) — 7.

Esteves (Antónia) — 64.

Esteves (António)— 49, 53, 57, 58,

61, 65, 69, 70, 71, 84, 177, 179,
180, 181, 184, 241, 243, 248 e

287.
Esteves (Barbara) — 290.

Esteves (Bernardim)— 22.

Esteves (Fernando), alferes — 186,

i8g, 190, 191, 192, 193 e 194.

Esteves (Francisco), escrai'o — 180.

Esteves (João)— 224 e 264.

Esteves (Mateus)— 184.

Esteves (Sebastião) —^25.

Esteves (Vasco) — 229.

Estrada (Grácia de)— 178.

Estroce (Lourenço)— 27.

Eufrásia— 72 e 148.

Eugenia — log.

Eulália— 144.

Evangelho. Vid. Faria Evangelho

;

Vidal Evangelho.
Évora. ]ld. Fernandes de Évora.
Fadrique (D.) — 7, 20, 162, 232»

237, 244, 248, 252, 263 e 272.

Fafes (António), alcaide— 243.

Falamontes. Vid. Sanches Fala-

montes.
Falcão (Gonçalo)— 25.

Faleiro (Domingos), escravo — 121.

Faleiro (Gaspar) — 202.

Faleiro (Grácia)— 42.

Fanal (Joige) — 195.

Faria (Antónia de)— 6.

Faria (Beatriz de) — 9.

Pearia (Guiomar de) ^9.
Faria (Isabel de) — 20, 34, 85, 2i3,

e 266.

Faria (Leonor de) — 34, 47, 63 e

169.

Faria (Luis de) — 55.

Faria (Silvestre de)— 76.

Faria. Vid. Pinheiro de Faria.

Faria Brandão (Domingos de) —
2iO

Faria Evangelho (Ana de)— 210.

Faro (D. Fernando de)— 146.

Faro (João dei) — 100.

Farto (Maria)— 58, i32 e 172.

Fausto (Catarina)— 3i.

Feio (Ana) — 61, 72 e 90.

Feio (Maria) — 72.

Feio Cabral (Dr. Vicente), prior—
209, 219, 220, 221, 222 e 223.

Felgueira (Mecía)— 191.

Felicia — 55.

Feliciano — 41.

Feliciano (L.''° Francisco)— 6.

Fernandes (Afonso) — 52, 78, 87,

96, 107, 118, 161, 167, 204 e

278.

Fernandes (Águeda) — 241

.

Fernandes (Álvaro), cura— 23 1.

Fernandes (Álvaro), ^s/co — 71.

Fernandes (Álvaro)— 8, 25, 34, 43,
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i58, i59, 201, 23i, 2^3, 252 e

28/.

Fernandes (Amadis) — 18, 29, 34,
162. 171, 237 e 262.

Fernandes (Amador)— 10.

Fernandes (Ana)— n, 3i, 67, 8i,

i35, 173, 188, i!^9, 202, 236 e

288.

Fernandes (André) — 22.

Fernandes (Andresa) — 5, 29, 43,

47, 78, 167 e 178.

Fernandes (Antónia)— 8, 25, 84, 46,
122, 126, i58, 174, 202, 237,

240 e 287.

F^ernandes (António)— 8, 9, 27, 46,

54, 57, 65, 68, 70, 74, 86, 87, qo,

i58, 159, i63, 166, 167, 173,

180, 21 3, 243, 244, 249 e 266.

Fernandes f Baltasar), clei-jçço —
286.

Fernandes (Baltasar) — 3o, 39, 41,

46, 53, 57, 104, i63, 233 e 244.
Fernandes (Barbara) — 11, 16, 19,

28, 37, 45, 5o, 58, 88, 164 e

181.

Fernandes (Bartolomeu) — 78, 166,

186, 187 e 188.

Fernandes (Beatriz)— 6, 21, 22, 32,

33, 40, 41, 49, 79, 11 3, 120,

161, 162, i65, 166, 23i, 287 e

289.

Fernandes (Belcliiori — 160 e 186.

Fernandes (Brás) — 21 5.

Fernandes (Brianda) — 26.

Fernandes (Brígida) — 62 e 263.

Fernandes (Catarina)— 7, 9, 11, i5,

24, 25, 35, 39, 43, 59, 78, 83,

88,99, ''6' '^'1 '^^1 '66, 170,

174, 176, 187, 1S8 e 262.

Fernandes (Ceciiia) — 8, 10, 29, 40
e 234.

Fernandes (Christovam)— 16 e 159.

Fernandes (Constança) — 53 e 278.

Fernandes (Cosme) — 228 e 263.

Fernandes (Diogo) — 6, 10, 11, 49,

64, 76, 84, 159, 162, 164, 181,

i83, 220, 227, 229, 23o e 249.

Fernandes (Domingas) — 108, 112,

117, 118, 121, 123, ií3, 186,

194, 218 e 274.
Fernandes (Domingos)

—

<6, 32, 33,

40, 44, 48, 52, 58, 59, 66, 71,

77, 92, 123, i65, 166, 168, 171,

174, 190, 202, 224 e 268.

Fernandes (Duarte) — 88 e 287.
Fernandes (Elvira) — 99, 100, 108 e

126.

Fernandes (Filipa) — 16 e lóo.

Fernandes (Francisca)— i5, iq, 55,

81, 159, 161, 166, 179 e 2 5o.

Fernandes (Francisco) — 9, 20, 32,

38, 55, 58, 125, i63, 164, i65,

172, 201, 211, 219, 235 e 246.
Fernandes (P. Francisco)- 272.
Fernandes (Frutuoso) — 187, 189 e

197.
Fernandes (Gaspar) — 56, 160, 162,

173, 176, 181, 23o e 277.
Fernandes (Genebra) — 63.

Fernandes (Gomes)

—

-j.

Fernandes (Gonçalo) — 25, 42, 49,
75, III, 119, 123, i3i, 143, 162,

i65, 172, 179, 184, 188 e 190.
Fernandes (Grácia) — 70 e 134.

Fernandes (Gregório) — 209.

Fernandes (Guiomar)— i8 e 40.
Fernandes (Heitor)— 159 e 178.

Fernandes (Inês) — 7, 35, 23o, 237
e 255.

Fernandes (Inês), escrara — 252.

Fernandes (Isabel) — 5, 10, 17, 21,

23, 24, 33, 38, 40, 60, 75, 80,

88,94,99, 141, 145, 157, i5g,

166, 167, 178, 188, 216, 23q,
25 1, 287, 288 e 289.

P^ernandes (Jerónimo) — 7_i, 78, 79,

173 e 176.

Fernandes (Joana) — 7, 22, 23, 24,

28, 32, 04, io5, 125, 164, 187,

201, 232, 243, 262, 264, 277 e

285.

Ferqandes (Joana), da Infanta —
76.

Fernandes (João) — 54, 82, 85, 87,
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i63,

io5, ii3, ii-i, 122, 126,

ib-j, i58, iSq, 160, 162,

191, 25i, 278 e 283.

Fernandes (Jorge) — 42, 107, 114,

iSq, 172 e 248.

Fernandes (Jiilia)— 247.
Fernandes (Justa) — 98.
Fernandes (Lançarote)— 286.

Fernandes (Leonor)— 40, 78, 86,

92, 178, 184 e 247.
Fernandes (Lourenço) — Si.

Fernandes (Luis)— 55, 56, 60, 116,

168, 1Ó9, 171, 173, 2o3 e 2o5.

Fernandes (L."^" Luis)— 41.

Fernandes (Luisa)— 22, 36, 5o, 88,

180 e 235.

Fernandes (Luzia) — 54.

Fernandes 1 Madalena) — 10, 17,

24, 54, 62 e 253.

Fernandes (P. Manuel 1, capelão cie

El Rei—b3 e 188.

Fernandes (Manuel)— 53, 97, 104,

119, 124, 129, i35, 142, 143,

144, i65, 177, 189, 192, 193,

196, 199, 200, 20l|, 211, 216 e

243.

Fernandes (Marcos) — 5, i3o, 160

e 2 i5.

Fernandes (Margarida) — 7, 27, 33,

38, 46, 48, 78, 81, 87, 162, 164,

179, 232 e 242.

Fernandes (Maria) — 5, 18, 19, 20,

25, 28, 3o, 3i, 33, 34, 38, 42,

43, 4^5 41-, 48, 49^ 52, 54, 60,

64^ 7t, 7-^. 77' 78, 79' 80, 81,

82, 83, 84, 85, 88, 92, 98, 99,
100, loi, io5, 108, 110, 118,

122, 140, 159, 160, 164, i65,

167, 176, 181, 187, 193, 194,
221, 237, 241, 257, 261, 263,

267, 270, 274, 286 e 287.
Fernandes (Martinho) — i23, 127,

i3i, 137, 154, 190 e 218.

Fernandes (Mateus) — i3o e 166.

Fernandes (Matias)— 134.

Fernandes (Mecía) — 5.

Fernandes (Nicolau) — 3i, 36, 40,

44, 45, 46, 49, 52, i58, 239 e

24?.

Fernandes (Nuno), freire— 242.

]

Fernandes (Pantaleão) — i36 e i ^^6.

I

Fernandes (Pedro)— 10, i3, 17, i8,

j

20, 24, 29, 3o, 35, 44, 49, 69,
i 82, 90, g3, 95, 100, III, i32,

!
159, 164, i65, 167, 172, 176,

i85, 191, 200, 256, 264 e 274.
1 Fernandes (Rodrigo)— 181.

I

Fernandes (Roque)— 200.

Fernandes (Rui) — 160, 234 e 288.

Fernandes (^Sebastiana) — 106 e

114.

Fernandes (Sebastião) — 17, 189,

201 e 208.

Fernandes (Silvestre)— 78.

Fernandes (Simão)— 43, 47, 48, 53,

5^, 66, 73, 79, i3o, i34, 143,

1 71 e 290.
Fernandes (Teresa)— 18.

Fernandes (Tomé) — 172 e 286.

Fernandes (Urbano)— 5 e 162.

Fernandes (Vasco)— 45, 162 e 167.

Fernandes (Vicente)— 129 e 279.
F"ernandes (Victoria)— 58.

Fernandes Abarca (João), contador
— 116, 117 e 129.

Fernandes de Almeida (Pedro) —
78.

Fernandes Barbas (Domingos) —
143.

Fernandes Chorrilho (Jorge) — 89.

Fernandes de Évora (André) — 9.

Fernandes de Esparragosa. (L ^° Si-

mão) — i36.

Fernandes Gamito (Maria)— 238.

Fernandes lagra (Pedro) — i36.

Fernandes Marinho e Lobeira, (L.*^"

Diego) capelão mór do terço do
Castelo — i53, 209 e 224.

Fernandes Paramo (Pedro)— 206.

Fernandes de Siles, (Luis) — 120 e

201

.

Fernandes de Siles (Pedro)^ capitão

192 e 193.

Fernando (D.) — 99.
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Fernando — 37, 44, 5o, 72, 73 e

i38.

Fernão. Vtd. Fernando.

Ferreira (Adão)— 89 e 94.

Ferreira (Aires) — 45.

Ferreira (Ana) — 83.

Ferreira (André)

—

veador de D. Al-

varo de Castro— 95.

Ferreira (António de) — 178.

Ferreira (Apolónia)— 34 e 35.

Ferreira (Baltasar) — 216.

Ferreira (Beatriz) — 49, 148 e -216.

Ferreira (BrioUmja)— 166 e 236.

Ferreira (Catarina)— 108.

Ferreira (Cecilia) — i36.

Ferreira (Custodio)— 94 e i83.

Ferreira (Diogo) — 6.

Ferreira (Francisco)— 24 e 54.

Ferreira (Gaspar) — 122.
_

Ferreira (Inês)— 174 e 268.

Ferreira (Isabel) — 114 e 140.

Ferreira (Joana) (?)— 84.

Ferreira (João) — iio e 211.

Ferreira (Luzia) — 225.

Ferreira (Manuel)— 54 e 216.

Ferreira (Maria) — 122, 124, i3o

141, 189, 194 e 218.

p^erreira (Simão) — 48 e S8.

Ferreira. Vid. Mendes Ferreira.

Ferreiro (Álvaro)— 189.

Feneiro (Manuel) — 5o.

Fialho (Filipe) — 59.

Fialho (Isabel)— 32 e 246.

Fialho (Maria) — 41.

Figueira (Alonso)— 118.

Figueira (António)— 27.

Figueira (Catarina) — 8.

Figueira (Francisco) — 121.

Figueira (Inês) — 67.

Figueira (Maria) — 22.

Figueiredo, capitão— 204.

Figueiredo (Luis de) — 202.

Figueiró (Isabel de) — 187.

Figueiró (João de) — 238.

Figueirôa (Isabel de) — 107, i3i

139.

Filipa (D.) — 37, 70, 123 e i33.

Filipa (D.), mulher de Luis Alvares

-266.
Filipa — 8, 14, 19, 28, 70, 81,90,

137, i55 e 285".

P^ilipa, escrava— 73, 7G, 77 e 86.

Filipe — 128 e 143.

Filipe, escyavo— 20.

Filipe (Antónia)— 84.

Filipe (Luis) — 286.

Filtre (João) — 107.

Flaweu(^-a (A) — loi.

Florença — 3o.

Flores (Agostinho de)— 127.

Flores (Catarina de) — 147.

Flores Navarro (João de)— i86.

Flores Valdês, capitão— 98.

Floria na— 100.

Fonseca (Aires da) — 37.

Fonseca (Ana da) — 11 5.

Fonseca (António da) — 41, 102 e

190.

Fonseca (Barbara)— 91.

Fonseca (Beatriz da), escrava de Ma-
ria da Fonseca — 95.

_

Fonseca (Belchior da) — bg.

\

Fonseca (Catarina da) —116.

1
Fonseca (Diogo da) — 174.

1

Fonseca (Estacio da)— 53.

! Fonseca (Genebra da)— 178.

Fonseca (Guiomar da) — 19, i34 e

208.

Fonseca (Isabel da) — 79, 25i e

253.

Fonseca (Jeronima da) — 65.

Fonseca (Jorge de) — 21.

Fonseca (Leonor da)— 90.

Fonseca (Lucas da) — 28, 29, 38 e

242.

Fonseca (Luis da)— 78 e 178.

Fonseca (Margarida da)— 173.

Fonseca (Maria da) — 95, i23, 125,

127, i3i, i37, i54, 190, 278 e

279.
Fonseca (Martim da)— io5.

Fonseca (Melicia)- 24.

Fonseca (Pedro da)— 22.

Fonseca (Petronila da)— 142.
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Fonseca (Sebastião da)— 75 e 78.

Fonseca. ]'id. Pires da Fonseca;
Teixeira da Fonseca.

Fontes (D. Elvira de) — q6, 111 e

112.

Fontes (Francisca de) — 102 e 11 1.

Fontes (João de) — 112.

Fontes (Luisa de)— 102.

Fontes. Vid. Fuentes ; Gomes de
Fontes.

Fontes de Hcredia. Vid. Uzedo de
Fontes de Heredia.

Fós (D. Isabel de)— 164.
Frache (Madalena de)— 21 5.

Frade (Luisi — 88 e c3.

Fradique. í^id. Fadrique.
Fraga (Guiomar da) — 238.

Fragoso (Maria) — i36, 145, 148,
216 e 220.

Fragoso. J^td. Ribeiro Fragoso.
Francês (Bento)— 206.

F*rancês (Bernardo)— 14.

Francisca (D.) — 53, 62, 97 e 148.
Francisca (D.), Jíllia de D. Fran-

cisca de Nobre— 225.

Francisca — i3, 14, 35, 36, 43, 55,

56, 60, 71, 80, 96, 119, 120,

127, i3i, i38, 142, i52, 280 e

286.

Francisca, escrava— 5.

Francisco (D.)— 93 e i36.

Francisco (D.), capitão — 22 1

.

Francisco — 7, i5, 23, 28, 37, 39,

40, 44, 48, 49, 5o, 53, -^o, 59,

64, 73, 75, 77, 78, 80, 8], 83,
85, 86, 89, 92, 93, 97, 102, 104,
II o, 114, 116, 118, 119, 121,

124, 127, 128, i3i, i32, i33,

i35, i36, 137, 143, 145, 146,

147, 148, i5o, i54, 286, 288,

289 e 290.
Francisco, escravo — Sg, 40, 69 e

83.

Francisco (Águeda)— 92.
Francisco (Ana) — 104, iii, 118,

124 e 191.

Francisco (Antónia) — 120 e 201.

Francisco (António) — 96, 98, 120,

129 e i33.

Francisco (Beatriz)— 129, 195 e 2o3.
Francisco (Catarina) — 74, qo, io3,

106, 112, 117, 121, 124, 125,'

127, 129, 176 e 196.

Francisco (Domingos)— 128.

Francisco (Gonçalo) — 74 e 81.
Francisco (Gregório) — 137.
Francisco (Helena) — 57.

Francisco (Inês) — 39.
Francisco (Isabel)— 139.

Francisco (João) — 64, 71, 77, i83,

257, 264 e 268.

Francisco (Maria)— 25, 37, 39, 116,

119, 120, 139, 149, i5o, 194,
19B, 2o3 e 223.

Francisco (Marta)— 201 e 21o.
Franco (Agostinho) — 142.

Franco (António)— i25, 137 e 192.
Franco (João)— 85.

Franco (Leonor) — 11, 12, i5, 5i,

I

56, 64 e 80.

Franco (Lucas)— 66.

Franco (Maria)— 35.

Franco (Marta)— 34, 41 e 57.
Franco (Pedro)— 21.

Franco (Sebastião)— 121 e 208.

Freire (D. Isabel)— 275.
Freire (João)— i63 e 235.

Freire (Martinho)— 45.
Freitas (António de)— 41 e 214.
Freitas (Diogo)— 7, 21 e 42.
Freitas (Gaspar de) — 38 e i85.

Freitas (Grácia de) — 172 e 259.
P"reitas (Inês de)— 174.
Freitas (Maria de) — q e 232.

Freitas (Martim de), prioste — 37.
Freitas (Mecía de) — 5q.

Freixo. Vid. Rodrigues de Freixo.

Frias — 239.
Froes (António)— 49, 65, 69 e 172.
Froes (Bartolomeu)— 33.

Froes (Beatriz de) — 172 e 175.
Froes (Duarte)— 13.

Froes (Francisco)— 176.
Froes (Isabel)— 93.



— 3ii —

Froes (Luisa)— 2i e 44.
Froes (Maria)— bg.

Friiches (Madalena de)— 144 e 149.
F'ructus — 23.

Frutuoso— 49.
Fuentes (Francisca de) — 96.

Fulgência— 53.

Furtado (António)— 26.

Fuitado (Isabel) — 35 e 249.
Furtado (João)— 154.

Furtado de Mendonça (Filipe), cliaii-

Ire — 1 17.

Furtado de las Palmas (Diogo) —
146.

Gabriel — 81 e 106.

Gago (Leonor)— 166.

Gago (Simôa)— 166.

Galoa (?) (Isabel)— 84.

Galvão (Luís) — 108, 128, 129, i5i

e 154.

Gama (António da) -- 126.

Gama (Duarte da)— 81.

Gama (Estevam da) — 23.

Gama (João da)— 172.

Gama (Cónego Lourenço dai —
120. -

Gamito— 8 e i63.

Gamito (Beatriz) — 5, 6, 7, 8 e

232.

Gamito. I7if. Fernandes Gamito.
Garcez (Francisco)— 176.

Garcez (João) — 21, 27 e 89.

Garcez (Lourenço)— 264.

Garcia (D.)— 128.

Garcia (Afonso) — io3, i(3, 118,

128, i3i, 137, i52 e 201.

Garcia (Ana) — i35, 146 e i52.

Garcia (António)— i33, i38, 142,
145', 148, 2o5; 207 e 2i5.

Garcia (Bartolomeu) — 5o.

Garcia (Diogo) — 70 e i58.

Garcia (Domingosl — 129, i33, 204
e 206.

Garcia (Fernando), alferes— 96.
Garcia (Fernão)— iii.

Garcia (Francisca)— i35.

Garcia (Francisco)— 186.

Garcia (Hernan)— 102.

Garcia (Inês)— ii5, n8 e 273.
Garcia (Jerónimo)— 102.

Garcia (João)— 101, no, 120, 122»
i32, 161, i85, 186, 189, 200,

207 e 274.
Garcia (Juliana) — i5i.

Garcia (Luisa) — 149 e 216.

Garcia (Manuel) — 202, 2o3, 2o5 e

206.

Garcia (Maria) — loi.

Garcia (Mateus)— iqo.

Garcia (Paulo) — ^ib, i3i, i33 e

204.

Garcia de Laguna (Mateus) —
219..

Garcia de Lara (Mateus) —219.
Garcia Trincado (João), capitão —

l52.

Garcia Voedo (João)— 189.
Gaspar — 6, 11, 12, 83, g3, 124,

129, 285 e 288.

Gaspar, escravo— 76.

Gaspar (Antónia)— 172.
Gaspar (Isabel) — 122.

Gato (Gaspar)— 22 e 53.

Gauna (Francisco de) — 112.

Gedrun — 26.

Genebra —74.
Gentil (D. Jeronima) — 214 e 224.
Gião — 36. Vid. Julião.

Gil — 28.

Gil (André)— 161.

Gil (Catarina) — 85.

Gil (Duarte) — 23q.
i Gil (Francisco)— 199.

j

Gil (Isabel)— 71 e 161.

Gitran. Vid. Lopes de Gitran.

{

Goa (Catarina)— 175 e 2(5 1.

Goa (Maria de) — bv,. ]'id. Angoa.

j

Godinho (Gil)— 265".

!
Godinho (Heitor)— 76.

Godinho (Helena)— ig, 20, 25, 43,

1 44 e 46;.
! Godiniio (\'iolante) — 242.

j

Góes (Ambrósio)— Dg.

I

Góes (Ana de)— 248.
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Góes (Brás de) — i3, 26, 35, 44,

73, 73, 17^ e 289.

Góes (Damião de)— i3, 18, 19, 23,

24, 27, 32, 42, 45, 47, 60, 65,

173, 240, 252, 254, 256, 257 e

258.

Góes (Filipa de)— 35 e 45.

Góes (Inês de)— 177.

Góes (Julião de) — 266.

Góes (Luis dei— 34 e 171.

Góes (Luisa de)— 23.

Góes (Maria de)— 44 e i83.

Góes (Mecía) — 237.

Góes (Pedro de) — 52, ói, 67, 91,

94, 177, i83, 248 e 289.

Góes (Sebastião de) — 3o.

Góes. Vid. Rodrigues de Góes.
Góes Pacheco (P. Duarte)— 219.

Gomes (Álvaro) — 169 e 247.
Gomes (.^na)- 19 e 3i.

Gomes (Angela)— 281 e 283.

Gomes (Antónia) — 6, 21, 3o, 40 e

261.

Gomes (António)— i5, 24, 77, i34,

i52 e 191.

Gomes (Baltasar) — 3o e 225.

Gomes (Bartolomeu)— 97.
Gomes (Beatriz) — 25., 26, 27 e

234.

Gomes (Benedita) — 18/j e 267.

Gomes (Branca)— 159.

Gomes (Brigida)— 182.

Gomes (Catarina)— 3o, 73, 97, 104,

121, 175, 187 e 258.

Gomes (Diogo)— 92 e 122.

Gomes (Domingas)— 124 e 202.

Gomes (Domingos)^ i36 e 200.

Gomes (Duarte) — 182 e 288.

Gomes (Florina)~95.
Gomes (Francisca)— 33, 55, 82, 128

e 249.
Gomes (L.''" Francisco)— 197.

Gomes (Francisco)— 84, 190 e 23o.

Gomes (Gaspar)— 72.

Gomes (Gonçalo)— 48, 167 e 214.

Gomes (Grácia) — 61, 68, 25o e

257.

Gomes (Heitor)— 178.

Gomes (Henrique) — 178.

Gomes (Inês)— 159.

Gomes (Isabel) — 27, 28, 55, 72,
83, 146, 190, 207, 237 e 243.

Gomes (Jeronima)-— i25 e 202.

Gomes (Joana)— 228.

Gomes (João'— 66 e 172.

Gomes (Jorge)— 93 e i53.

Gomes (Luis) — 12.

Gomes (Manuel) — 84, 120, i?7,

184 e i85.

Gomes (Margarida) — ii3, 118 e

126.

Gomes (Maria)— 26, 29, 35, 42, 47.
76, 102, i58, 173, 271, 283 e

286.

Gomes (Mecía)— 126.

Gomes (Pedro) — 57, i6õ e 168.

Gomes (Ruii — 57.

Gomes (Sebastião)— 87 e 267.

Gomes Cardoso (L.^° Manuel)— 142.

Gomes Colaço (Maria)— 3o.

Gomes de Fontes (Maria)— i52.

Gomes de Lemos (Duarte)— 180.

Gomes de Lemos (João)— 144.

Gomes Monteiro (Henrique) — 74.
Gomes Pereira (António) — 225.

Gomes Pinto (Jorge)— 90. 91 e 93.
Gomes Quaresma— 192.

Gomes Teixeira (João)— 209.
Gomide (Gaspar de) — 182.

Gonçalo— 63 e 109.

Gonçalves (Águeda) — io3.

Gonçalves (Álvaro) — 94.
Gonçalves (Amador)— 57.

Gonçalves (Ana) — 19. 3 1, 54, 104
e 2o3.

Gonçalves (André) — 28. 32, 36,

175, 191 e 202.

Gonçalves (Andresa) — 160.

Gonçalves (Antónia) — 3o.

Gonçalves (António) — 14, 17, 18,

5o, 52, 54, 86, 159, 164, i65,

177, 2176 266.

Gonçalves (Baltasar) — 7, i5, 55,

124, i3o. i4r, 154. 160 e 194.
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Gonçalves (Barbara)— 74.

Gonçalves (Bartolomeu)— 70.

Gonçalves (Beatriz) — 18, 120, 2o5

e'288.

Gonçalves (Belchior)— 80.

Gonçalves (Bento)— 18.

Gonçalves (Brigida)— 33.

Gonçalves (Briolanja) — 17, 21, 22,

38 e 239.

Gonçalves (Catarina) — i3, 25, 32,

48, 58. Õ2, 77, 123, 124, 128,

129, i35, i5i, 160, i65, 186, 272

e 277.
Gonçalves (Cecilia^ — 20, 24 e 32.

Gonçalves (Diogo)— 160 e 162.

Gonçalves (Domingas) — 17, 20,

116, 121, 126, 178, 189 e 206.

Gonçalves (Domingos),— 99^ 128 e

200.

Gonçalves (Duarte)— 14, 3o, 33, 43,

58, 78 e 80.

Gonçalves (Engracia)— 227.

Gonçalves (Eva)— 83.

Gonçalves (Fernão) — 83, 96, 173,

176, 257 e 262.

Gonçalves (Francisca)— 32.

Gonçalves (Francisco)— 38, 65, 72,

84, i58, i5c), 170, 173, 188 e

2l3.

Gonçalves (Frutuoso)— 196.

Gonçalves (Gaspar) — i5, 16, 32,

46, 55, 65, 72 e 263.

Gonçalves (Geraldo)— 88 e 181.

Gonçalves (Guiomar) — 93.

Gonçalves (Inês) — 7, 73, 112, 118,

140, 191 e 197.

Gonçalves (Isabel)— 10, 12, 22, 23,

3'i, 54, 57, 83, 92, i38, i52,

160, 261 e 285.

Gonçalves (Jeronima) — 129, i3i e

202.

Gonçalves (Joana)— 20, 26, 28, 29.

32, 38, 41, loi, 164, 235 e 246.

Gonçalves (João), cura — 234, 237
e 239.

Gonçalves (João) — i3, 14, 23, 24,

25, 29, 39, 42, 54, 57, 124, 162,

i63, 217, 232, 236, 275, 283,

285 e 287.

Gonçalves (Jorge) — 73, 160, 164,

175, 235 e 286.

Gonçalves (José)— i52.

Gonçalves (Julião)— 82.

Gonçalves (Justa)— 41, 197 e 284.

Gonçalves (Leonor)— 220.

Gonçalves (Lourenço)— 81.

Gonçalves (Luis) — i35, 209, 2176
227-

Gonçalves (Luisa)— 8, 27, 46, 65 e

i58.

Gonçalves (Madalena) — 70.

Gonçalves (Manuel) — i3i, 273 e

289.

Gonçalves (Marcos)— 188.

Gonçalves (Margarida) — 25, 187 e

197.
Gonçalves (Maria)— 6, 52, 79, 101,

io5, ii3, 120, i33, 137, i38,

142, 146, 149, 177, 272, 274,

276 e 280.

Goaçalves (Marinha)— i25.

Gonçalves (Marta)— i3.

Gonçalves (Miguel)— 148 e 216.

Gonçalves (Natália)— 158.

Gonçalves (Pedro) — 9, i5, 18, 19,

32, 81, ii5, 118, 122, 128, 157,

i65, 194, 210, 212, 25o, 268 e

273.

Gonçalves (Roque) — 190.

Gonçalves (Rui) — 77, 177, 248 e

266.

Gonçalves (Sebastião) — 286.

Gonçalves (Silvestre) — 29, 35, 40
e 57.

Gonçalves (Simão) — 64, i3o, i38,

i58, 229 e 287.

Gonçalves (Susana)— 191.

Gonçalves (Tomás) — 56.

Gonçalves (Torcato)— 182.

Gonçalves Avelaneda (João)— 97.

Gonçalves de Barros (António), ca-

raleiro— 1 84.

Gonçalves de Mendonça (Pedro) —
277.

40
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Gonçalves Monteiro (João)— 191. •

Gonçalves Pinto (Catarina)— 14.

Gonçalves Pividal ^Fernão) — 69 e

171.

Gonçalves de Távora (Rui)— 46.

Goteçal (João) — i5i.

Gouveia (António de) — 100.

Gouveia (Belchior de)— 176.

Gouveia (Catarina de) — 147.

Gouveia (D. Inês de) — 219.

Gouveia (^Bispo D. Jerónimo de) —
219.

Gouveia (Jerónimo de) — 219.

Gouveia (^Leonor de)— 72.

Gouveia (Manuel de) — 72 e 171.

Grácia (D.), mulher do capitão Ale-

mão— 124, 128, i3i e 139.

Grácia— 38, 77, .>o8 e 134.

Grácia, escrava— 3i e 87.

Gracias (Manuel) — 245.

Grados (João de)— 100.

Grande (João)— 272.

Grandin (Francisco de) — 271.

Granero (D. Ana) — 201.

Granero (Baltasar), capitão— 207.

Gregório— 10 1, io3 e i32.

Grumhas (Martim de), alferes —
190.

Guadalupe, ^'id. Sanches Guada-

lupe.

Guadiel (Joãoi — 217.

Guadilho (Luís dei) — i8q. Delga-

dilho ?

Gualda iJoão de)— 143 e 212.

Gualda (D. Luisa de) — 143.

Guea (Maria da) — 46. Vid. Goa.
Gueldres (Henrique de)— u8.
Gueles (Andresa)— 68.

Guerra (Catarina da) — io3, 114,

122, 143 e 191.

Guerra ^Francisca) — 187 e 143.

Guerra (João dai — 117. 121, i25 e

IQÔ.

Guerreiro (João)— i58 e 190.

Guerta (Bernardo de), capitão— i2'ò.

Guespa (Catarina de)— io3.

Guevara (D. Afonso de), capitão

— 114, 120, 126, i32, 207 e

211.

Guevara (João de)— i32.

Guevara (Miguel) — 220.

Guevara. Vid. Hadrom de Guevara;
Rodrigues de Guevara.

Guiera y Ávila. Vid. Esiluera Guiera

y Ávila.

Guilherme (^Mestre) — i65 e 166.

Guiomar (D.) — 20 e 228.

Guiomar— 10, i5, 25, õi, 63 e 72.

Guiomar, escrava — 24, 33, 58 e

V-
Guisado (Francisco), sargento —

i5o.

Gurpege (João) — 2o3.

Gusmão (Ana de) — 108.

Gusmão (D. António de)— q6, ii3.

120, 195, 200, 202, 2o3, 206,

208, 210, 2i3 e 216.

Gusmão (D. Francisca) — 162, 210,

211, 212 e 2i3.

Gusmão (Francisco de)— 26.

Gusmão (D. Isabel) — 137.

Gusmão (D. Maria de) — 102, 114.

120 e 128.

Gusmão. Vid. Peres de Gusmão.
Guterres — 108.

Guterres (António)— 109.

Guterres (Francisco) — 18.

Guterres (Isabel) — no, 118, 121,

122, 127, i38, 139, 146, i5o e

220.

Guterres (Pedro) — 220.

Guterres de Carvalhal (Pedro), al-

feres — 212 e 216.

Guterres de Sisla (João) — 192.

Hadrom de Guevara (D. Luisa) —
188.

Hals (João) — i53 e i55.

Haro. Vid. Lopes de Haro.
Heitor— 288.

Helena— 76, 86 e 129.

Helena, escrava ^- 2\, 3i, 36, 44,
65 e 69.

Henrique (D.)— 107.

Henriques (Afonso) — 35 e 45.
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Henriques (António)— nS.
Henriques (Catarina) — 83.

Henriques (Filipa)— 84.

Henriques (Gabriel) — 104, 189 e

iqo.

Henriques (Gaspar)— ii3.

Henriques (Grácia) — b2.

Henriques (Isabel) — lyS e 203.

Henriques (Joana)— 32 e Sg.

Henriques (D. Jorge) — 41.

Henriques (Maria) — 62, (56 e 70.

Henriques (Miguel)— 5.

Henriques (Paulo)— 32.

Henriques de Portugal (António),

mouro — 211.

Herd (Diogo) —• i5o.

Herdi Paramo (Pedro)— i5o.

Heredia (Gaspar de), alferes —
219.

Heredia (Maria de) — 104 e 189.

Heredia. Vid. Uzedo de Fontes de

Heredia.
Hermão (João)— 1 15.

Herrera (Catarina de)— igi.

Herrera (Mateus de)— i36.

Herreros (Pedro de)— 202.

Homem (António)— 167.

Homem (João)— 157.

Homem (Luis)— 167.

Homem (Pedro)— 166.

Homem (Simão) — 167.

Homem. I7ti. Cunha Homem.
Hores. Víd. Caldeirão de Oles

;

Caldeirão de Hores ; Caldeirão
de Oses.

Horta (João da)— 92.

Horta (Luisa de)— 3g.

Hoyos (Barnabé de) — 225.

Ibanes (Pedro) — 1 10 e 193.

Ibanes de Cochamdiano (Pedro),

capitão— 112.

ledra (Luis de), alferes — i5o, 192
e 278.

lepes (Luis de), alferes — 212.

Iglesia (Francisco)— i5i.

llhana. Vid. Martins de Ilhana.

Inácio — 16, 1 18 e 121.

Inês — 22, 57, 58, 62, 64. 70, 8(),

07 e 140.

II (Duarte)— i35.

Incsta (Christovam de)— 192.

Infante (Francisco) — 98, 106, 187

e 27 1

.

Ingerra (Francisco) — 220.

Inglez {L.^° )— 217.

Innocencio — 48 e 6g.

Iria (D.)— 71.

Isabel (Infanta D.) — 233 e 234.

Isabel (D.)— 10, 28, 62, i32, i3(5,

157 e 243.

Isabel (D.j, mulher de Lourenço de
Sousa— 248.

Isabel (D.), mulher de Thomás de
Aguileira— 204.

Isabel — 8, 11, 17, 26, 3o, 34,

45, 5o, 54, 6b., 85, 88, go,

95, 100, 102, 116, 118, 119,

122, 128, i3o, i33, i38, iSg,

141, 144, 147, i5o, i52, i53 e

275.

Isabel, escrava — 16., 24, 25, 3o, 8.S
85. 86 e 285.

Jacinta— 149.

Jacoba— loo.

Jacome (Filipe), cónego — 119.

Jacome (Filipe), capitão— 147.
Jacome (Luis)— -^9.

Jeronima (D.)— 10, 29, 5g, 71, 78,
126 e 194.

Jeronima — 9, 38, 5o, 68, 76, 85,

100, 108, 120, 272 e 285.

Jerónimo — i5, 17, 27, 29, 34, 44,
48, 54, 68, 78, 140, 141, iDi,

262 e 287.

Jerónimo, escravo — 20.

Jerónimo (Ana)— 17 e 5o.

Jerónimo (Miguel) — 207.

Jesus (Maria de)— 121.

Jesus (Fr. Paulo de)— 2o3.

Joana (D.)— 17, 19, 23. 27, 3i, 45,

59, 60, 62, 69, 101, 102, i33,

16Ó, 170 e 289.

Joana (D.), mulher de D. Fernando
de Castro — 91.
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Joana (D.\ mulher de D. João de

Molina— 119, 125 e i3i.

Joana (D.), imillier de D. Martinho
de Castelo-Branco— 68.

Joana (D.), mulher de Damião de
Góes— 249.

Joana (D.), mídher de D. Nuno Ma-
nuel— 168.

Joana — 5, 10, 11, i3. 22, 24,40,
42, 46, 49, 66, Ó9, 75, 79, 84,

8q, 107, 112, 120, 125, i32, 187,

143, 285, 286 e 288.

Joana, escrafa— 25, 29, 43 e 77.
Joane — 8, 18, 26, 27, 29, 40, 43,

44, 46, 49, 53, 61, 65, 72, 83,

90 e i5i.

Joane (Pedro)— 86.

João (D.) — 7, 19, 34, 39, 79, 98,
160 e 257.

João (D.), bispo de Ceuta— 21 3.

João (Miçe)— 10.

João — 53, 54, 55, 56, 64, 69, 74,

76, 78, 80, 98, loi, 102, 104,

106, 107, 108, 109, IIO, III,

U2, ii5, 117, 118, 120, 122,

123, 125, 126, 128, 129, l32,

i35, i36, i38, iSq, 145, 147,

148, 149, i5i, i52, i53, i54 e

197. Vid. Joane.

João (Isabel) — 82.

João (Antónia) — 271.

João (Catarina)— 219.

João (Manuel)— 186.

João (Maria)— 145 e 197.

Jorge (D. }, filho do Conde da Cas-

tanheira— 258.

Jorge (D.)— 5, 6, 9 e 59.

Jorge — 19, 25, 27, 34, 36, 40, 66^

67, 92 e 285.

Jorge (Fr.) — 35.

Jorge (Adão)— 197.

Jorge (Álvaro) — 175.

Jorge (Amador) — 25, 38, 44, 5o,

56, 65, 238, 245 e 288.

Jorge (Ana) — 171.

Jorge (André), prorisor— 33

.

Jorge (Antão) — 242.

Jorge (António), tesoureiro — 167.

Jorge (António) — 20, 32, 36, 39,

40 e 69.

Jorge (Beatriz) — 23 e 24.

Jorge (Catarina)— 29, i58 e 216.

Jorge (Domingas)— i23.

Jorge (Domingos; — 236.

Jorge (Francisca) — 27, 38, 43, 53,

57, 63, 71 e 261.

Jorge (Francisco)— 171.

Jorge (Gonçalo) — 81.

Jorge (Isabel) — 21. 29, 44, 73, 84,

87, 176, 179 e 180.

Jorge (Manuel)— 218.

Jorge (Margarida)— 35, 40, 42, 55,

60, 64, b6. 67 e 173.

Jorge (Maria) — 5i.

Jorge (Nicolau)— i36.

Joseph (D.)— 202.

Joseph — 29, 3i, 94, 99, 121, 123,

125, iSg, 142, 146 e 285.

Josepha— 139 e i5o.

Júlia, escrava— Sg.

Juliana— 3o, 80 e 126.

Jusarte (António)— 182.

Justa— 26 e 141.

Justicia e Artiaga (Bartolomeu) —
222.

Labrador (João) — 149.

Labro (Lúcio) — 111.

Laçam (Diogo)— 122.

Lacerda (^Maria de) — i32.

Lacerda. Md. Correia de La-
cerda.

Lacerna (Francisco Afonso de) —
102 e 112.

Laço. \'id. Lapso.

Lafuente (Gaspar de) — 21 3.

Lagoa. Vid. Fernandes Lagoa.
Laguna. Vid. Garcia de Laguna.
Laja (Filipe da), capitão — 107.

Lama (Martim de) — 116.

Lameira (Diogo)— 66.

Lameira (Maria de) — 190.

Lampreia — 253.

Lampreia (Ana) — 23 e 166.

Lampreia (Antão) — 14, 25, 32, 33,
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33, 4ii ^4, i6o, i66, 167, 176,

254 e 256.

Lampreia iDr. Duarte) — gi e iõ6.

Lampreia (Filipe)— 162.

Lampreia (Isabel)— <). 22, 3i, 53 e

166.

Lamprea (Lançarote) — 37, i6õ e

1Õ7.

Landim (António) — 277.
Landim (Gaspar)— 166.

Lapso (Joseph)— 99, 187 e igò.

Lara (Pedro de)— 220.

Lara. Vid. Garcia de Lara.

Lauro (Lúcio)— 191. ]'id. Labro.
Lazaro— 29.

Lazaro 1 António)— 48.

Leal (Brio'anja)— 89 e qd.

Leal tL.-^° Manuel)— 95.

Leandro — 124.

Leandro (Ambrósio)—97, 99 e 187.

Leante (Ambrósio)— 109.

Leão (Barbara de) — 83, 87^ 88, 90
e 179.

Leão (Catarina) — ^0.

Leão (Duarte de)— 5i.

Leão (D. Francisca de) — 148.

Leão ^Francisco de) — 127, i35 e

214.

Leão (Gaspar de) — 7, i5, 19, 23,

25, 26, 27, 32, 39, 43, 48, 55,

56, 61, 65, 157, 167, 241, 253,

204, 260, 262 e 265.

Leão (Maria de)— 124.

Leão. lYcV. Ponce de Leão.
Ledesma (Lazaro de)— i5o.

Legaspe. Jld. Chabaria de Legaspe.
Legaspe de Chabaria (Atanasio)—

100.

Leitão (Ana)— 66 e 172.

Leitão (António)— 52.

Leitão (Baptista) — 16.

Leitão (Belchior) — i58.

Leitão (Christovami — 70.

Leitão (Domingos)— 46.

Leitão (Filipe) — 100.

Leitão (Francisco)— i58.

Leitão (Isabel) — i52.

j35

Go-

-214.

193,

Leitão (Joana) — c2.

Leitão (.Manuel)— 286.

Leiva (Christovam de) — 32.

Leiva (Gaspar de)— 1 i3, 118

Lemos (Beatriz de)— 228.

Lemos (.Catarina de) — 22,

238.

Lemos (Filipe de) — 69.
Lemos (Gaspar de)— 61.

Lemos (Isabel de)— q3.

Lemos (Manuel de)— i35.

Lemos (Margarida de) — i58.

Lemos. \'id. Dias de Lemos;
mes de Lemos.

Lemos de Castro (Gaspar de;—
Lencastre (Isabel dei —• 100.

Lencastre (D. Jorge de)— 66.

Leonardes (P. Manuel) — 194,
196 e 27Ó.

Leonardo— 67 e 122.

Leonardo (Margarida)— 61 e 67.
Leonor (D.), mulher de D. João

Manuel — 1 59.

Leonor (D.)— 7, 12, 14, 24, ^9, 5o,

85, 8(5. 89, 101, 242, 252, 253,

256 e 269.

Leonor (D. ),^//kT de Barbara Coelho
— 172.

Leonor — 7, 18, 45, 54, 94, 129 e

i5i.

Leonor, escrava — 25.

Lhepe (D. Maria de)— 137.

Liarte (.Martin de)— 117.

Lima (D. António de) — 3i e 33.

Lima (João dei— i6q.

Linhares (Conde dei— 2o3.

Lira de Astros (Clemente João) —
190.

Lisboa (Isabel de) — 75.

Liscano (João)— 217.

Liscano (Sebastião de)— 219.
Loaces (Pedro de) — 140 e 284.
Loasa. Md. Dias de Loasa.
Lobato (.\ntonio)— 28.

Lobato (Joana) — 75 e 91.

Lobecho (João)— i33.

Lobeira (João de) — 209.
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Lobo (Aleixo)— 7.

Lobo (Maria) — 20.

Lobo (D. Rodrigo) — 210.

Lobo. \ld. Lopes Lobo.
Lomba (António da)— gò.
Lomba (Catarina de)— 74 e 261.

Lomba (Gaspar da) — 264.
Lomba (Lourenço da) — 261.

Lomba (Manuel da)— 37 e 264.
Lomba (Sebastião da) — 54.

Londa. Vid. Peres de Londa.
Lopes (Afonso) — i58.

Lopes (Ambrósio)— 78.

Lopes (Ana)— i3G e 23 1.

Lopes (Angela) — 102.

Lopes (Antónia)— 22.

Lopes (António) — 43, 166, 178 e

221.

Lopes (Barbara) — 100 e 194.

Lopes (Bartolomeu)— 34.

Lopes (Beatriz)— 71 e 164.

Lopes (Belchior)— 12.

Lopes (Bento) — 92.
Lopes (Bernardo) — 147.
Lopes (Branca I

— 41.

Lopes (Catarina) — 23, 3o, 3g, 42,

43, 78, 87, i58, 162, 177 e 229.
Lopes (Christovam)— 108, 112, 118,

lyi, 192 e 197.
Lopes (Clemente)— i38 e 140.

Lopes (Damião)— 175.

Lopes (Dr. Diogo)— 161.

Lopes (Diogo)— 16, 17 e 23.

Lopes (Duarte)— 10, 21 e 173.

Lopes (L.^° Fernão) — 3i.

Lopes (Filipe) — 16.

Lopes (Florença)— 23(5.

Lopes (Florentino) — bg e 61.

Lopes (Francisca) — 9, 19, 96, 102,

106, 114, 120, 126, i32, i6u,

i63, 166, i85, 223 e 274.
Lopes (Francisco) — i3, 25, 102,

1 12, i37, 187 e 194.
Lopes (Francisco), cónego — 36.

Lopes (Engracia) — 8, 10, 18, 20,

25, 29, 32, 35, 39 e 44.
Lopes (Grácia) — 164 e ib5.

Lopes (Gregório)— 187.

Lopes (Henrique) — 39.

Lopes (Inês) — 1Ó2.

Lopes (Inigo) — 140.

Lopes (Isabel) — 7, 9, 10, 11, 14,

16, 20, 21, 34, 36, 41, 47, 57.

175, 236 e 265.

Lopes (João) — 167, i85, 190, 209
e 220.

Lopes (Jorge) — 286.

Lopes (Leonor)— 14.

Lopes (Lourenço)— 3o.

Lopes (Luis)— 42.

Lopes (Luisa)— 25o.

Lopes (Marcos)— 122.

Lopes (Margarida)— 121.

Lopes (Maria)— 11, 27, 49,96, i3o,

i34, 197. 23i, 248, 286 e 287.
Lopes (Martim)— 162.

Lopes (Mecía)— 53.

Lopes (Pedro) — 35, 75, 82, 166,

175, 17D, 181, 1S4 e 289.

Lopes (Sebastião) — 84.

Lopes (Simão)— 41.

Lopes (Vasco)— 158 e i65.

Lopes (Violante)— 166.

Lopes de Arca (Gonçalo) — 10 e

232.

Lopes de la Barra (João)— 22 3.

Lopes de Gitran (Diogo)— i52.

Lopes de Haro (L.'^° Diogo) — 201.

Lopes Lobo (Rui)— 69.

Lopes Mondonhedo (João), capitão
— i3ó.

Lopes de Monterrey (João) — 99,
loq, 1 16, i85 e 189.

Lopes Pereira (Pedro) — i83.

Lopes de PravJa (João)— 209.

Lopes da Rosa (Catarina) — 28.

Lopes de Sousa (Diogo), O diabo
— 60, 76, 88, 178, 181 e 264.

Lopes de Velasco (João)—96 e 112.

Lopo — 61.

Lordelo (Amador)— 8 e 16.

Losa (Isabel de)— 120.

Losa (João de) — 114.

Loureiro (Gonçalo) — 109.
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L,ourença (D.)— 281.

Lourença— 81.

Lourençana, capitão— 270.

Lourençana. Vid. Rodrigues Lou-
rençana.

Lourenço — 87, 118, 121, i38 e

154.

Lourenço (Ana) — 77, 82, 176 e

263.'

Lourenço (André)— 102 e 145.

Lourenço (Branca)— 22 e 157.

Lourenço (Francisco) — 95.

Lourenço (Germão)— 5g. ,

Lourenço (Isabel) — 136.

Lourenço (João) — no, 118, 129,

i34, i36, 162, 206, 256, 267 e

25l).

Lourenço (José)— 265.

Lourenço (Luis)— 162.

Lourenço (Maria)— 62.

Lourenço (Miguel) - 207.

Lourenço (Pêro) — 1Ó2.

Lourenço (Sebasticão)— 275.
Lousada (André)— 233.

Lousada (António de)— 108.

Lousada (Catarina) — 12, 16, 21 e

164.

Lousada (Manuel de) — 274 e 275.

Lousada (Maria de)— i36 e 224.

Lousada (Pedro de)— 99, 101, io3,

III, 114, 119, 121, 128 e i32.

Lousenha (Catarinaj— 92.

Lucas — 28, 98, 120 e 148.

Lucena (António de), capitão —
164.

Lucena (Jerónimo de) — 40, 52 e

247.
Lucena (Manuel), cónego — 2o5.

Luces (Daria)— 24.

Luces (Jerónimo) — 26, 27 e 29.

Luces (Policena de)— 19, 24 e 27.

Luces (Mice Taviano de)— i58.

Lucrécia— 5i.

Luis (D.)— 219.
Luis — 16, 19, 20, 24, 52, 63, 68,

89, qi, 92, 94, 95, 104, 1 19, 124
e 28o.

Luis, escravo — 22, 78 e 184.

Luis (Fr.) — 2o3.

Luis (Ambrósio)— 179 e 25o.

Luis (Ana) — 21 e 34.

Luis (Andresa)— 209.
Luis (Antónia)— 6.

Luis (António) — 11, 79, 118, 128,

i33, i38, 142^ iqo e 265.

Luis (Brás) — 80 e 288.

Luis (Brianda)— 65 e 170.

Luis (Brites) — 160.

Luis (Catarina) — 55.

Luis (Diogo)— 166.

Luis (Domingos)— 207.

Luis (Fernão), clérigo— 157.

Luis (Francisco) — 148 e 181.

Luis (Germão)— i65.

Luis (Gonçalo)— 223.

Luis (Isabel) — 8, 56, 175, 25o e

260.

Luis (João) — 108, 161 e 162.

Luis (Joseph)— i5o e 220.

Luis (Leonor)— i65.

Luis (Manuel)— 217.

Luis (Margarida) — i3.

Luis (Maria)— 61, 69, 84, io3, 106,

109, ii3, 120, 121, 123, 127,

i32, 134, 171, igo, 199, 207,
210, 212 e 265.

Luis (Mateus)— 217.
Luis (Mecía) — 70.

Luis (Pedro)— 19, 92 e i85.

Luis (Rodrigo)— 19, 25, 28, 37, 45,
5o, 58, 64, 262 e 265.

Luis (Salvador)— 129 e 166.

Luis (Sebastião)— 110.

Luis de Sá (Maria) — 16.

Luisa (D.) — 28, 33, 36, 61, 87 e

2l5.

Luisa (D.), mulher de Atanasio de
Chabaria — 108.

Luisa (D.), mulher do capitão Sil-

vestre Perea— 142.

Luisa— 33, 47, 5o, 61, 71, 93, loi,

128, 129 e 140.

Luisa, escrava — 55.

Luisa (Brianda)— 47.
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Luna (Francisco)— 217.

Luna Navarro (Francisco de) — 147
e i52.

Luz (Maria da)— ii5 e i33.

Luzia (D.) — 219 e 271.

Luzia — 176 i33.

Luzia, escrava— i3, 18, 34, 38, 54,

57, 65, 74 e 252.

Luzon, alferes— 272 e 273.

Luzon (Luís)— i 5i.

Macedo (Antónia de)— 18.

ALicedo (António de)— 189.

Macedo (Francisca de)— 86.

Macedo (Francisco de)— i38.

Macedo (Jeronima de)— 38.

Macedo (Leonor de) — 43.

Macedo (Maria de) — i25.

Macedo (Pascoalaj— i3o.

Macedo (Victoria de)— 42.

Macedo. Vid. Pinheiro de Macedo.
Machado (Álvaro) — 41, 43, 5i e

' 288.

Machado (Erigida)— 289.

Machado (Christovam)—33, 64, 70,

85, 287 e 288.

Machado (Domingas)— 98.

Machado (Fernão) — 235.

Machado (Fernão), clérigo — 167 e

266.

Machado (Francisca) — 92 e 93.

Machado (Francisco)— 233.

Machado (Gonçalo) —^ 1Õ6.

Machado (L.''° Gonçalo), jcror/so/'

—

33.

Machado (Helena) — 66, 82, 85 e

.73.

.Machado (Isabel)— b e 91.

Machado (João)— 227.

Machado (Lu\s), alcaide— 23o, 233,

234 e 286.

Machado (Luisa)— 85.

Machado (Manuel)— 35 e 239.

Machado (Maria) — 201.

Machado (Pedro)— 26, 88 e 167.

Machado (Sebastião) — 34 e 41.

Machado (Simoa) — 34.

Machado (Vasco)— 229.

Machado Brandão (Dr. Francisco)
— 2o5.

Macho (Belchior) —^207.

Macho (Gonçalo)— 169.

Madalena— 3o, 31,66,94, io3, 116

e 141.

Madalena, escrava — 20 e 3o.

Madeira (Antónia)— 56.

Madeira (António) — 78 e 177,
Madeira (Simão) — 167.

Madeira. ]'id. Rodrigues Madeira.
Madureira (Álvaro de) — 192.

Magalhães (António)— 73.

Magalhães (Francisco de)— 92.

Magalhães (D. Joana de)— 112.

Magalhães (Leonor de) — i58.

Maia (Francisco da) — 70.

Maia (Jeronima da) — 66, 67 e 70.

Maia (Jerónimo da) — 34 e 168.

Maia (Jorge da)— 53.

Maia (Tomás da)— 107.

Maior (D.) — 37, 166, 169 e 170.

Maldonado — 162.

Maldonado (D. Francisco) — 124 e

125.

Maldonado (D. Joana)— 108.

Maldonado (João)— 271.

Maldonado (João Baptista), capitão

206 e 2i3.

Maldonado (Luis) — 187 e 201.

Malho (P. Manuel) — 207.

Malvazedo (Luis)— 8.

Mancellos (D. Margarida de) — 29,
61 e 65.

Mantilha (Barnabé) — 207, 2i5 e

222

.

Manxarres. Vid. Alemão Manxarres.
Manuel (D.) — 187 e 200.

Manuel — 7, 8, 21, 22, 24, 32, 39,

45, 46, 48, 57, 59, 60, 62, 63,

697 10, 7'í 72, 74"^ ^4> 89, 107,

116, 117, 119, 122, 124, 127,

i3i, 104, i35, i36, 140, 144,

146, 148, 149, i5o, i52, 235,

289 e 290.

Manuel (D.), primo do rei do Congo
— 228.
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Manuel, escravo — 144.

Manuel, mourisco — 23.

Manuel (D. Afonso)— 71.

Manuel (D. Álvaro) — 28 e 5[.

Manuel (D. Diogo)— 28.

Manuel (D. Fradique)— 246.
Manuel (D. João)— 26, 71, 72, iSg,

228 e 239.

Manuel (D. Jorge). Vid. Jorge (D.).

Manuel (Maria) — 106, i35, i85 e

i86.-

Manuel (D. Nuno)— 17, ig, 3i, ôg,
168 e 247.

Marçal — 79, i3o e 137.

Marçal (Gaspar de) — 60.

Marcela— 134.

Marcos—- 107.

Margarida (D.)— 18, 20, 87, 47, 5i,

65, 56, 60, 166, 168, 180, 244,
246, 260 e 261.

Margarida — 8, 29, 3i, Sg, 46, 64,

59, 64, 67, 74, 83, 91, io5, 114
e 286.

Maria (Infante D.)— 26, 182 e 262.

Maria (D.) — 6, 7, 17, 28, 41, 56,

60, 62, 63, 68, 98, 145, 149 e

173.

Maria (D.), mulher de Afonso de
Guevara— 126 e i32.

Maria {D.), filha do contador Agui-
leira— 132.

Maria (D.), mulher de Duarte da
Gama— 81.

Maria (D.), mulher de João Car-
valho— 65, 66, 71 e 174.

Maria (D.), mulher de Rui de Sousa
— 88.

Maria — 7, 10, 11, 12, i3, 14, 18,

21, 23, 24, 27, 28, 3i, 32, 33,

36, 38, 41, 42, 43, 47, 49, 5i,

52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 63, 65, 66, 69, 70, 73, 74,

76, 77> 79' 80, 81, 85, 88, 92,

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

loi, 102, io3, io5, 106, III,

ii3, 114, ii5, 116, 120, 121,

123, 125, 126, 128, 129, i3o,

i3i, i32, i33, i34, i35, i36,

137, 139, 140, 141, 142, 143,

144, 145, 146, 147, 148, i53,

279, 287, 288 e 289.
Maria, escrava — 20, 29, 34, 79,

83, 86, 87, 144 e 245.
Maria (D. Ana)— 191 e 192.

Maria (Ana) — i35, 142, 143, 145,

147, i5i, i53 e 277.
Maria (Angela) —221.
Maria Camila — 287.
Marin (Adão) — 226.

Marinho (Anna) — 3i.

Marinho (Diogo), capelão mor —
206 e 2i5.

Marinho (Francisca)— 217 e 282.

Marinho e Lobeira. Vid. Fernandes
Marinho e Lobeira.

Mariz (Maria) — i3o.

Mariz (Miguel de)—-Sg e 247.
Marques (Afonso)— 200.

Marques (André)— 188.

Marques (Catarina) — 96, 112 e

212.

Marques (Christovam)— 23.

Marques (Domingas)— 2S9.

Marques (Filipe)— 17.

Marques (Gabriel)— 48.

Marques (Inês)— 112.

Marques (Jerónimo)— loi.

Marques (João)— 64.

Marques (Maria) — 119, 129, i35 e

197.

Martinho (D.)— 33.

Martinho— 15, 84, qi e 'oi.

Martinho (Gil) — Sg.

Martins (Álvaro) — 12.

Martins (Antonioi — 146, 162, 192,

202 e 278.

Martins (Baltasar) — 283.

Martins (Belchior) — 12.

Martins (Catarina) — 78, 140, 144,
i52, i5g, 181 e 217.

Martins (Christovam)— 274.
Martins (Cosme)— i3i.

Martins (Diogo)— g7, io3, u5, 190
e 200.

4>
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Martins (Domingos)— 100, 190, 194,

199, -201, 2176 277.

Martltis (Fernão) — 1Ó2.

Martins (Francisca)— 59.

Martins (^Gaspar)— 73 e 173.

Martins (Inês)— 3i, 33, 34, 35, 36,

37, 43, 44, 45, 97, 149, 23 1 e

287.
Martins (Isabel)— 77, 147, i5i, 199,

204, 210, 219 e 222.

Martins (Joana) — 137, 144, i54 e

21 5.

Martins (João) — 76. io3, 186, 189.

190, 197, 2o5, 225 e 233.

Martins (Jorge) — 45.

Martins (Joseph) — 223.

Martins (Julião)— 140 e 147.
Martins (Lazaro)— 189.

Martins (Leonor) — 162.

Martins (Lopo)— 46.

Martins (Lourenço)— io5, 118, 206
e 216.

Martins (Madalena)— i32.

Martins (Manuel) — 216 e 246.

Martins (Margarida)— loõ e 117.

Martins (Maria) — i32, i35, 139,

147, i5o, i5i. 206 e 220.

Martins (Pedro)—99, i32, 196, 197,
201, 2?4 e 237.

Martins (Rodrigo) — 162.

Martins dei Castilho (João)— 187 e

200.

Martins de Ilhana (Francisco) —
-.'9- ^

Martins Osório (João) — 189 e

191.

Martins Pinheiro (Rui)— 22 e 34.

Martins de Sequeira (D. Francisco),

governador— 2o5.

Martins de Vilanova (João) — 149.
Martins Zoreo (João)— 109.

Martos (Diogo de)— 2o3.

Martos (Jerónimo de) — 121.

Mata (Francisca da) — 141,

Matela (Pedro) — 26, 37, 44 e 241.
Mateus (D.), ajudante do Castelo—

140.

Mateus — 5i, 79, 102, i36, 142 e

179.

Mateus {¥\\iy>&)^ parteira — 26.

Matias— 25, 72 e lub.

Matos (Álvaro de)— 228.

Matos (Belchior Francisco) — 217.
Matos (Domingos de)— 221.

Matos (Gaspar de) — 45.

Matos (Jerónimo de)

—

112, ii5, i52,

223 e 281.

Matos (João de)— 269.
Matos (Maria de) — 56 e 94.
Matos (Martim de) — 14Ò.

Matos (Mecía de)— 14.

Matos (Rodrigo de)— 287.
Matos Baracho (Pedro de) — 207 e

21 1.

Matrel (Francisco)— 70.

Mecía (D.), mulher do sargento mor
— 97 e 100.

Mecía (D.l, mulher do alferes Fran-
cisco de Salcedo— 117.

Mecía — 22, 67, 72 e io5. \^id.

Meneia.
Medeiros (António)—5o, 256 e 290.

Medina (D. Grácia de)— 129.

Medina (Lucas de)— 129 e i3i.

Medina (Maria de)— 187.

Medina. Md. Peres Medina.
Medrano (Maria de) — i5o e 192.

Medrano y Dias (D. Maria 1
— 141 e

142.

Megem (D. Maria de) — 148.

Mello (António de) — 93 e 181.

Mello (António de), beneficiado —
97-

Mello (Christovam de)— 37 e 5i.

Mello (Francisco de)— 72.

Mello (Dom Gomes de) — 209.
Mello (Heitor de)— 5i.

Mello (João de)— 174.
Mello (Jorge de)— i5.

Mello, de Évora (Jorge de)— 12.

Mello (Luis de), porteiro mor —
206.

Mello (D. Joana de) — 2o5.

Mello (Manuel de)—

3

1.
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Mello (D. Margarida) — 5i>.

Mello (Pedro de)— 5i.

Mello (Sebastião de)— i23.

Mello. Vid. Pessoa de Mello; Roges
de Mello.

Meneia iD.) — 189. V^id. Mecía (D.).

Mendes 1 Adrião) — ÓS.

Mendes (Afonso)— 182.

Mendes (Ana) — 168.

Mendes (André) — 173.

Mendes (António) —74 e 232.

Mendes (Beatriz) — 14, 64 e 67.

Mendes (Catarina) — 23 e 68.

Mendes (Diogo) — 169, 192 e 267.
Mende~s (Francisca) — i3, 14, 16,

19, 2 5, 2Ó, 3o, 36, 39, 41, 44,
53, 61, 161, 166, 242, 25i, 285
e 286.

Mendes (Francisco)— 135, 174, 104,

200, 223 e 277.
Mendes (Gonçalo) — 62.

Mendes (Guiomar)— 77, 93 e 178.

Mendes (Henrique)— 94.
Mendes (Inês)— Õ4.

Mendes (Isabel) — 39, 68, 70, 71,

72, 1 13, 146 e 174.

Mendes (Joana)— 178 e 262.

Mendes (Joane), morgado de Oli-

i'ei?'a — 91.

Mendes (João) — 86, 94 e 206.

Mendes i Jorge)— 36.

Mendes (Justa)— 178.

Mendes (Leonor) — 39.

Mendes (Manuel)
—

"66, 72, 78 e

82.

Mendes (L.*^" Manuel) — 64 e 91.

Mendes (Maria) — 81 e 179.
Mendes (Pedro) — 175 e 176.

Mendes (Simão)— 84.
Mendes de Carvalho (Christovam)
— 3i.

Mendes de Castro (António)— 28.

Mendes Ferreira (Pedro)— 260.

Mendes de Oliveira (Joana)— 289.
Mendivia (João de) — 119.

Mendonça, sargento— 273.
Mendonça (Francisco de)— 85 €171.

Mendonça (Isabel de)— 97 e 279.
Mendonça (Joana de) — 48.
Mendonça (João de)— 171.

Mendonça (João Jerónimo de), ca-

pitão— 223.

Mendonça (Jorge de)— 56 e 72.

Mendonça (D. Maria de) — 143 e

212.

Mendonça (Maria de) — 100 e 128.

Mendonça (Mariana de) — 107.
Mendonça (Sebastião de)— 120.

Mendonça (Victoria de)— 1 10 e 207.
Mendonça. \'id. Azevedo e Men-

donça •, Furtado de Mendonça

;

Gonçalves de Mendonça; e Ortiz

de Mendonça.
Meneses (D. António dei— 68.

Meneses (Blasia de) — i5o.

Meneses (Constança de)— 182.

Meneses (D. Garcia de)— 70.

Meneses (Gaspar de)— 161.

j

Meneses (Henrique de) — 62.

I

Meneses (D. João de) — 89 e gS.

Meneses (D. Maria de)— 272.

I

Meneses (D. Simão) — 27.

Meneses. Vid. Dias de Meneses.
.Mesa (Tomé de) — 187.

Mesa Escobar (D. Joana de)— 210.

Mesquita (Fernão de)— 25.

Mesquita (João da) — 124.

Mesquita (Jorge de) — i5i.

Mesquita (L.'^" Manuel Lourenço de)

218 e 281.

Mesurado (Anai— 46.

Mexia (D. Francisco) — 154.

Mexias Chirinos (D. Diogo) — 194.
Micaela (D.)— 189.

Micon (Nicolau) — i53.

Migueis (Francisco)— 55.

Miguel (D.)— 92.

.Miguel — 40, 58, 67, 84, 88, 110,

125 e i55.

Miguel, escravo— 32 e 75.

Miguel (Domingos) — 190.

Milão iD. Leonor de)— 17.

Mira (João dej — 116, 199 e 201.

Mira Pinheiro (João de) — 107.
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Miranda (P."), capelão — 40.

Miranda (Francisco de)— 187.

Miranda (Isabel de)— i23.

Miranda (Maria de)— 108.

Miranda (Martim Afonso), cama-
reiro do Cardeal— 247.

Mireles (Ana de) — 197.

Moia (João de)— 220.

Moliana (Domingas João)— 143.
Moiina (Dr.) — 19^ e 1Q9.

Molina (Ana de) — 140, 144, i5o e

284.

Molina (D. Gaspar de)— 214.
Molina (D. Joana de) — i5o.

Molina (D. João de) — 119, i25,

i3i, 202, 2o3, 204, 209 e 2i3.

Molina (Maria de)— 283.

Molina (D. Olaia de)— 189.
Molina. fVi. Castro e Molina.
Molinho (Fernão de)— 6S.

Monção (Dr.) — 68.

Mondonhedo. Vid. Lopes de Mon-
donhedo.

Mónica — i3.

Moniz (Catarina) — (5q.

Moniz (Isabel) — 39, 5i e 73.

Moniz Barreto (António) — i3i.

Moniz Barreto (Henrique)— 184.
Moniz da Camará (Dr. António),

provisor— 218.

Monroy (D. António) — 208.

Monroy (D. Fernando de) — i25.

Monroy (D. Sancho de) — 129.

Montalvão (Belchior de)— 178.
Montalvo (Belchior de) — 81, 85,

89, 90, 181, 182, i83 e 289.
Monte (Domingos dei)— n5.
Monte (Gabriel de) — 37.

Monteiro ('Ana)— 78.

Monteiro (António) — 220.

Monteiro (Catarina) — 64, 86 e

180.

Monteiro (Domingas)— 216.

Monteiro (Francisco) — 216.

Monteiro (Isabel)— 129.

Monteiro (Jerónimo) — 39.
Monteiro (João)— 49, 77 e 191.

Monteiro (Luis) — i33.

Monteiro (Manuel)— 119 e 127.

Monteiro (Maria) — 73, qo e

173.

Monteiro (Valério)— 270.
Monteiro. ]^id. Gomes Monteiro

;

Gonçalves Monteiro.
Montenegro (D. Diogo de), capitão

1 17, 122, 199 e 201.

Montenegro (Francisco de) — io3,

112,1 19, 123, 127 e 204.

Monterey. I7tV. Lopes de Monte-
rey.

Montes (Francisco de)— 202.

Montês (Margarida)— 91.

Montoia (Jerónimo de)— 5o.

Moraes (Alexandre de)— 127.
Moraes (Beatriz de)— 83 e 159.

Moraes (Gonçalo de)—43.

Moraes (L.^° Lourenço de) — 217 e

220.

Moraes (Manuel 1
— i3o.

Moraes (Mecía de) — i32, 195 e

209.

Moraes de Carvalho (L.^° Lourenço)
— 2l5.

Morales (João de) — 141, 146, i52,

i53, 184, 18Õ e 2i3.

Morales (Maria de)— 271.
Morales (Martim de) — 96, 102, 114,

120, 126, i32 e 186.

Moreira (Álvaro) — 49, 5i e 95.
Moreira (Ambrósia)— 36.

Moreira (Bartolomeu) — 98.
Moreira (Genebra)— 268.

Moreira (Isabel) — 39 e 174.
Moreira (Jerónimo)— 268.

Moreira (Manuel)— 39 e 174.
Moreira. Vid. Alvares Moreira.
Moreno (António) — 272.
Moreno (Benito) — 1 17.

Moreno (Francisco) — 119 e 147.
Moreno (João) — 2o3.

Morim (Lusia de) — 48.
Mosqueira— 280.

Mota, sargento— 199.
Mota (Bartolomeu da)— 80 e 82.
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Mota (Catarina da) — it.

Mota (Francisco da) — 87.
Mota (Jerónimo da)— 68.

Mota (João da)— 278 e 279.
Mota Pessoa (Dr. Francisco), pro-

i'isor — 200, 209 e 22 5.

Moura (Álvaro de)— 141.

Moura (António de)— 27 e 91.
Moura (D. Cristovam de)— 52.

Moura (D. Filipa de) — 128, i3i,

i32, 140, i52, i53, i5b e 2o3.

Moura (Gabriel de) — 22, 40, 48,

69, 78, 166 e 234.

Moura (Jeronima de) — 223.

Moura (Lourenço de)— 6, 9, 19, 21,

25, 26, 29, i58, 160, 164, i65,

167 e 240.

Moura (D. Luis de)— 45.

Moura (Manuel de)— 234.
Moura (Maria de) — 99, 109, iii,

! 16, 125, 140 e i5i.

Moura. Vid. Telles de Moura.
Mourão (Agostinho) — 287.

Mourão (António), comprador —
176.

Mourão (António) — 77, 168, 169,

192 e 287.

Mourão (Belchior)— 168.

Mourão (Francisco)— 93 e 184.

Mourão (Gaspar)— 5i, 53, 88, 166,

177, 248 e 288.

Mourão (João), capelão— 174.

Mourão (João) — 18, 24, 32, 5i e

74-
Mouriz (Catarina de)— 40.

Moroz (Catarina de)- 36.

Mouzinho (Maria) — 170.

Muesca (João de)— 190.

Munhoz— 1 10.

Munhoz (Bernardo), alferes — 204,
2o5, 206 e 207.

Munhoz (Inês de)— io5. 117 e i23.

Munhoz (João)— 137, i5i e 208.

Munhoz (Pedro)— 122.

Muniel (Felisberto) — i5o.

Murga (Sebastião de), capitão —
147 e 154.

Murzella (Margarida)— 70.
Murzella (Maria) — 72.
Nabo (Vasco) — 37.
Naia (D. João de)— 187.

Namur (Margarida)— loy.

Namur (Maria de) — 109, 1 17, 206
e 282.

Nao (Francisco da) — 11.

Narvaes (Gabriel de) — 270.
Natália— 140.

Navarrete (D. Elvira) — 1 i5.

Navarrete (Lucas de), capitão —
111, ii3, 1S8, 193, 2o3, 218,

279, 280 e 282.

Navarrete (Nicolau de) — 120, 122,

124, 127, i3o, i36, 148 e 193.

Navarro (D. Luisa)— 282.

Navarro (Flores), capitão — q8 e

210.

Navarro (João)— 98, 149, 190, 200,

201, 204, 206, 207, 208 e 222.

Navarro (João), artilheiro — 208,

217 e 223.

Navarro. Vid. Luna Navarro.
Navarro Espinho (João), capitão —

210, 219, 220 e 221.

Neira (Rodrigo de) — 188.

Neiva (Susana de)— 32.

Neto (António)— 181.

Neto (Catarina) — 244.
Neto (Simão) — 14.

Neves (Inês das) — i36.

Neves (Madalena das)— 67.

Neves (Maria das) — 121, 140, 147
e 204.

Nicola (Gil de) — 154.

Nicolau — 52, 57, 75, 78, 112 e

287.

Nicolau (Mestre) — i65.

Nicolau (Mecía) — 286.

Nioardes (?), tesoureiro — 188.

Niso (Jerónimo de)— 2o5.

Nobre (Branca) — 93.

Nobre (D. Francisca de)— 225.

Nobre (Iria) — i5o.

Nobre (Luisa)— 83.

Nobre (Maria) — 212.



326 —

Nogueira (Ana) — 3i, 40, 44, 4b,

b2. 53, 59, 81, 85, 80, 94, 1Õ8,

171, 173,' 178 e 184.

Nogueira (Domingos) — 224.

Nogueira (Jerónimo ?) — 177.

Nogueira (Vicente), vigário de S.

Bartolomeu— 83.

Noroniia— 254.

Noronha (D. Bernardo de)— 64.

Noronha (D. Constância de) — i5.

Noronhíi (D. Filipe de)— 200.

Noronha (D. Garcia de) — 64.

Noronha (D. Henrique de)— 9 e 22.

Noronha (Manuel de)

—

ibg.

Noruega (Sebastião de)— i3i e i33.

Novaes (Beatriz)— 28 e 34.

Novaes (Gabriel de)— 193.

Novaes (João de)— 161 e i63.

Nunes, alferes— 99 e 188.

Nunes (Agostinho) — 161.

Nunes (Aionso)— 53.

Nunes (Álvaro)— 237.

Nunes (Ana) — 100.

Nunes (António)— 49, 52 e 261.

Nunes (Beatriz) — 38.

Nunes (Catarina) — 24, ii3 e 164.

Nunes (Diogo) — 167.

Nunes (Francisca) — 39 e 66.

Nunes (Francisco)— 40, 58, 71, i85

e 186.

Nunes (Gonçalo).— 52.

Nunes (Grácia)— 23.

Nunes (Heitor)— 166.

Nunes (Isabel) — ii3 e 182.

Nunes (Jerónimo)— 152, i53 e 218.

Nunes (Joãoi— 161.

Nunes (José)— i3o.

Nunes (Leonor)— 20 e 80.

Nunes (Manuel) — 160 e 177.

Nunes (Marçal)— 18 e i65.

Nunes (Margarida)— 168 e 175.

Nunes (Maria)— i5, io5, 116, 119,

129, i3o, i58, i83, 197, 207 e

285.

Nunes (Pedro)— 12 e 16.

Nunes (Sebastião) — 111, 117, 120,

125 e 202.

Nunes (Teodósio)— 85 e 91.
Nunes (Violante)— 249.
Nunes de Andrade (Domingos) —

49-
Nunes da Costa (Francisco) — 200.

Nunes de Vilalobos (Teodósio) —
2Õ4.

Nuno (D.) — 28.

Nuno— 21 e 26.

Obregon (Diogo de), capitão— 127,

128, 195, 197, 200, 2o3 e 208.

Obregon (Francisco de)— 137.

Olea (D. Paula de) — 225.

Oleaga (Sebastião de)— 120.

Oliva (João de) — 121, 198 e 274.
Oliveira— 289.

Oliveira (P.^ António de) — 19Õ e

'99-
Oliveira (Belchior de)— 22 e 235.

Oles. Viíi. Caldeirão de Oles.

Oliveira (Brigida de) — 154.

Oliveira (Catarina de) — i3o.

Oliveira (Francisco de)— 206.

Oliveira (Guiomar de)— 22 e 235.

Oliveira (Isabel de)— 58.

Oliveira (João de)— 49; 72, 82, 83,

170, 171, 172, 173", 177, 288 e

289.
Oliveira (Luis de) — 209.

Oliveira (Luzia)— 217.

Oliveira (Marcos de)— 143.

Oliveira (Maria de) — 38, 14^1, i5o,

i52 e i53.

Oliveira (Marta de)— 84.

Oliveira (Martim de)— 79.
Oliveira (Matias de)— 216.

Oliveira (Paula de) — 99, io3, iii,

114, 119, 121, 128, i32, 2o3 e

217.
Oliveira (Pedro de)— 221.

Oliveira (Rufina de) — 121.

Oliveira. Vid. Mendes de Oliveira.

Oliveiros (Catarina de)— 5o.

Olleta (D. Isabel de)— 154.

Olmo (D. João dei) — i5i.

Ordonhes (Maria)— 239.

Ordonhes (Pedro)— 208.
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Orelhana (D. Maria de)— 102.

Orosco (D. Francisco de)— iSg.

Ortega (Alonso de)— 147.

Ortega (Margarida) — 221 e 281.

Ortega (Pedro) — 120.

Ortigosa, sargento— 209.

Ortiz, sargento — 2<Si.

Ortiz (Catarina) — 46.

Ortiz (Ciiristovam) — 160.

Ortiz (Diogo) — III, ii5 e 194.
Ortiz (Dionísio) — i38.

Ortiz (Gaspar de) — 18S e 191.

Ortiz (Maria) — 281.

Ortiz de Mendonça (Joãoi^ioo.
Ortiz Saiasar (Diogo)— 96 e 107.

Osório (D. Fernando), capitão —
199.

Osório. \'id. Martins Osório.

Ostemparta (João) — 109.

Ourem 1 Pedro de)— 176, 17Q e 180.

Ouro (António d')-— 197.

Pacheco ^Catarina) — Só.

Pacheco (P. Duarte)— 220.

Pacheco (Francisca) — i38.

Pacheco iGregoria)— i65.

Pacheco (Maria) — 88 e 92.

Pacheco (Maria), escrava— 180.

Pacheco (Molante)— 26, 33, 35, 36,

37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48,

57,. 68, 60, 63, 68, 69, 70, 71,

72, 77' 92, 94r i7'í i?'-, 173,

174, 176, 178 e 290.
Pacheco. í^id. Góes Pacheco.
Paderna (João de)— i3o.

Paes (Álvaro)— 36, 44 e 28Ó.

Paes (António)— 72 e 270.
Paes (Bartolomeu)— 192.
Paes (Catarina)— 77.
Paes (Christovam)— 88.

Paes (Constantina) — 204.
Paes (Diogo) — 40.
Paes (Duarte)— 21.

Paes (Francisco)—44, 62 e 287.
Paes (Francisco), clérigo— 28o.

Paes (Fraiicisco), ecónomo— 160.

Paes (Gabriel de)— 199, 206 e 278.
Paes (Isabel)— 38 e i83.

I^aes (João\ sargento — 145 e 21 3.

Paes (Luisa), — 112.

Paes (Margarida) — 36, 49, 52, 74,
169 e 260.

Paiva (Ana de)— 53.

Paiva (António de) — 29, 47 e 176.
Paiva (Luís de) — 25.

Paiva (Maria de) — 1 3.

Paiva (Miguel de) — 74.
Paiva (Pedro de) — 28.

Paiva (Tomé de) — 18, 161, 164,
232 e 285.

Paiva. Vid. Alvares de Paiva.

Palencia (Diogo de)— 276.
Palha (Pedro)— 21.

Palher (André)— 129.

Palma (Padre) — 9.

Palma (Susana da) — i36.

Palmas. J'id. Furtado de las Palmas
— 14Õ.

Palomares (Miguel de) — 189, 193,

194, 209 e 278.
Palombo. Vid. Rodrigues Palombo.
Palomeira (Diogo de), capitão— 97.
Pamphila— 41.

Panes (Onofre)— 99 e 11 3.

Pantoja (D. Filipa de) — 171.

Parada (Jorge de) — 46.

Parama (Pedro de) — i36.

Paramo (J.° de)— i38.

Paramo. ITcY. Fernandes Paramo

;

Herdi Paramo.
Parcelo (Lourenço) — 139.

Pardo (João)— 11 5, 126, 212 e 21 5.

Pardo (Luís)— 42.

Paredes (António de) — 144.

Paredes (Diogo)— 147, 148, 2 16 e 223.

Paredes (Santiago) — 220.

Parmo (Pedro de)— 147. \'id. Pa-
rama.

Páscoa— i36.

Páscoa (Luisa de) — 89.
Pascoal— 76, 82, 143 e 144.

Pastrana (P. Álvaro)— 202 e 2a3.

Paula— 14, 26 e 5i.

Paulo — 3o, 37, III e 122. .. 1

Pavilha (Francisco) — 121. .
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Paz (D. Alonsa de la)— 107.

Paz (D. Isabel de)— 224.

Paz (João da), cabo — 210.

Paz (Lucrécia de la) — 107 e 117.

Paz (Rodrigo de)— 101.

Paz e Vilalobos (João de), sargento
— 222.

Pedro (Bispo Dom)— 68.

Pedro — 17, 19, 23, 26, 28, 34, Sg,

61, 68, 72, 76, 80, 82, 99, 100,

104, 107, 110, 117, 118, 120,

121, 128, 140, 141, 144, i5i,

i52, 174, 273 e 287.

Pedro, mestre cozinheiro— 14.

Pedro, caçador— 86.

Pedro, escravo— 85, 86, 170 e 279.
Pedro, flamengo — 275.

Pedro (João)— 172.

Pedrosa (Maria)— 94, 102 e 112.

Pedrosa (Mariana)— 221.

Pedroso (P. João)— 141.

Peixoto (Duarte)— 56 e 245.

Peixoto (Simão)— 214.

Pelandi (Lourenço)— i5o.

Pella (D. Luis)— 186.

Penalva (Beatriz) — 162 e 232.

Penalva (Catarina) — 232.

Penha (Anna de la) — 114, 122 e

187.

Penha (Catarina de la)— 154.

Penha (Domingos de la)— io3, 106,

114, iq6 e 214.

Penha (tíelena de la) — 124, I25,

i3o, i34, 143, i5i e 201.

Penha (Isabel de Ia)— 97, 104, 110,

ii3, 117, 120, 124, 129 e 140.

Penha (Jeronima de la)— 141, 146,

i5i e 154.

Penha (Joana da)— 21 3.

Penha (Luis de la) — 187, 188 e

274.
Penha (Maria de Ia) — 140, 141,

144, 146 e 207.

Penha (Martim de la)— 273.

Penha (Pedro de la)— 188 e 196.

Penhalosa (Francisco de) — 112 e

195.

Penhalosa (Gabriel de), alferes —
106, 109, ii5, 121, 122, 192»

199, 200, 201 e 273.
Penteado (Luis) — 71.

Percim (Margarida) — 55, 76, 168,

171, 173, 178 e 180.

Percim (Maria)— 171 e 177.
Perdigão (Maria) — i5i.

Perea (Isabel)— 155.

Perea (João de), capitão — 212.

Perea (Silvestre de), capitão— 142,

201 , 206 e 207.

Pereira— i85.

Pereira, alferes — 187.

Pereira (Ana)— 166.

Pereira (António) — 3o, 47, 5o, 5i,

52 e 53.

Pereira (Beatriz)— 17, 167 e 242.

Pereira (Catarina) — 59, 88 e 25 1.

Pereira (Diogo) — 29.

Pereira (Filipe)— 39.

Pereira (Francisca)— 120, i52, 129,

i32, i33, i35, 181 e 192.

Pereira (Francisco)— 11 e i23.

Pereira (Gonçalo) — 223.

Pereira (Henrique) — 184.

Pereira (Inês) — 49 e i25.

Pereira (Isabel) — 49, 5i, 81, 178 e

264.

Pereira (D. Jeronima)— 281.

Pereira (João de) — 111 e 261.

Pereira (Leonor)— i65.

Pereira (Margarida)— 75 e 207.

Pereira (Maria) — 29, 38, 109, 145,

220 e 282.

Pereira (D. Martinho) — 81.

Pereira (Silvestre), capitão— i35.

Pereira. Vid. Gomes Pereira; Lo-

pes Pereira.

Pereira Pinto (Dr. Francisco)— 135

e 142.

Peres (Álvaro)— 26.

Peres (Antão) — 186.

Peres (António), capitão — io5 e

223.

Peres (Catarina) — 140, 141 e

189.
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Peres (Feliciano), capelão — iSy,

140, 211, 212, 2i3 e 214.

Peres (Francisco) — 99, loi, 11 1 e

118.

Peres (Gonçalo) — io5. iiq, 129,

189 e 197.

Peres (Joana)— loi.

Peres (João) — 109 e 18G.

Peres (Maria)— 70, 137 e 187.

Peres (Rodrigo) — 187, 140 e i5i.

Peres de Andrade (Álvaro)— 14.

Peres de Andrade (Jusarte)— 176.

Peres de Andrade (Lisuarte) —
27.

Peres de Anticona (Manuel) —
221.

Peres Carvalho (Gonçalo) — 224.

Peres de Gusmão (João) — 145.

Peres de Londa (João)— io5.

Peres Medina (Lourenço)— 95.

Peres do Prado (^Francisco) — 1 14.

Perestrelo (Susana)— 267.
Perona (João dei, capitão — 21 5,

217 e 218.

Perona e Vilhalva (João dei, capitão

2l5.

Pessanha (Duarte)— i6õ.

Pessoa (Dr. Gaspar) — 89.
Pessoa. í7i. Mota Pessoa.
Pessoa de Mello (Francisco) —

194.

Pestana— 258.

Pestana (Ana) — 5i, 53, 71, 74 e

172.

Pestana (Genebra 1— 5i, 52, 56, 57,
63 e 2 5o.

Pestana (João) — 194.
Pestana (Jorge) — 5i, 52, 53, 57,

^9> ^7' 72, 73, 74, 87, 88, 91,
181, 182 e 260.

Pestana (Luis)— 26.

Pestana (Maria)— 1 1 1

.

Pestana iPero) — 82.

Petronila — 1 16.

Picado (António)— 248.

Pimenta (Antónia)— 52.

Pimenta (Catarina)— 221.

Pimenta (Francisco)— i23.

Pimenta (Jerónimo)— 191.

Pimentel (António) — 85.

Pimentel (Jeronima) — 34, 35 e

Pina (António de) — 75.

Pina (Fernão de)— 10.

Pina (Gonçalo de)— 85.

Pina (Madalena de)— 37.
Pina (Maria de)— 56 e i3i.

Pinedo (António)— i5i.

Pinheiro (Amaro)— 160.

Pinheiro (António)— 34, 35, 41,40,
5o, 58, 147, ibg e 192.

Pinheiro (Catarina)^ 67.

Pinheiro (Francisco) — 208.

Pinheiro (Isabel) — 108, i32, 149 e

19.'-

Pinheiro (João) — 9 e 160.

Pinheiro (Manuel) — 187, 208, 223,

271, 274 e 279.
Pinheiro. Vid. Martins Pinheiro; e

Mira Pinheiro.

Pinheiro de Carvalho (Christovara

de) — 210.

Pinheiro de Faria (Baltasar) — 211.

Pinheiro de Macedo {L.^° Francisco)

i35.

Pinheiro da V^eiga (Tomé) — i5i.

Pinho (João do)— i ro.

Pino (Leandro deli, ajudante— 124,

129, i3i, i35, i36, 202, 208,

212. 277 e 279.
Pinto (Adão)— 178.

Pinto (Álvaro) — ò8.

Pinto (Amador)— it, i5, 85 e 173.

Pinto (Domingos)— 200.

Pinto (Francisco)— 169.

Pinto (Gaspar)— 28.

Pinto (Ignêsi — 172.

Pinto (Isabel)— 102.

Pinto (Jerónimo)— 190.

Pinto (João) — 39.

Pinto (Juliana) — 84.

Pinto (Leonor) — i5 e 157.

Pinto (Maria)— 61.

Pinto (Mecía)— 33, 64, 70 e 85.

42
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Pinto (Mendo)— 94.
Pinto (Nuno)— 27.

Pinto (Paulo) — 144.

Pinto (Pedro) — 227.

Pinto (Úrsula)— 85.

Pinto. 1 VcV. Gomes Pinto ; Gon-
çalves Pinto ; Pereira Pinto.

Pires (Afonso)— 17, 81, 119 e 286.

Pires (Aleixo)— i63.

Pires (Álvaro) — 288.

Pires Í.Ana) — 26 e Sg.

Pires (Antónia) — i52 e 221.

Pires (António), vigairo geral— 5i.

Pires (António) —24, 33, 5o, 54, 61,

77, 82, 83. 90, 92, i65, 178,

i85, 2o5, 208, 219, 221, 222,

2b5, 282 e 289.

Pires (Bartolomeu) — 62.

Pires (Beatriz) — 37.

Pires (Belchior) — 159.

Pires (Branca) — 249.
Pires (Catarina)— 227.

Pires (Diogo), clérigo — 170 e 210.

Pires (Diogo) — 2 52.

Pires (Domingas) — 289.

Pires (Domingos) — 17, 3o e 286.

Pires (Duarte)— 286.

Pires (Francisco) — 12, 52, 62, 63,

93, 162 e 210.

Pires (Gonçalo) — 160.

Pires (Guiomar)— 28.

Pires (Inês)— 54.

Pires (Isabel) — 7, 21, 29, 3o, 34,

42, 47, 5i, 93, 171, 175, 243,
255 e 268.

Pires (João) — 53, 157, i63, 229,

23i, 235 e 249.
Pires (Jorge) — 9, 170, 255 e 258

Pires (Luzia) — 57.

Pires (Manuel) — 88, i63, 181 e

249.
Pires (Margarida)—45.

Pires (Maria) — 5, 52, 74 e 202.

Pires (Mateus)—63 e 184.

Pires (Miguel) — i3o.

Pires (Rodrigo) — 94.
Pires (Sebastião) — i5, 162 e i65.

Pires (Valentim)— 85 e 265.

Pires (Violante) — 94.
Pires de Bulhão (L.-^" António), /ro-

r/sor— 88 e 168.

Pires de Carvalho (Lourenço) —
141.

Pires Cinza (Diogo), cura — 127.

Pires da Fonseca (Bento) — 210.

Pires da Fonseca (L.'^° João)— 42 e

63.

Pi vidai. Vid. Gonçalves Pi vidai.

Plasencia (Helena de) — 96, 107 e

118.

Poço (Francisco de) — 96, !o5, iii

e i85. Vid. Pouso.
Polanco, capitão — 199.

Polanco (Leonardo) — 189.

Polanco de Salamanca (Luis)

191.

Polanco y Santilhana (Bernardino),

ajudante — 104, 110, 149, i53,

2o3, 217, 218 e 223.

Polycena, escrava — 3o.

Ponce (D. Luis), capitão — iio,

112, 124, 129, 200, 2o3 e 204.

Ponce de Leão (D. Gregório) —
10 1, 189, 210 e 21 3.

Ponce de Leão (D. Maria) — 137 e

210.

Poncio (Jerónimo) — 189.

Ponte (Pêro da)— 159.

Ponte (Sebastião de)— 25.

Poranco (Bartolomeu)— 186.

Porcel (Lourenço) — 139.

Porras (Francisco de)— i85.

Portilho (João de) — 221.

Porto (Duarte do) — 77.

Porto (Jorge do) — 49.
Portugal. Vid. Henriques de Por-

tugal.

Pouso (Rodrigo doi— 46.

Prada (Rodrigo de) — 276.

Prado — 2o5.

Prado (Afonso do)— 33.

Prado (Diogo do) — 40.

Prado (Francisco do;— 224.

Prado (Marcos do) — 59.
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Prado. Vid. Peres do Prado.
Pravia. VVtV. Lopes de Pravia.

Preciado (Christoval) — 1 18.

Predeira (António de)— 24Ò.

Prestes (António)— 23.

Proença (Maria de)— 21, 27 e 28.

Pua (Pedro de") — 3o.

Puga (L.''° Pedro da) — 34.

Quaresma (Manuel) — 2 1 5.

Quaresma. Vid. Gomes Quaresma.
Quaresma de Brito (Manuel) —

125.

Queimado (Francisco)— 77.

Queimado (Margarida) — i58.

Queiroz (Afonso de) — 9Õ.

Queiroz (Pedro de)— 171.

Quental (Ana Fernandes do) —
20.

Quental (Helena do)— i3.

Quesa (Guterre) — 96 e 111.

Quinhones. ÍYtV. Álvares de Qui-
nhones.

Quintano (Manuel) — i3( e 202.

Rafael — i ig.

Raimundo (Leonor)— 276.

Raimundo (Vicencio) — 187.

Ramalho (Isabel) — i23, i33, 200 e

282.

Ramires, alferes— 189.

Ramires (Beatriz)— 194.
Ramires (Domingas)— 206.

Ramires (Domingos)— 134.

Ramires (João) — i5o.

Ramires (Lucas), alferes— 189, 194,
igS, 196, 200, 201, 202, 2o3,

204, 206 e 207.

Ramires (Luis)— 127.

Ramires (Simão)— 186 e 188.

Ramos (Maria) — 122, 126 e 131.

Rapicano (Josep)— i3ò.

Raposo (António)— 244.
Raposo (Belchior)— 20, 47, 54, 60,

71, 83, 84, 87, 90, 168, 170,

177, 182, 287 e 288.

Raposo (Gaspar) — 12, 16, 21, iSg,

164, 167, i83 e 240.
Raposo (Luis) — 178.

Raposo (Manuel)— 62.

Raposo (jMaria)— 25o.

Raposo (Maria), escrava — 48.
Raposo (Sebastião)— 5, 6, 7, 9, 10,

11, ig, 20, 24, 25, 27, 157,
i58, i59, 160, 161, 162, 164 e

28Ó.

Rasquete (António)— igg.

Rebello (António)— 54, 56, 58, 140,
i54, 224 e 248.

Rebello (Baltasar) — 23.

Rebello (Catarina) —34.
Rebello (Diogo) — 42.

Rebello (Gaspar)— 172.

Rebelo (Francisco)- 149 e 21 3.

Rebello (Isabel) — 45, 111, 122, 12o
e 200.

Rebello (Maria) — 5i.

Rebello (Pedro)— 101.

Rebello (Tristão)— 241.

Rego (Ambrósio do)— 54.

Rego (Ana do)— 43.

Rego (Barbara do) — 180.

Rego (Beatriz do) — 11, i3, 18, 3i,

43, 48, 86, ib5 e 25g.

Rego (Brigida do)— i6i.

Rego (Catarina do)— 227.

Rego (Diogo do) — 61, 68 e 25o.

Rego (Dr. Gaspar do), provisor—
224.

Rego (Isabel do) — 86.

Rego (Mecía do) — 245.

Rego (Violante do) — 244.
Reinei (Antónia)— 141.

Reinoso (L."^" António), priost.e —
223.

Reinoso (D. António), alferes —
'94-

Reis (Ana dos)— 118.

Reis (Belchior dos) —^211.

Reis (Luisa de los) — ig2.

Reis (Maria dos)— 97.
Reixa (Beatriz) —238.
Requeixo (António)— 214.

Revilha, sargento— 220 e 221.

Revilla (Francisco de), capitão —
187, 194, 216 e 2ig.
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Rezende (Antónia de)— 178.

Ribadeneira (D. Francisco de), ca-

pitão— 114.

Ribeira (D. António)— 192.

Ribeira (Diogo de)— 186.

Ribeira (Francisco de), general —
148 e 221.

Ribeira (D. João de) — 126 e 192.

Ribeira (Lazaro de)— 107, 117, 188,

189 e 275.

Ribeira (Martim de), capitão —
108, 189, 192, 193, igS, 271 e

274.
Ribeiro (Álvaro) •— 8.

Ribeiro (Antónia)— 149.
Ribeiro (António)— 8, i85 e 266.

Ribeiro (Brás), contador — 21, 28,

3o, 3i, 32, 34, 35, 36, 37, 40,

41, ,46, 48, 5o, 5i, 52, 58, 64,

71, 85, 167, 170, 171, 174, 176,

177, i83, i85, 269 e 287.

Ribeiro (Catarina) — 108.

Ribeiro (Christovam) — 6.

Ribeiro (Clara)— 194.

Ribeiro (Diogo) — 207.

Ribeiro (Engracia)— 21.

Ribeiro (Francisca) — i3i.

Ribeiro (Francisco)— 22 e 57.

Ribeiro (Gonçalo)— 179.
Ribeiro (Inês de)— 81, 96, io5, 109,

124 e 187.

Ribeiro (Isabel) — 98 e 137.

Ribeiro (Jerónimo)-— i36 e i38.

Ribeiro (Joana)— 98 e 202.

Ribeiro (João) — 121, 178, 2i3 e

264.

Ribeiro (P.* João)— 93.

Ribeiro (Maria)— 199 e 206.

Ribeiro (Pedro)— 19, 108, i34, 147,

200, 208 e 241.

Ribeiro (Violante) ^— 262.

Ribeiro Fragoso (António)— 2o5.

Ribeiro de Sousa (João)— 210.

Rio (Artur dei) — 285.

Rio (Francisco do)— 18.

Rio (Heitor dei)— 285.

Rios (Francisco de)— 39.

Rivas (Pablo de) — i5o.

Rivera (Francisca de) — i5o.

Roberto (D. Francisco), alferes —
223.

Robles, sargento — 21 5.

Robles (Jacinta) — 209.

Robles (João de) — 127, 186, 190,

191, 208, 210, 218, 219 e

225.

Roboredo (Diogo de) — i23, 127 e

i35.

Roboredo (Maria de)— 184.

Roboredo (Tomás de) — 121.

Rocha (Agostinho da)— 56.

Rocha (Diogo de la), capitão— 169,

164, 189 e 247.
Rocha (Fernão da) — 1 1 1

.

Rocha (Francisco da) — i3o.

Rocha (Simão da) — i63.

Roda (Pedro de) — 147.
Rodes (Manuel de) — 204, 208, 210

e 212.

Rodrigo (Beatriz) — 83.

Rodrigues (Agostinho) — 127 e

212.

Rodrigues (Aleixo)— 3o.

Rodrigues (Álvaro)— 145 e 180.

Rodrigues (Amaro)— 102, iii, 116

e 121.

Rodrigues (Ana) — 49, 80, 81, 2o5,

249 e 261.

Rodrigues (André)— 22, i3o, 217 e

224.

Rodrigues (Antónia) — 3o, 146 e

i65.

Rodrigues (António) — 6, 18, 23, 28,

32, 35, 43, 45, 47, 5i, 157, i63,

180, 196, 237 e 243.

Rodrigues (Barbara)— 122, 128, i36,

i38, 14S e 207.

Rodrigues (Beatriz)— 5, 21, 35, 46,

62, 86, 162, 170, 171, 175, 182,

237 e 262.

Rodrigues (Belchior)— 163 e 174.

Rodrigues (Branca) — 100.

Rodrigues (Brás) — 77, 78, 81 e

177.
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Rodrigues (P." Brás), ecónomo —
184, i83, 271 e 290.

Rodrigues (Catarina) — 24, 28, 66,

72, 75, 77, 78, 82, 91, loi, 110,

127, i52, 159, 186, 188, 194 e

219.

Rodrigues (Christovam), capitão—
iSg e 141.

Rodrigues (Diogo) — 14, 3i, 99,

114, i3i, i37, 202, 214 e 240.

Rodrigues (Domingas) — 99, 102,

lor, 109 e 125.

Rodrigues (Domingos) — io5, 18G,

187, 2o5 e 206.

Rodrigues (Estevam) — 9, 236 e

238.

Rodrigues (Fernando) — 52, 72 e

104.

Radrigues (Filipa)— 22, 35, 41, 46,

49 e 59.
o

1

Rodrigues (Francisca; — i23, 128,

i32, i52, i53, 196, 200 e 212. I

Rodrigues (Francisco), vigairo — :

23l.

Rodrigues (Francisco)— 34, 47, 5o, ,

64, 67, 72, 83, i36, i39, 149,

i52, 172, 177, 186, 188, 195,1

^ 197, 206, 209, 217, 219, 221 e

245.

Rodrigues (Gaspar)— 61, 67 e i8ó.

Rodrigues (Genebra)— 22.

Rodrigues (Gonçalo) — 22, 32, 42,

238 e 248.

Rodrigues (Grácia) — 14, 39, 1 14 e

-74-
Rodrigues (Gregório)— 140.

Rodrigues (Guiomar)— 9 e 217.

Rodrigues (Helena)— 247.

Rodrigues (Inês) — 149, 242 e 272.

Rodrigues (Isabel)— 12, 19, 32, 44,

46, io5, ii3, 118, 120, 122, 124,

i3o, i32, i34, i38, 143, 147,

i5i, i52 e 186.

Rodrigues (Jacome)— 2Ó7.

Rodrigues (Jerónimo) — i55, 217,

219, 266 e 275.

Rodrigues (Joana)— 48, 53, 58, 66,

• 12, 87, 93, 97,
i32, i38, i65,

194, 209, 216,

175 e 176.

73, 84, 148, i58, 172, 178, i85

e 260.

Rodrigues (João), alferes — 143 e

i5i.

Rodrigues (João) —
loo, io5, 108,

179^ 187, 191,

267, 272 e 285.

Rodrigues (Jorge)-

Rodrigues (Jorge), licenciado— \3).

Rodrigues (José) — 122, 126, 200,

204 e 207.

Rodrigues (Juliana)— 69.

Rodrigues (Justa) — 9, 93, 141 e

iqó.

Rodrigues (Leonor)— 7. 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 e 3o.

Rodrigues (Lopo)— 167.

Rodrigues (Lourenço) — 5c), 63 e

68.

Rodrigues (Dr. Luis)— 23i.^

Rodrigues (Luísa) — 63 e 265.

Rodrigues (Luzia)— 2(4.

Rodrigues (Manuel)— loi, 1 18, i33,

142, 188, 199, 2o3, 217, 228 e

281.

Rodrigues (Margarida) — 27, loi,

182 e 187.

Rodrigues (Maria)— 11, 19, 26, 36,

41, 61, 99, 100, 102, 104, 106,

109, 111, ii3, 118, 123,

126, 127, 128, 129, i3o,

!
i33, i34, i36, i38, 145,

i52, i53, i54, i63, 171,

190, 208, 209, 21 3, 21 5,

217, 218, 235, 245 e 266.

Rodrigues (xMaria Ana) — i3o e

i3s.

Rodrigues (xMarta) — i25.

Rodrigues (Mecía) — 28 e 178.

Rodrigues (Melicia)—27, 164 e25i.

Rodrigues (Miguel) — 202.

Rodrigues (Pascoal)— 177.

Rodrigues (Pedro) — 32, i34, i39,

145, i5o, 160, 167, 195, 2i5 e

216.

Rodrigues (Roque) — i55.

125,

i3i,

i5i,

187,

216,
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Rodrigues (Santiago)— 197 e 271.

Rodrigues (Sebastião) — Sg, 126,

i3i e 202.

Rodrigues (P." Simão) — gS.

Rodrigues (Simão)— 33,34, 7^i 80,

106, i85, 187 e 288.

Rodrigues (Vicencia) — 1 10.

Rodrigues (Vicente)— 90, 102 e i33.

Rodrigues (Violante) — 10, 11, 39,

166, 242 e 2Í)6.

Rodrigues de Alvarenga (Gonçalo)
— 22.

Rodrigues Barahona (João) — 190.

Rodrigues Borralho (Álvaro)— 188.

Rodrigues Camelo (Lopo) — 21.

Rodrigues Colomar (Christovam) —
i5o.

Rodrigues Correia (Isabel)—.243.

Rodrigues da Costa (Amaro)— 145.

Rodrigues do Freixo (Manuel) — 73
e 74.

Rodrigues de Góes (Francisco) —
5i, 67, 70, 80, 86, 8q, 172 e

i83.

Rodrigues de Guevara (Dr. Afonso)
— 91.

Rodrigues de Lorençana (Isidro) —
100.

Rodrigues Madeira (António)— 126.

Rodrigues Palombo (João)— igi.

Rodrigues Vendanho (João)— 109.

Rodrigues Salamanca (Diogo), ca-

pitão — 277.
Roges de Mello (Iria de) — 186.

Rolão. l'id. Castro Rolão.

Rolim (D. Maria)— i25 e ig6.

Romano (Jacobo)— 106.

Romeiro (António), tesoureiro —
2l5.

Romeiro (Diogo) — 112.

Romeiro (Gonçalo)— igg.

Romeiro (Isabel) — 199.

Romeiro (P." Manuel)— 212, '221 e

222.

Romero (João)— 202, 2i3 e 273.

Ronda (João de)— 201, 202, 209 e

272.

Rosa (Ana da) — 7, 26, 44, 169 e

260.

Rosa (Catarina da)— 63 e 25o.

Rosa (Isabel da)— 18.

Rosa (João de la)— 106, ii5 e 194.
Rosa (Luisa da)— 177.
Rosa (Maria da)— 65 e 119.
Rosa. Fid. Lopes da Rosa.
Rosado (António)— 26 e 166.

Rosales (João)— 282.

Rosales (Ana de) — 2o5.

Rosales (Luis de) — 98, io5, 117,
123 e 276.

Rosilho (Francisco de)— no.
Roxas (Pedro de)— 208.

Roxas (D. Gabriel de)— 192.

Roxe (Michel) — 37 e 3g.

Rua (D. Angela da)— i35.

Rua (Bartolomeu) — 5i.

Rua (Gaspar da) — 42, 44 e 47.
Rueda (Brigida de)— 112.

Rueda (Pedro de) — igg e 207.

Sá (António de)— g3.

Sá (Dr. Francisco de)— 200 e 201.

Sá (Francisco de)— 67.

Sá (Inês de) — 41.

Sá (Joana de)— 12.

Sá (Maria Luis de). Vid. Luis de
Sá (Maria).

Sá (Paula de)— 46.

Sá (Pêro de)— 23.

Sá. Vid. Maria de Sá.

Saavedra (Francisco de)— 101.

Sagasta y Barrio (Diogo)— iSg.

Sagaste (Domingos)— i3o.

Salamanca (D. Agostinha)— 21 5.

Salamanca (D. Maria de)— no.
Salamanca (Tomás), capitão —

282.

Salamanca. Vid. Polanco de Sala-

manca; Rodrigues Salamanca.
Salazar (Afonso)— 148 e 2ig.

Salazar (Antónia) — 222.

Salazar (António de)— 28, 48 e i5o.

Salazar (Belchior Afonso) — 142.

Salazar (Francisco de) — 106.

Salazar. Vid. Ortiz Salazar.
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Salcedo, (Francisco de), alferes —
97, 117, 18G, 191, 207 e 222.

Salcedo (Isabel de) — iS3.

Salcedo (Joana de) — gq.
Saldanha (Pedro de)— 221.

Saldibar (Pedro de)— 93.
Salgado (Isabel) — 68.

Salgado (Josefa) — i5i.

Salgado (Maria)— 87.
Salgado (Martim)— 99.
Salgado Bravo (L.**" Francisco) —

i3q e 14Õ.

Salinas (Conde de) — 128.

Salvador— 64, 76 e ii3.

Salvaterra (Francisco de)— 112.

Salvaterra (Luisa de) — 282.

Salvos (D. Fernando de) — j8õ.

Sampaio— 25i e 252.

Sampaio (Cliristovam dei — 61, 62,

70 e 257.
Sampaio (Inácio de) — 168, 174 e

25o.

Sampaio iManuel dei — 16.

Sanches 1 Afonso)— 196.

Sanches (Ana) — 1 1 5.

Sanches (António), sargento — 121,

195, 186, 188 e 195.

Sanches (Bartolomeu) — loi, 104,

I i5, 141 e 275.
Sanches (Catarina) — 127, i2q, i33,

i35 e 2o3.

Sanches (Domingas) — 124.

Sanches (Fernão)— 192.
Sanches (Francisco)— iii, 187, 200

e 275.

Sanches (Gaspar)- 204.
Sanches (João)— 122, 188, 193, 201,

209, 270 e 276.

Sanches (alaria)— 9Ó, 109 e 122.

Sanches (Martim 1
— 274.

Sanches (Martinho) — 12 5, 194 e

202.

Sanches (Miguel)— 201.

Sanches (Petrolina) ^ 99, 116, 187
e 220.

Sanches. Vid. Alvares Sanches.
Sanches de Baena (João) — 143.

Sanches Falamontes (António) —
200.

Sanches Guadalupe (Francisco), al-

feres— 221.

Sandoval. Vid. Arentes y Sandoval.
Sangrices (D. Franciscodei — 270.
Sanhudo (Inês) — 27, 3o, 3i. 35

e 36.

Sanhudo (Isabel)., parteira— 18, ig,

22, 24, 26, 3o, 3i, 32, 33, 34,
36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46,
i65 e 260.

Santa Clara (Antónia de)— 46.

Santa Marta. Vid. Sepúlveda e Santa
Marta.

Santiago, alferes — 191, 216 e 273.
Santiago (Agostinho de) — 99, no,

118, 121, 124, 127, 145, 200 e

202.

Santiago (João de)— 21Q e 221.
Santiago. ]'id. Alvares de Santiago;

Velasques e Santiago.

Santilhana. Vid. Polanco y San-
tilhana.

Santo Agostin (Mónica de) — i5i.

Santo André (Fr. Manuel de) —
2o3.

Santos (Beatriz dos) — 57, 68 e

25g.
Santos (Domingos dos) — 210.

Santos (Maria dos) — 76, 79, 86,

i54 e 177.

Sanz de Ponton (João)— gg.
São Christovam (Beatriz de) —

154.

São João (Maria de) — 24.

Saraiva (Lopo)— 21.

Sardinha (Alaria)— igS.

Sarmento (D. António), capitão —
137, 210 e 222.

Sarmento. ÍYtí. Velasques Sar-
mento.

Scolastica— 68.

Seabra (Francisco de)— 180.

Sebastiana— 33, 62, 98, iio e 124.

Sebastião (Bispo D.)— 288.

Sebastião — 43, 47, 52, 64, 77,
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ii6, 122, 127, i3o, i36, 149 e

289.

Sebastião, escravo— 16 e 38.

Sebastião (Maria)— 87.

Sedino (D. Christovam)

—

^^137, 193.

204, 210 e 279.
Segado (Josefa) — 137.

Segaste y Barrio (Diogo) — 139.

Segóvia (Gregório)— 116 e 187.

Segura (Filipa de)— 102.

Seixas (Catarina de) — 42 e 172.

Seixas (João de)— 55.

Seixas (Maria de) — 49.
Sem (Isabel do)— 261.

Semblano (Diogo) — 222.

Sepúlveda (Sebastião de)— 195.

Sepúlveda e Santa Marta (Sebastião 1,

alferes— 188.

Sequeira (Francisca)— 160.

Sequeira (Gaspar de) — 56, 64, 72,

73, 75, 95, 175 e 257.
_

Sequeira (Isabel de) — 169, 180 e

288.

Sequeira (P.« João)— 222.

Sequeira (Julião de) — 143, 144 e

221.

Sequeira (Violante de) — 55.

Sequeira. l'id. Martins de Sequeira.

Serafina— 152.

Serra (Vitoria da) — i38.

Serrano, capitão— 2i5 e 280.

Serrano (Francisco), capitão — i25,

128, i3o, i33, 141, 145, 146,

149 e 2o3.

Serrão (Fernão)— 22.

Serrão (Francisco)— 278.

Serrão (Inês)—-62.

Serrão (D. Joana)— 272.

Serrão (Manuelj— 244.

Serrão (Vasco)— 260.

Serrão de Brito (João) — 211.

Serro (João dei) — 219.

Siame (Francisco de) — 179. Vid.

Seabra.
Sevilha 1 Benito de) —95.
Siles. Vid. Fernandes de Siles.

Silva (Álvaro da)— 61, 79 e 86.

Silva (Ana da) — 94.
Silva (António da) — 62, 134, i38,

145, 146, 147, i5o e 216.

Silva (Apolónia da) — 89.

Silva (Ascenso da)— 199.

Silva (Barbara da) — 60 e 62.

Silva (Brás da) — 76, 84, 91, 176,

178 e 265.'

Silva (D. Catarina da) — 202 e 207.
Silva (Francisca da)— 81, 82 e 182.

Silva (^Francisco da) — 38.

Silva (Guiomar da) — 61.

Silva (Joana da)— 121.

Silva (D. Joana da)— 71.

Silva (João daj — 209 e 238.

Silva (Jorge da) — 14 e 63.

Silva (,D. Leonor da)— 33, 38 e 69.

Silva (Manuel dai — 170.

Silva (D. Maria da)— 277.
Silra (Maria da) — bi, 64, 70, 92 e

262.

Silva (Paulina da)— 34.

Silva (Pedro da)— 177.

Silva (Potencia da) — 2o5.

Silva (Sancha da)— 175.

Silva (Teodosia da)— 27, 04 e 176.

Silva (D. Teodósio da)— 246.

Silva. Vid. Correia da Silva.

Silveira (D. Diogo da) — qi.

Silveira (Francisco da)— 7.

Silveira (Inês da)— 10 e 120.

Silveira (D. Margarida da)— 174.
Silveira (Margarida) — 49.
Silveira (D. Maria da) — 76, 127 e

204.

Silveira (Maria dal — 52.

Silveira (A^asco da) — 94.
Silvestre — 8, 39 e 60.

Silvestre (Francisca)— 235. .

Silvestre (Grácia)— 286.

Silvestre (Isabel) — 19. 24, 26, 29,

45 e 289.

Simão — 53, 55, 84, 89, 90 e 129.

Simão, escravo— 6.

Simão (Francisca) — 17.

Simão (Inês) — 7, i5 e 160.

Simão (Jerónimo) — 5i.
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Simão (Joana) — 58.

Siinão (Leonor) — 36.

Simão (Luisa)— 92.

Simão (Luzia)— 43.

Simão (Maria) — 84, iio e 117.

Simeáo— 90 e 285.

Simôa (D.) — 7.

Simôa — 47.
Simões (André) — 174.

Simões (António)— 183.

Simões (Beatriz)— 5o e 249.
Simões (Catarina)— i83 e 221.

Simões (Francisca) — 78.

Simões (Isabel)— 22, 167 e 260.

Simões (Jeronima) — 28, 36, 59 e

76.

Simões (Leonor) — 200.

Simões (Maria) — 11 e 177.

Simões (Violante) — 85 e 91.

Sisla. l'id. Guterres de Sisla.

Soajo (Rodrigo)— 68.

Soares (Ana) — 8, 18, 3i, 60 e

77-
Soares (André)— i3.

Soares (Antónia)—46, 47, 89, 142,

268 e 287.

Soares (António) — 88 e 178.

Soares (D. Beatriz)— 192.

Soares (D. Bernardino) — 124.

Soares (Catarina) — 122 e 263.

Soares (Constança) —99, 102, ii3,

120 e 128.

Soares (Diogo)— 233.

Soares (Estevam) — 54 c 246.

Soares (Francisca)- 64.

Soares (Francisco) — 142 e 195.

Soares (Inês) — 36, 5i, 174, 268 e

286.

Soares (Isabel) — 27 e 41.

Soares (Joana)— 62.

Soares (João) — 63 e 243.

Soares (Juliana) — 182.

Soares (Justa)— 176 e 265.

Soares (Leonor) — 88, 91, i6i, 168

e 287.

Soares (Margarida) — 18, 54, 71,

174 e 269.

e I 17.

>8i.

Soares (Pedro)— 207.
Soares (Sebastiana) — 1 10 e 195.

Soares (Sebastião)— 44, 48, 5o, 52,

247 e 259.

Soares (Violante)— 236.

Sobrinha (Maria) — 76.

Solis (D. Diogo de)— 188.

Solis (Pedro de) — no, 122, 124,

129, 139, 199 e 201.

Sousa (Afonso de)— 211.

Sousa (D. Álvaro de) — 91.

Sousa (Álvaro de) — 243.

Sousa (Ana de) — 98.

Sousa (André de)— 3i.

Sousa (Antónia de) — 26.

Sousa (António de) — 91
Sousa (Barnabé) — 3i

Sousa (Beatriz de) — 102.

Sousa (Belchior de)— 28.

Sousa (D. Catarina de) —
Sousa (Estevam de) — 236.

Sousa (D. Filipa de) — 228.

Sous;^. (D. Filipe de) — 28.

Sousa (Francisco de) — 86,

235.

Sousa (Gonçalo de) — 39 e 41.

Sousa (Grácia de) — 108" e 190.

Sousa (Helena de) — 280.

Sousa (Henrique de) — 87.

Sousa (Isabel de) — 124, 127,
i3o, (36, 139, 14S, i52, 1-5 e

193.

Sousa (Jeronima de) — 173.

Sousa (Jerónimo de)— 56.

Sousa (Joana de) — 188.

Sousa (João de) — 38.

Sousa (D. Jorge de) — 76.

Sousa (D. Leonor de)— 242.

Sousa (Lourenço de)— 12, 48, 240,

241, 243 e 248.

Sousa (D. Luisa de) — 190.

Sousa (Luisa de)— 100.

Sousa (Manuel de) — 40, 52, 53,

56, 60, 81, 85, 86, 91, 171 e

289.

Sousa (D. Margarida de) — 5], 69,

170 e 265.
43

180
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Sousa (Maria de) — yS e 236.

Sousa (Mariana de)— 224.

Sousa (Martim Afonso de) — 174 e

196.

Sousa (Pedro de)— 89.

Sousa (Rui de)— 12, i3, ib, 3o, 88,

157, i5>8, 235, 236 e 240.

Sousa (Simão de)— 102.

Sousa (Tomás de)— 102.

Sousa. Vid. Lopes de Sousa; Ri-

beiro de Sousa ; e Vaz de
Sousa.

Sousa de Carvalho (Rui de) — 76 e

174.

Souto (André do) —97.
Souto (Ana do) — 220.

Soutomaior (D. Isabel)— 147.

Soutomaior (D. João) capitão —
i5>4.

Soutomaior (Maria de) — 16 e 21.

Soveral (^Maria do) — 289.

Strozzi. ]'id. Estroce.

Tablada (Leonor de) — 110 e 122.

Taborda (Lopo)— 61.

Tatrebei (Guilhermo de) — 140.

Tavares (António) — 40, 66 e 79.
Tavares (Apolónia) — 90.

Tavares (Catarina)— 43.

Tavares (Christovam') — 57.

Tavares (D. Francisca)— 62.

Tavares (Guiomar) — 14, 3i, 36 e

.67.

Tavares (Isabel) — 56 e 63.

Tavares (Joana)— 176.

Tavares (João) — 5, 17, 26, 34, 37,

164 e 167.

Tavares (Luis)—48^ 5i, 62, 57, 58,

76, 81, 168, 171, 173, 177, 178,

180 e 243.

Tavares (Manuel)— 20, 25, 34, 48,

55, 57, 60 e 168.

Tavares (D. Maria) — 5o e 247.
Tavares (Pedro)— 34.
Tavares Viegas (Rodrigo) — 143 e

214.
Távora (Helena de)— ig.

Távora (Maria de) — 43.

Távora (Pedro Lourenço de) —
46.

Távora. J'id. Alvares de Távora;
Gonçalves de Távora.

Teives (Diogo de) — 86.

Teixeira (André) — 209.
Tei.\eira (António) — 100, 167 e

178.

Teixeira (Beatriz) — 85 e 234.

Tei.xeira (Catarina) — 171.

Tei.\eira (Gaspar) — 167, 219 e

224.

Teixeira (Filipa)— 238.

Teixeira (Jerónimo)—49, 73, 83, 88,

173, 175 e 177.

Teixeira (Marcos)— 56 e 63.

Teixeira (Dr. Marcos) — 89
Teixeira (Miguel)— 141.

Teixeira. Vid. Gomes Teixeira.

Teixeira da Fonseca (António) —
186.

Teles (António) — 235.

Teles (Francisco) — 178.

Teles de Moura (Afonso) — 76.

Telo (Dr.)— 223.

Telo (António)— 142.

Telo {Dv. Lms) proinsor— 225.

Temporal (Diogo) — 273.

Tenório (D. Maria) — 127.

Tenreiro (Pedro)— 3i.

Tenreiro. ]^id. V^az Tenreiro.

Teodosia — 59.

Teresa — gC) e 129.

Tesmero (Christiano) — 148.

Tcsoureros (Pedro) — 189.

Tibaldo (Inês) — 99.
Tibao (João)— 232.

Tibério (Pedro)— 41 e 43.

Tinoco. \'id. Velho Tinoco.
Tojal (Diogo do)—43 e 69.

Toledo (Francisca de) — 143 e

2l5.

Tomar (Jerónimo de) — 36.

Tomás (D.) — 2o3, 2o5, 210 e

2l3.

Tomás (D.) capitão— 135 e 148.

Tomás — 72 e 1 20.
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Tomás (Dr. Mestre) — 26.

Tomás (António)— 5i.

Tomás (Isabel)— 82, 2?3 e 256.

Tomasia — Sq.

Tomé — 33 e 43.

Tomé, escravo — 11.

Tomé (Isabel)— 68.

Tomé (Maria I paríeira — 42.

Tomé (Pedro)

—

\~b.

Tormes (António dej — 191.

Torre (Ana dai — 5o, 61, 70 e

^ 77-
Torres (Alonso dt] sargento,— i?g,

145, 148, i55, 208 e 2i2.

Torres (Ana de)— 83, 92, i23, i3o,

193, 200, 216 e 289.

Torres (António de)— io3 e 191.

Torres (Belchior de)— 1Õ9 e 288.

Torres (Francisco de) — 71.

Torres (Gaspar de)— 20.

Torres (Isabel)— 120.

Torres (Joana de) — 90 e 181.

Torres (Margarida de)— 5.

Torres (Maria de) — 127, 219 e

221.

Torres (Paula de)— 142 e 223.

Torres (Pedro de)— 127.

Torres (Pedro de) capelão da Casa
Real— ó-].

Torres (Sebastiana de)— 145.

Torres (Sebastião de)— 223.

Toscano (Catarina)— 1Õ4.

Toscano (Damiana)— 23.

Toscano (Tareja) — 24, 159, 161,

166 e 2Ó5.

Trancoso (João)— i5i.

Travassos i António)— 170.

Trigo (Sebastião!— 190.

Trincado. Vid. Garcia Trincado.
Truxilo (Afonso de) — 140, 144 e

207.
Turriano (Pedro) — 14Õ e i52.

Urenha, alfh\'s — 272.

Urenlia (Barnabé dei — 276.

Urenha 1 Francisca de) — 106.

Urribe (Martim de)— 194.

Usando (Pedro de, capitão)— 192.

Uzedo de Fontes de Heredia (Pedro)
— io3.

Vai de Rábano (D. António) — iqq.

\''alderas (Andréj alferes— 223.

Valdês (Ana) — 208.

\'iildês (D. Flores) — 98 e 186.

^^í^ldês (João de) algiia:^il do castelo,

127, i35 e 208.

Valdês (Maria) — 279.
Valdês. U/tf. Ximenes de Valdês.
Valdevieso íCacilda de) — i5i.

Vale (António do)— 168.

Vale (Christovam doj — i63.

Vale (Domingos do) — i5o.

Vale (Manuel do)— 144.
Vale (Teodoro do)— 52.

V'ale (Teodosia do)— 60 e 89.

Vale de Castres (João de) — 191.

^'alente (Diogo, — 43.
^'alentina— 85.

Valentino — 71.

Valverde, capitão — 187, iqo e

191.

Varela (André)— 288.

Varela (Andresa)— 157.

Varela (Francisco)— 179.
Amarela (João de)— 190 e 276.
Vargas (Helena de)— 74.
Vargas (Manuel de)— 71.

Vasco — 61.

Vasconcelos (Beatriz de) — 72 e

171.

Vasconcellos (D. Clara de) — 101,

102 e 188.

Vasconcellos (D. Diogo de) — 209.

^^^sconcellos (D. Francisco de) —
210.

^'asconcellos (Leonor de) — 170 e

180.

^'asconcelos (D. Luisa de) — i35,

1Ò4 e 207.

"\'asconcelos (D. Maria de)— 211.

^'asconcellos (Mecía de)— 43.

^"asques (D. Alonso) capitão —
102.

Vasques (Alonso) — 188, 192 e

2o3.
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Vasques (António) — 126, 202 e i

276.
Vasques (Domingas)— 218.

Vasques (Gregório)— i32.

Vasques (Maria)— i3i.

A^asques (Martim) — 87.

Vaz (Afonso)— 76, 88 e 175.

"\'az (Álvaro)— 216.

Vaz (Ana) — S6 e 242.

Vaz (André)— 242.

Vaz (António)— 53, 56, 64, 70, 76,

80, 83, 147, 170, 172, 174, 182,

216, 220, 241 e 262.

Vaz (António), escravo— 179.
Vaz (Bartolomeu) — 34, 64 e 73.

A'az (Bernal)— i83.

Vaz (Catarina)— 14 e 171.

Vaz (Constança)— 48, 174 e 234.

Vaz (Constança) parteira -- 22 e

235.

Vaz (Estevam) — 14, 20, 24, 37 e

245.

Vaz (Fernão)— 14 e 71.

Vaz (Francisco) — 57.

Vaz (Gaspar) — 6, 8, 10, 227 e

23o.

Vaz (Gonçalo) — 157, i63, 164, i65,

232, 233, 285 e 287.

Vaz (Helena) — 47.
Vaz (Inês)— 6.

Vaz (Isabel)— 45, 160, 211 e 288.

Vaz (Joãoi — 18, 20, 63, i58, i6i,

i63, i65, 167, 232, 233, 241 e

255.

Vaz (João) solicitador— 159.

Vaz (Lopo)— 63.

Vaz (Manuel) — 287.
A'az (Maria)— 63.

|

Vaz (Martim)— 5o.
[

Vaz (Martinho) — 61.

Vaz (Pedro) — 64. I

Vaz (Simão)— 74, 285 e 287. !

Vaz (Simão) clérigo — 160.
;

Vaz de Almada (João) — 287.

Vaz Cirne (Pedro) — 27-

Vaz de Sousa (Martim) — 47.
Vaz Tenreiro (António) — 178.

Vaz da Veiga (Tristão)— 33.

\'ega (André de la)— 140.

\'eiga (Isabel da)— 21Ò.

\'eiga (João de) — 222.
Ameiga (D. Maria da) — 147.

Veiga (Martim da)— 187.
Ameiga. Vid. Pinheiro da Veiga; Vaz

da Veiga.

Vela. Vid. Bela.

Velasco (Francisca de)— 283.

A"elasco. í'^id. Lopes de ^'elasco.

Velasques (D. Isabel) — 140.

Velasques (D. Mateo) capitão —
222.

Velasques (D. Tomás) — i38, 142,

201, 206 e 21 3.

Velasques Santiago (D. Tomás)—
2o5.

A"elasques Sarmento (João) capitão
— 280.

Velasques Sarmento (Tomás) ca-

pitão— 145, i52 e 280.

Velez (António) —61.
A'elho (L.'i° Álvaro)— 38.

Velho (Catarina) — 56, 64, 72, 75
e 95.

Velho (Dr. Duarte) — 83.

Velho (Gaspar) alferes — 67, 114 e

196.

Velho (Isabel) — 35.

A'elho (Joana)— 86.

Velho (João)— 85.

\'elho (Lopo) provisor— 38 e 44.

A'elho (Margarida)— 87.

Velho Tinoco (António) — i83.

Veloso (Aleixo)- 29.

Veloso (Francisca I
— 24.

A'eloso (Francisco)— 254.

Velo.so (Manuel)— 189.

Vendanho. Vid. Rodrigues Ven-
danho.

Vera (Ana de)— 200.

Vera (D. Fernando de la)— i38.

Vergara (Diogo de)— i23, 128, 200

e 207.
Vergara (João de) capitão — 98.

Viana (Antolin de)— 222.
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Vicencia — 68, 71, yS, 82,91, io5

e 267.
\'icencio (Mestre) —276.
A'icencio (Raimundo) — 189.

Vicente — 32, ^6, 49, 58, 121, i35

e 267.

Vicente (Antónia)— 23 e 28.

Vicente (Apolónia)

—

i-zò.

Vicente (Belchior)— 12, i3 e 14.

Vicente (Brás) clérigo— 170.

Vicente (Gaspar) — 76, 81, 89 e

i83.

Vicente (João)— i25, 161 e ió3.

Vicente (Luis)— 28, 60, 67, 68, 167,

179 e 25 I.

Vicente (Luzia) — 191.

Vicente (Maria)— 145 e 283.

Vicente (Paula)— 60 e 68.

Vicente (Pedro) clérigo— 157.

Viçoso (Manuel)— 161.

Victoria — 42, 43, 65 e 99.

Victoria (D. Afonso de)— 119.

Victoria (Ana de) — 119.

Victoria .D. Catarina de) — I25 e

186.

Victoria (Jerónimo de) — 197, 200,

201 e 204.

Victoria (D. Maria de) — 98.

Victoria (D. Maria Ana de)— 188.

Vicunha (João de)— 134, 143 e i5i,

Vid. Bicunha.

Vidal (Marcos) — io8 e 119.

Vidal Evangelho (^Maria) — 210.

Vidigueira (Condessa de)— 17.

Viedma (D. Francisco) — 126, i32,

202, 2o3, 204, 206, 210 e 223.

Viegas (António) — 49.

Viegas (Dr. Damião) — io3, 104,

119, 125, 128, 143, 196, 201,

203, 204, 209 e 210

Viegas (Inês)— 267.

Viegas (Joana) — 288.

Viegas. Vid. Tavares Viegas.

Vieira — 160.

Vieira (Ambrósio) — 26.

Vieira (Bartolomeu)— 36.

Vieira (Belchior)— 1 38 e 208.

Vieira (Catarina)— 5 e 46.

Vieira (Inês) — 41, 42 e 48.

Vieira (Joana)— 22, 24 e 273.

Vieira (Leonor) — 238.

Vieira (Luis)— i23 e 275.

Vieira (Luisa)— 272.

Vieira (Marta)— 26 e 237.

Vilafala (Mateo de)— i52.

Vilafanha (Diogo de) — 154.

Vilalobos (Bernardino de) — 206,

Vilalobos. Vid. Nunes de Vilalobos;

Paz e Vilalobos.

Vilalva. Vid. Perona e Vilalva.

Villanova (João de)— 102 e 119.

Vilanova (Maria de)— 95.

Vilanova. Vid. Martins de Vilanova.

Vilanueva (Francisco) sargento mor
i3o.

Vilarinho (Catarina) — 37.

Vilarinho (^Domingos) — 190.

Vilas Boas (Bartolomeu de) — 43.

Vilas Boas (Isabel de) — 53.

Vilas Boas (Jacome de) — 43 e

244.
Vilella — 10.

Vilella (Manuel)— 10.

Vilhalpando (Agostinho de) — 1 15.

Vilhalpando (Isabel de) — 118.

Vilhela (D. Grácia de)— 117.

Vilhena (D. Grácia de) — i39, 141,

146, 147 e 21 5.

Vilhena (D. Isabel de)— 169.

Vinha (João da) — 23.

Violante (D.)— 73 e 174.

Violante— 35 e 76.

Vital (Marcos) — 191.

Vivaldo (Miguel de)— 97, 104, iio,

ii3, 117, 120, 124, 128, 140,

141, 144, 147, i49i 1^4, 195 e

200.

Voede. Vid. Garcia Voede.

Vogado (Baltasar)— Ò4 e 67.

Vogado (Isabel)— 247.
Vogado (Leonor) — 5, 8, 33, 233 e

246.

Vogado (Manuel) clérigo — 166 e

167.
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Vogado. Vtd. Anes Vogado.

Xartiia (Pero de)— 112.

Xebra (Diogo de)— iqS.

Ximenes (Afonso) alferes — 191.

Ximenes (Alonso)— 10 1.

Ximenes (Ana)— 52.

Ximenes (António)— 207, 208 e 209.

Ximenes (Apolónia) — 199 e 217.

Ximenes (Bernardo)— 118.

Ximenes (Diogo) — 191.

Ximenes (João) sargento — 149,

i53, 188 e 218.

Ximenes (Maria)— 98 e 209.

Ximenes de Valdês (João)— 2o3.

Zambicario (Pompeo) Ninicio Apos-

tólico — 27.

Zevallos. Vid. Cevalhos.

Zinza (Margarida) — i58. Vid. Cin-

za.

Zoreo. Vid. Martins Zoreo.

Zorrilha (Diogo)— 29.

Zuniga (D. António de) mestre de

campo general— 98.

Zurita (Diogo de)— 106, 207, 209 e

280.

Adenda ao índice onomástico

Catanho (João Baptista) — 24.

Fernandes do Avelar (Catarina) — 29.
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