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Fl./Termo            Nome/Idade Causa Mortis     Naturalidade     Pais/Cônjuge/Proprietário                          Observações       Data 
2/1 Lucrécia morreu de uma 

doença 
Guiné, gentio de Solteira; escrava de Francisco Manoel 

e Távora 
sepultada no adro, parte noroeste; 
morreu sem sacramento por não ser o 
pároco avisado 

12/02/1748 

2/2     Narciso, 2 anos        ------        ------- filho de Bartolomeu Sanches e de 
Antônia Pires 

sepultado no interior da Igreja, parte 
norte 

23/05/1748 

2/3  Esteva, 11 anos        ------        ------- solteira; filha de [Corr.] Leme, solteira 
e liberta  

sepultada dentro da Igreja, parte norte  25/05/1748 

2/4 José, 20 anos        ------  Guiné, nação solteiro, escravo de Caetano da (Silva) 
Maia     

sepultado no adro, parte norte 16/06/1748 

2vo/5 João Ferreira, 53 anos doença Portugal solteiro sepultado dentro da Igreja junto à porta 
principal da parte noroeste; morreu 
sem sacramento por não ser o pároco 
avisado de sua doença 

28/06/1748 

2vo/6 João, 18 anos afogamento Guiné, gentio de  solteiro; escravo de Antônio de 
Oliveira Ferreira 

sepultado no adro; morreu sem 
sacramento por morrer afogado na 
passagem de um rio 

21/07/1748 

3/7 Felipe, 20 anos gota, “acho”        ------- solteiro; crioulo forro sepultado no adro, parte sudoeste; 
morreu sem sacramento por morrer 
“acho que de gota” 

05/08/1748 

3/8 Ana, ao nascer        ------        -------                -------- sepultada dentro da Igreja, parte 
nordeste 

10/08/1748 

3/9 Sebastião de Brito, 40 
anos 

          ? [Borrado] casado sepultado dentro da Igreja 20/09/1748 

3/10 Manoel, 15 dias         ------        ------- escravo de Pedro de Ávila Sepultado no adro, parte nordeste  19/10/1748 
3vo/ 11 Antônio Fernandes 

Chaves, 31 anos 
afogamento, no 
rio Guapituba 

Chaves casado na Laguna sepultado nas praias do mesmo rio; 
freguês da Igreja; morreu se 
sacramento na passagem do Rio 
Guapituba, indo da Laguna para sua 
fazenda sita nestes Campos; “não lhe 

21/10/1748 
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fiz sufrágios por causa de não 
[Corr..]tido da justiça se cobrar os dez 
mil réis do ab intestato, os quais 
recebendo-os passei certidão acostada 
neste mesmo termo de cumprimento 
dos sufrágios” 

3vo/ 12 Lázaro, 5 meses          ------        ------- administrado de Ana da Guerra  sepultado dentro da Igreja, junto a pia 
oeste 

27/12/1748 

4/13 Eusébio Simões da Cunha, 
60 anos 

doença Lisboa solteiro sepultado dentro da Igreja, junto a 
porta principal noroeste; freguês; 
morreu sem sacramento, sem o pároco 
ser avisado de sua doença 

04/02/1749 

4/14 Maria, 7 dias          ------        -------                   --------- sepultada dentro da Igreja, ante a porta 
principal, na parte noroeste 

14/02/1749 

4/15 Manoel, 7 dias          ------        ------- “batizado em casa por Miguel da 
Fonseca, a quem examinei e como 
achei forma com os requisitos 
necessários o julguei por válido o 
batismo” 

sepultado dentro da Igreja, junto a 
parede da porta sudoeste  

24/02/1749 

4vo/16 Maria, 1 mês e meio          ------        ------- escrava de Francisco Pinto Bandeira sepultada no adro, junto a esquina 
noroeste 

27/03/1749 

4vo/17 Antônio         ------ Guiné, de nação escravo de Cláudio Guterres sepultado no adro, parte sudoeste 08/06/1749 
4vo/18 Domingos Espanhol         ------         ------ “peão que foi do tenente Francisco 

Pinto Bandeira”, que o mandou 
enterrar              

sepultado dentro da Igreja  23/08/1749 

5/191 Joaquim, inocente         ------         ------   filho legítimo de Pedro Ávila e de 
Simoa da Costa  

sepultada dentro da capela junto a uma 
pia da água benta 

21/10/1749 

5/20 Jerônimo         ------         ------ filho de Bernardo Batista  enterrado dentro da Igreja  03/05/1750 
5/21 Manoel Rodrigues Dutra (ferida na 

cabeça) 
        ------                   ------ soldado do regimento do Rio Grande; 

enterrado dento da Igreja, por baixo da 
capela mor; “dizem falecera no dia 
quatorze do mesmo mês de junho sem 

16/06/1750 

                                                           
1 Abaixo deste registro consta um visto de Visita Pastoral: “Visto em visita. O Reverendo Pároco nos assentos que fizer declarará os que falecem abintestados, e 
registrará os defuntos dos que falecerem testados ao menos todo pio [?], que deles constar, pena de pagar 4000 R$ por cada um a que faltar com o referido. 
Viamão 25 de Fevereiro de 1750. Vaz.” 
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sacramento algum por ser a morte 
repentina e dizem as pessoas que o 
acharam morto que acharam com uma 
ferida mortal na cabeça que isto seria a 
causa dele morrer, não fez testamento” 

5vo/22 Maria, inocente          ------         ------ f ª de José Leite e de Fabiana Menezes batizada em casa por Luís Martins 
Coelho; enterrada dentro da Igreja 
junto ao incensário 

22/06/1750 

5vo/23 João Rodrigues Pessoa          ------ vila de Gouveia, 
bispado da Guarda 

solteiro; f º de Francisco Rodrigues 
Fanhao, falecido e de Perpétua Pessoa 

forasteiro; ab intestato; sepultado aos 3 
dias do “dito mês [Sic]” 

22/11/1750 

6/24 Manoel          ------ Benguela escravo de João Antunes da 
Porciúncula 

“se confessou somente por não dar 
lugar a queixa 

08/12/1750 

6/25 José          ------          ------ escravo de Fernando Antônio Távora  sepultado no adro 28/03/1751 
6/26 Ana          ------          ------ mulata; f ª de Ana, escrava do tenente 

Francisco Pinto Bandeira 
 morreu logo após o batismo 07/04/1751 

6vo/27 Manoel Ribeiro de 
Guimarães 

         ------ vila de Guimarães, 
freguesia de São 
Lourenço 

f º de José Ribeiro e de Senhorinha 
Lopes, todos da mesma vila 

soldado dragão, guarnição do Rio 
Grande; fez testamento; sepultado na 
matriz "com as solenidades que 
promete [Corr..]” 

04/04/1751 

6vo/28 Maria          ------          ------ crioula; f ª de Antônio e de Josefa, 
escravos do tenente Francisco Pinto 
Bandeira 

recebeu o batismo por necessidade 10/04/1751 

7/29 Salvador Brás          ------          ------ casado c/ Fernanda Ribeira, moradores 
desta freguesia 

não recebeu sacramento por morrer de 
uma desgraça 

19/04/1751 

7/30 Antônio Vieira Barbosa          ------ Arnellas, vizinha 
da cidade do Porto 

solteiro; f º leg. de Antônio Nunes e de 
Isabel Dias Barbosa, falecidos 

fez testamento; o padre fez os 
sufrágios costumados 

05/05/1751 

7vo/ 31 Antônio Correia Sarmento [Borrado] [Borrado] [Borrado] sepultado no Campo do Guterres [?] 
que se me não deu para senão passados 
seis a sete dias por estarem os rios de 
João [Corr..] cheios e sem embargo d 
estar em curso pela constituição 
[Corr..] comungado e absolvido pelas 
da lei lhe não dispensei que fica a 
arbítrio do Reverendo Doutor 
Visitador 

26/05/1751  

7vo/32  Manoel Rodrigues de           ?  Saquarema do f º leg. de Manoel Rodrigues de soldado dragão do regimento de Rio 27/05/1751 
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Oliveira  Recôncavo Rio de 

Janeiro 
Oliveira e de Helena de Assunção; 
casado c/ Maria Gracia Pereira 

Grande; fez testamento 

8/33 José, 56 anos [Borrado] [Borrado] f º leg. de Manoel da Silva Rei                               ?) 16/03/1752 
8/34 Benedito, 10 dias       -------            ------- f º leg. de Luís Antônio, soldado do 

reg. de Rio Grande, natural de 
Portugal, e de Margarida de Peralta, 
natural da vila da Laguna, moradores 
nesta freguesia 

batizado por Bartolomeu Gonçalves 
Casado nesta freguesia; sepultado ao 
pé da pia de água benta na porta 
principal  

02/07/1752 

8vo/35 Manoel de Souza um tiro            ------- f º leg. de Antônio de Sousa Fernando 
e de Polônia de Oliveira, moradores no 
sítio de Sapucaia; solteiro 

não recebeu sacramento por logo 
expirar; teve acompanhamento de 3 
padres que se achavam presentes e lhe 
fiz um ofício com os mesmos padres 
de 9 lições com a solenidade possível 

08/09/1752 

8vo/362 (Amaro) [o termo está 
muito danificado] 

[Borrado] [Borrado] [Borrado] [Borrado] (1752) 

9/37 Maria, 3 meses      -------            ------- f ª leg. de Domingos Rodrigues Correia 
e de  Ro[sa Maria Ca]bral, moradores 
desta freguesia    

sepultada dentro da Igreja junto à 
janela 

12/11/1752 

9/38 Josefa Maria [01 registro 
de açorianos]  

“um pau que lhe 
caiu em cima 
estando o 
marido 
cortando-o”  

freguesia de São 
Mateus, Ilha 
Terceira do 
bispado da Angra  

c. c. Manoel Cardoso, natural da 
mesma ilha  

sepultada dentro da Igreja, na porta 
principal; ambos dos casais que Sua 
Majestade mandou conduzir para este 
continente 

28/11/1752 

9/39 Luís, 7 meses doença [Corr..] Rio Grande  f º leg. de [José] Machado de 
Cerqueira e de Maria de Assunção, 
naturais da Ilha de S. Jorge da 
freguesia de Santiago, bispado de 
Angra   

batizado na vila de Rio Grande de São 
Pedro; enterrado na sacristia, junto à 
cabeceira do caixão dos ornamentos 
para a borda da porta; não recebeu 
sacramentos por não ter idade  

02/01/1753 

9vo/40  Maria, 3 dias       -------            ------- f ª leg. de Felis Ferreira  e de Catarina 
Antunes 

batizada em casa por Manoel de 
Andrada; enterrada na sacristia 

28/02/1753 

9vo/41 José da Costa de Carvalho morreu “pelo 
matarem nos 
campos junto 
ao Rio Pardo” 

           ------- casado em Paranaguá                                    ------- 03/03/1753 

                                                           
2 O termo parece ter sido borrado propositalmente. 
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10/42 Inácio, 8 meses enfermidade            -------               f º leg. de [Carlos] Rodrigues de 

Carvalho e de Teresa Maria de Jesus, 
(moradores) desta freguesia  

sepultado debaixo do arco da capela  19/01/17853 

10/43 Uma inocente, 2 horas       -------            ------- f ª de João Pereira Soares e de Josefa 
Maria, naturais das Ilhas e dos casais 

batizada por Manoel Furtado de 
Medeiros; enterrada na sacristia, junto 
aos arcos dos ornamentos  

(6)/03/1753 

10vo/44 Francisco, ?       -------            ------- f º leg. de Mateus Dutra Machado e de 
Catarina da Rosa, naturais na freguesia 
dos Cedros na Ilha do Faial 

batizado em casa por Mateus de 
Camargo; enterrado fora da porta 
principal  

24/03/1753 

10vo/45 José, 20 dias doença          ------- f º leg. de Manoel Pereira Linhares e 
de Joana de Santo Inácio, naturais da 
Ilha Terceira de Nossa Sra. de Belém, 
dos casais de Sua Majestade 

batizado nesta freguesia; enterrado na 
porta da Igreja 

24/03/1753 

11/46 João, 1 dia        -------          ------- f º leg. de Bartolomeu Francisco e de 
Josefa Maria, naturais da freguesia de 
Sto. Amaro na Ilha de S. Jorge, dos 
casais que Sua Majestade manda para  
Missões 

batizado pelo frei Faustino de Santo 
Alberto, religioso de Nossa Sra. do 
Monte do Carmo, capelão das gentes 
que vão para as missões; enterrado na 
porta principal da Igreja  

24/03/1753 

11/47 Rosa, 1 ano         ------- Rio Grande f ª leg. de Antônio Rodrigues e de 
Maria da Rosa, naturais da freguesia 
de Sta. Bárbara no lugar dos Cedros da 
Ilha do Faial, dos casais que Sua 
Majestade manda para as novas 
povoações 

batizada no Rio Grande de São Pedro; 
enterrada na porta principal da Igreja  

04/04/1753 

11vo/48 João,  7 anos estupor “que lhe 
não deu lugar a 
mais” 

          ------- f º leg. de Manoel Rodrigues de 
Oliveira, falecido, e de Maria Gracia, 
moradora junto à Guarda Velha nos 
campos desta freguesia 

Sem sacramento 27/04/1753 

11vo/49 Antônio, 15 dias        -------           ------- f º leg. de José Pereira da Luz e de 
Isabel Maria do Espírito Santo, 
naturais da Ilha de S. Jorge, bispado de 
Angra, dos casais  que Sua Majestade 
manda para Missões 

batizada por Lourenço Alves de 
Oliveira; enterrada no meio do arco da 
capela mor 

13/05/1753 

12/50 Leonor, 4 anos garrotilho           ------- f ª leg. de Manoel Ribeiro da Silva e de 
Maria Bernardes do Espírito Santo  

enterrada debaixo do arco da Igreja 
sem sacramentos por ser menor 

13/05/1753 

12/51 Maria  [o termo está muito       -------           -------  f ª de Antônio de Ávila e Rita Maria,                               ? 28/05/1753 
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danificado], 1 mês casal das Ilhas, assistente no Porto do 

Dorneles  
12/52 Rosa, 1 mês       -------           ------- f ª leg. de João Machado e de Maria do 

Rosário, casal das Ilhas 
                                 -------   12/07/1753 

12vo/53 Mariana de Souza 
Poderosa  

         ?               ? casada com Felipe Mendes 
[Guimarães], moradores junto à 
Guarda Velha 

morreu sem sacramentos por morrer de 
repente; sepultada na matriz 

25/08/ 1753 

12vo/54 Francisco Gonçalves 
Bandeira 

      ------- cidade do Porto c. c. Isabel de Cubas de Palácio, 
moradores na Guarda Velha  

era pobre e não teve com que se 
enterrar 

08/10/1753 

13/55 Clara, 5 anos       -------           ------- f ª leg. de Remoaldo Correia e de 
Eusébia Pires 

não recebeu sacramento por ser menor 13/10/1753 

13/56 Ana, 6 meses       -------           ------- f ª de Antônio Luís dos Santos e de 
Rosa Maria, dos casais de El Rey 

filha dos casais 14/10/1753 

13vo/57 José, 5 anos        -------           -------  f º leg. de Remoaldo Correia e de 
Eusébia Pires, moradores na Guarda 
Velha 

não recebeu sacramento por ser de 
menoridade 

17/10/1753 

13vo/58 Manoel, 3 dias       -------           -------   f º leg. de Antônio Pereira e de Maria 
de Azevedo, dos casais 

sepultado fora da porta da Igreja 05/12/1753 

14/59 Antônio Ferreira enfermidade; 
faleceu na 
fazenda de 
Charqueadas 

Barrelas, freguesia 
de Fravanca, 
bispado do Porto 

f º leg. de Domingos Ferreira e de 
Domingas Manoel 

enterrado no cemitério da fazenda dos 
Palmares; por ordenado do Juiz dos 
Ausentes lhe fiz um ofício de 9 lições 
com os padre da freguesia com missa 
solene; fez testamento no “cupativo” 

07/12/1753 

14vo/60 Leocádia, 5meses       -------            ------- f ª de Manoel de Souza de Barros e de 
Córdova Maria, naturais da Ilha de S. 
Jorge, dos casais del Rey que se acham 
no Porto do Dorneles 

                                -------  13/12/1753 

14vo/61 Maria, 1 mês       -------            -------  f ª de José Graces de Morais e de 
Teresa de Jesus 

                                -------  14/12/1753 

14vo/62 Sebastiana, 2 dias       -------            ------- f ª de Cláudio Guterres e de Gertrudes 
dos Santos 

                                ------- 15/12/1753 

15/63 José de Melo       -------  Ilha de Sta. Maria  c. c. Ana dos Anjos, natural da Ilha de 
Sta. Maria, dos casais de El Rey 

assistente neste porto do Dorneles, 
nesta freguesia; sepultado no corpo da 
Igreja nova; não tinha do que dispor 
por ser pobre  

15/12/1753 

15/64 José Gomes da Costa desgraçadament Guimarães casado faleceu na fazenda de Manoel Barros 20/12/1753 
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e Pereira, nos campos de fora; o falecido 

era oficial de carpintaria; faleceu 
desgraçadamente de um corisco e 
morreu subitamente sem poder se 
lembrar do nome de Jesus; “tinha dito 
a um camarada  seu por nome Felipe 
da Rocha era filho de Guimarães e que 
era casado mas não disse nunca de 
quem era filho ou nome da sua mulher, 
por seu mandado lhe fiz sufrágios 
encomendando um ofício por sua 
alma” 

15vo/65 João de Prado       -------  Pindamonhangaba, 
bispado de S. Paulo 

f º leg. de Antônio do Prado Martins e 
de Margarida Bicuda, falecidos   

não fez testamento por ser pobre 17/12/1753 

15vo/66 Josefa, 8 dias        -------             ------- f ª leg. de Manoel da Silveira Machado 
e de Maria Rosa, naturais da Ilha do 
Pico, dos casais que Sua Majestade   

enterrada fora da porta principal da 
Igreja 

06/06/1754 

16/67 José, 9 dias       -------             ------- f º leg. de José Correia Lisboa, 
soldado, e de Viridiana Teresa, dos 
casais que Sua Majestade manda para 
Missões 

batizado pelo padre frei Faustino 
Alberto de Santo Antônio e Silva, 
capelão dos casais na expedição das 
Missões; enterrado na porta principal 

13/06/1754 

16/68 Maria, 7 dias        -------             ------- f ª leg. de Manoel Pereira Linhares e 
de Joana Inácio, naturais da Ilha 
Terceira, dos casais que  Sua 
Majestade manda para Missões 

batizado pelo frei Faustino Alberto de 
Santo Antônio e Silva, capelão na 
expedição das Missões; enterrada na 
porta principal  

13/06/1754 

16vo/69 Maria, 9 dias doença          ------- f ª leg. de Jacinto Mateus da Silveira e 
de Isabel Francisca Bittencourt, dos 
casais que Sua Majestade manda para 
Missões 

enterrada na porta principal; batizada 
no segundo dia de vida 

26/06/1754 

16vo/70 Manoel de Quadros       ------- Ilha de São Jorge c. c. Maria de Ávila, natural da Ilha de 
São Jorge, dos casais de Sua 
Majestade  

enterrado no corpo da Igreja matriz 
nova; assistentes no Porto do Dorneles; 
não teve do que fazer testamento 

19/07/1754 

17/71 Manoel da Cunha, olho de   
pólvora, por alcunha 

desgraça          -------  f º leg. de Manoel da Cunha, viúvo, 
assistente no Rio Grande  

faleceu na fortaleza de Sto. Amaro, 
Rio Guaíba acima; soldado dragão do 
reg. do Rio Grande; sem sacramento e 
sem testamento; deixou três escravos 

19/07/1754 
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17/72 Teresa, 13 dias       -------          -------   f ª leg. de Antônio Gracia e de Jacinta 

da Rosa, dos Casais de El Rey 
enterrada no corpo da sacristia 19/07/1754 

17vo/73 Luzia de Jesus dos Casais       ------- Ilha do Faial c. c. Manoel Francisco, oficial de 
ourives, natural da Ilha do Faial 

não fez testamento; sepultada ao lado 
da epístola ao entrar na porta principal 
1ª sepultura junto a parede; recebeu 
sacramento de sua capelão frei 
Faustino  

10/09/1754 

18/74 Silvestre dos Santos de acidente de 
repente 

desconhecida 
(ninguém sabia) 

“dizem ser solteiro”; pais 
desconhecidos 

marinheiro; faleceu na fortaleza de Sto. 
Amaro; não fez testamento; não 
recebeu sacramento algum por morrer 
muito distante da fortaleza e não haver 
sacerdote; sepultado na matriz de 
Viamão, ao entrara da porta principal 

04/10/1754 

18/75 Manoel dos Santos        -------            ------- c. c. Luzia da Conceição, casal del Rey sepultado no adro; casal del'Rey que 
assistia na fortaleza de Sto. Amaro; 
não fez testamento e não se acha índole 
nenhuma 

28/10/1754 

18vo/76 Paulo Caetano de Souza paixão sufocada Minho f º do coronel Matias Coelho de Souza 
e de Catarina de Souza 

faleceu na fortaleza de Rio Pardo, mas 
sepultado em Viamão, acompanhado 
por 4 padres; capitão de infantaria do 
regimento velho; cavalheiro do hábito 
de Cristo; “morreu sem sacramento por 
não dar lugar a queija, ainda que se 
tinha confessado havia poucos dias 
com o reverendo padre Thomas 
Clarque” 

28/11/1754 

19/77 João José Ramiles        ------- Espanha, Santa 
Maria de Cádiz 

viúvo              não fez testamento por ser pobre; 
enterrado no corpo da Igreja nova pelo 
amor de Deus 

10/12/1754 

19/78 Gaspar de Barros afogado no rio 
Guaíba 

das ilhas c. c. Rosa Joaquina, das Ilhas vinham de Rio Pardo, “apareceu após 
3 dias pois já estava Corrupto”; 
enterrado nas praias do mesmo Rio  

27/02/1755 

19vo/79 Antônio de Mendanha, 
100 anos 

       ------- Santa Maria de 
Loures, termo de 
Lisboa 

c. c. Maria Lopes, natural da Ilha de 
Sta. Catarina; f º leg. de João de 
Andrada de Lemos e de Maria de 
Abreu, moradores da vila de Salvaterra 

fez testamento em juízo feito até a 
última hora 

10/04/1755 
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de Magos, no Ribatejo 

20/80 Pedro José Cabral   morreu 
instantaneament
e lançando 
sangue pela 
boca 

               ? c. c. em Sorocaba, mas não declarou 
com quem  

enterrado no cemitério da Guarda 
Velha 

27/04/1755 

20/81 Miguel Fernandes, por 
alcunha o marinheiro, 68 
anos 

       ------- freg. de S. Pedro de 
Bades, bispado de 
Braga no Termo da 
Barca de Valdevez  

declarou ser f º de Domingos 
Fernandes e de Angélica Francisca, 
falecidos, naturais da vila dos Arcos, 
morreram “antes de ele vir ao Brasil” 

sepultado dentro da Igreja; marinheiro; 
fez testamento; não conhecera parentes  

20/05/1755 

20vo/82 Felipe da Rocha Porto queixa grave freg. de Sta. Maria 
de Gulpilhares, 
bispado do Porto 

f º leg. de Manoel da Rocha e de Maria 
Domingas, da mesma freguesia 

sepultado dentro da Igreja; deixou 
umas vacas e cavalos para a Igreja, 
pelo bem de sua alma; “deixou 3 vacas 
leiteiras, 2 a Nossa Senhora com suas 
crias e uma ao Rmo.”; o padre rezou 
missa de corpo presente “como me 
pediu e um ofício de 9 lições”; “não 
teve de que fazer testamento tinha suas 
dívidas” 

03/09/1755 

20vo/83 Vicente Antônio de Torres facadas castelhano, vindo 
da Europa e criado 
em Buenos Aires 

“dizem” f º do capitão Pedro Gois sepultado no cemitério dos Palmares; 
“dizem que era” castelhano 

20/09/1755 

21/84 Maria da Conceição, 19 p/ 
20 anos  

        ------ ilhas c. c. Manoel de Souza, natural das 
ilhas, casal das Ilhas 

moradores no sítio dos Palmares; sem 
testamento; pobre; sepultada no 
cemitério da mesma fazenda  

11/12/1755 

21/85 Matias Lopes morreu de 
repente 

Pindamonhangaba, 
bispado de S. Paulo 

casado na vila de Taubaté, nome da 
esposa desconhecido 

informações cedidas pelo dizimeiro, do 
qual era peão 

18/06/1756 

21vo/86 José da Silveira          ------ ilha do Faial  c. c. Catarina da Silveira, dos casais de 
El Rey 

morador no Arroio de Tramandaí, na 
fazenda do alferes José Antônio 
Cardoso; sepultado no cemitério do 
Leite; não tinha de que fazer 
testamento 

03/07/1756 

21vo/87 João Brás, 93 anos       ------- natural e batizado 
nos Campos do 
Goitacazes 

f º leg. de Manoel Casado Tourinho e 
de Custódia Fialho, naturais da mesma 
vila; c. c. Maria Lopes, natural da vila 
da Laguna 

sepultado na Igreja; fez um 
“apontamento por ter seus filhos” 

14/08/1756 
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22/88 Manoel de Ornelas, 22 

anos 
afogado na 
passagem do 
Rio do Sino  

          ------- f º de Jerônimo de Ornelas e de 
Lucrécia Leme Barbosa; solteiro  

sepultado na Igreja 22/01/1757 

22/89 Sebastião de Castilhos tiro vindo da ilha de 
Sta. Catarina 

                              ? sepultado no cemitério da Guarda 
Velha, sem socorro algum; uma mulher 
mandou dizer missas para ele, mas não 
se sabe o nome dela; “vindo da Ilha de 
Santa Catarina para os Campos do 
Custódio onde o mataram” 

12/03/1757 

22vo/90 João Machado 
Bittencourt, 32 anos 

tísica das Ilhas c. c. Rita Josefa da Silveira, natural das 
Ilhas, dos casais das Ilhas 

assistente no porto do Dorneles; fez 
apontamento 

29/03/1757 

23/91 Domingos da Almeida 
Gomes 

morte súbita vila de Arouca, 
bispado de Porto 

casado, mas não se sabe o nome da 
esposa 

mestre ferreiro; não fez testamento; 
quase não tinha posses, só umas casa 
de palha junto ao arraial de Viamão e 
algumas roupas que usa  

17/06/1757 

23vo/92 Maria Jacinta de Oliveira, 
38 anos  

queixa grave           ------- c. c. João Gracia Dutra não fez testamento; sepultada na 
Igreja; faleceu no sítio das Laranjeiras 

10/07/1757 

23vo/93 Agueda Fagundes, 40 anos  mordedura de 
cobra 

das ilhas c. c. Miguel Afonso Leal, natural das 
ilhas, dos casais de El Rey 

moradores na fortaleza de Sto. Amaro; 
sepultada no corpo da Igreja de 
Viamão 

12/07/1757 

24/94 Francisco Dias estupor que lhe 
tomou a fala 

          ------- c. c. Maria Nunes de Lara  “e morador daqueles Campos os que 
estão na dúvida se pertencerão aqueles 
moradores à freguesia nova de fraqueta 
(ou fragueta??), por terem recorrido ao 
Ex.mo. Sr. Bispo e veio daquele rio do 
Sino para esta freguesia buscar os 
sacramentos, dizendo queria morrer na 
freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição, era a sua freguesia”, 
entretanto morreu sem sacramento, 
pois foi chamado tarde; não fez 
testamento 

30/07/1757 

24vo/95 Maria Lopes, 84 anos        -------- vila da Laguna viúva de João Brás moradora do sítio do Dilúvio; fez um 
apontamento declarando missas que 
queria, mas não é possível porque 
mora longe 

20/09/1757 
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24vo/96 Januário Poderoso de 

Almeida, 38 anos 
maligna            ------- solteiro; f º nat. de Luís Poderoso de 

Almeida e de Catarina de Medeiros 
Pires, parda forra, naturais da freg. de 
N. Sra. de Penha, bispado de S. Paulo, 
no caminho de Mogi das Cruzes  

“ não sei se tinha bem de que fazer 
testamento por me dizerem que era 
pobre” 

27/09/1757 

25/97 Manoel Antônio “pena quebrada 
que lhe  deram 
herpes ”  

vila de Sta. Maria 
de Lores [??], 
termo de 
Guimarães 

c. c. Teodósia de Magalhães; f º de 
Domingos de Castro e de Maria 
Antunes, [naturais] da mesma freguesia 

não fez testamento 04/11/1757 

25/98 Custódio Gonçalves, 80 e 
tantos anos 

enfermidade 
por 6 anos 

cidade de Braga viúvo morador em cima da serra; fez 
testamento; sepultado no cemitério da 
fazenda Matias Alves  

11/11/1757 

25vo/993 Manoel Gonçalves 
Ribeiro, “poderia ter 77 ou 
mais” 

         ? Laguna c. c. Maria Rodrigues, natural da 
mesma Laguna 

assiste na sua fazenda das Lombas 13/11/1757 

26/100 José dos Santos         ------ vila dos Arcos de 
Valdevez, bispado 
de Braga 

f º de Antônio dos Santos e de Maria 
Rodrigues; solteiro 

não fez testamento; pobre; enterrado 
no corpo da Igreja nova pelo amor de 
Deus 

06/12/1757 

26/101 Inácio Pereira, o Cacunda 
de alcunha, 50 anos 

maligna vila de Jacareí, 
bispado de São 
Paulo 

c. c. Catarina Tavares,  natural da vila 
da Laguna; f º leg. de João Pereira Leal 
e de Maria Moreira, do gentio da terra 

morador nas Lombas; enterrado junto à 
porta da Igreja; fez apontamento 

14/01/1758 

26vo/102 Antônio da Rosa, 35 anos tiro vila de São 
Sebastião, bispado 
de São Paulo 

c. c. Maria Simoa dos Reis, na praça 
de Santos; pais de Francisca Maria de 
Jesus, filha deste casamento 

soldado da praça de Santos; passava 
para o Rio Pardo c/ cartas ao general; 
não fez testamento; sepultado no corpo 
da Igreja nova 

25/05/1758 

27/103 Francisco de Sales mal de São 
Lázaro e de 
repente expirou 

Praça de Santos c. c. Maria Munis, f ª de André Munis; 
f º de Francisco de Sales 

soldado na praça de Rio Grande de 
São Pedro; pobre; não fez testamento; 
sep. no corpo da Igreja pelo amor de 
Deus; faleceu no Porto dos Casais  

25/05/1758 

27vo/104 (Eugênia) de Sequeira queixa grave Vila de Curitiba c. c. Antônio (Gomes); f ª de José de 
Melo de Andrada, moradores no 
campo de Felis Ferreira 

pobre; não fez testamento; sep. no 
cemitério da Guarda Velha 

12/09/1758 

27vo/105 João Velho da Costa, (o 
Piloto) por alcunha 

tiro no Campo 
do Dorneles 

           ------ c. c. Maria de Araújo, f ª de Antônio 
de Araújo, o Coura 

morador no campo do Rio do Sino; 
faleceu no campo do Dornelles; não 

24/01/1759 

                                                           
3 Este registro parece ter sido borrado propositalmente. 
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caindo morto consta testamento 

28/106 Domingos Leite Peixoto estupor vila de Santos, 
bispado de S. Paulo 

viúvo de Luzia Ribeiro, natural da vila 
de Curitiba, bispado de S. Paulo; f º 
natural do Capitão Mor da Laguna 
Francisco de Brito Peixoto, falecido 

capitão; morador no campo de 
Tramandaí; fez testamento que recebi 
com aprovação judicial 

10/05/1759 

28vo/107 Francisco Xavier dos 
Santos, o Ruivo por 
alcunha 

queixa muito 
grave, coberto 
de herpes  

ilha de S. Miguel, 
bispado de Angra 

c. c. Petronilha dos Santos, índia 
natural das aldeias do Uruguai “de 
donde veio pequenina furtada”; f º leg. 
de Gaspar de Souza Reis e de Teresa 
Maria, nat. da mesma ilha    

pobre; não fez testamento; enterrado 
no corpo da Igreja junto à porta pelo 
amor de Deus 

31/07/ 1759 

29/108 (Bernarda) do Espírito 
Santo, 70 anos 

queixa grave            ------- c. c. André dos Santos, moradores de 
arroio de Turamandi [Tramandaí?] 

“fez seu apontamento em que deixou 
algum legado que se satisfazerão em 
seu funeral”, sepultado no cemitério do 
Leite porque estava combalida da 
queixa e era muito difícil transportar 
para Igreja 

02/08/1759 

29vo/109 Josefa de Brito, 75 anos queixa grave vila da Laguna c. c. José Luiz pobre; não fez testamento 06/04/1760 
29vo/110 Caetano da Silva Maia, 72 

anos 
gangrena em 
uma perna 

nat. e bat. na 
freguesia de S. 
Cristóvão de 
Muros, bispado de 
Porto 

viúvo de Isabel Rangel, no Rio de 
Janeiro; não teve filhos herdeiros; f º 
leg. de Pedro Gonçalves e de Maria 
Antônia, naturais da aldeia de Quintão 
da mesma freguesia   

fez testamento, não tinha herdeiros, 
todos os irmãos haviam morrido; 
amortalhado no hábito de Nossa 
Senhora do Carmo 

06/10/1760 

30/111 Ana Barbosa Maciel epidemia muito 
grande 

vila de Sorocaba, 
bispado de S. Paulo 

c. c.  Francisco Rodrigues Machado, 
nat. de Sorocaba; f ª de Antônio 
Antunes e de Maria Pais, naturais da 
mesma vila 

pobre; não fez testamento; sepultada 
junto a pia de água benta 

19/10/1760 

30vo/112 Manoel Dias        ------ nat. e bat. na freg. 
das Lages, ilha 
Terceira 

f º leg. de Bartolomeu Dias e de Maria 
Machado 

morador das Lombas na freg. de 
Viamão; fez testamento; sem herdeiros 
forçados, pais ou irmãos 

08/11/1760 

30vo/113 Amaro Machado, 80 anos retenção de 
urina que deu 
há 15-16 dias 

vila da Laguna c. c. Maria Luísa, “da gente da terra” não fez testamento; pobre; sepultado 
na Igreja nova 

10/11/ (1760) 

31/114 Antônio Agostinho Castell 
Branco, Dom 

assassinado c/ 5 
facadas e 
algumas 
pancadas, “com 

“ dos casais das 
ilhas”; cidade de 
Angra, bat. na Sé  

f º leg. de Dom Francisco Castell 
Branco e de Dona Luzia Margarida, 
nat. da mesma cidade; c. c. Rosa 
Leonor, filha de José da Silva  e de 

“me vieram dar parte mandasse buscar 
o corpo de Dom Antônio Agostinho”; 
morador de porto do Dorneles; morto 
por José Raimundo, “ filho do mesmo 

08/11/1760 
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as costelas 
quebradas” 

Custódia da Boa Hora Dorneles”; “morto de caso pensado no 
meio do campo”; sepultado no corpo 
da capela; era muito pobre e foi 
enterrado pelo amor de Deus 

31vo/115 José Fernandes Paim facada 
“perigosa” 

cidade do Porto f º leg. de Gabriel Paim e de Maria 
Fernandes 

pobre; não fez testamento; oficial de 
carpinteiro; possuía apenas suas 
ferramentas do ofício e algumas 
roupas, que foram vendidas para cobrir 
os gastos funerários; sep. no corpo da 
Igreja  

09/02/1761 

32/116 Feliz da Silva Pereira 
Botelho 

grande 
moléstia, dores 
nas pernas 

lugar de Vaqueiros, 
termo de Santarém, 
bispado Lisboa 

f º leg. de Manoel da Mota  de Mariana 
da Cruz, falecidos, naturais do mesmo 
lugar; viúvo de Andreza Maria, nat. da 
freg. de N. Sra. da Conceição da Rua 
no Vade Lisboa; pai de Alberto da 
Silva e não teve mais filhos 

provedor da guarda do registro de 
Viamão; o filho foi ordenado clérigo 
na cia. do capitão de cavalos Manoel 
da Mota Botelho, morador em Ouro 
Preto no alto do padre Faria; estava 
pobre nesta terra, mas fez testamento e 
deixou para o filho os bens que tem na 
sua terra; era familiar do Santo Ofício    

14/03/1761 

32vo/117 Marcelino dos Santos tubérculo nat. de Lisboa, do 
Bairro de S. 
Estevão de Alfama 

solteiro soldado do regimento dos dragões de 
Rio Grande destacado no Porto dos 
Casais; “ só tinha o soldo que el'Rey 
lhe devia de annos e que nunca 
cobrara”; enterrado pelo amor de Deus 
no sábado de Aleluia; faleceu no dia da 
paixão 

21/03/1761 

33/118 Matias Lopes Reis morte 
desenganada 

freg. de S. Miguel, 
bispado de 
Miranda, 
vizinhanças da 
mesma cidade 

solteiro; f º leg. de Francisco Xavier 
Lopes e de Clara Feijó, naturais da 
mesma freg.  

oficial de sapateiro 22/01/1762 

33vo/119 Pedro Ferreira, 94 anos  moléstia grave lugar de Sacavém, 
termo de Lisboa 

solteiro; f º leg. de Estevão Ferreira e 
de Maria de Jesus, naturais da mesma 
freg. 

lavrador; pobre; homem de vida 
sincera e grande procedimento, sempre 
trabalhou e serviu a muitos; pobre e 
lhe deram a mortalha pelo amor de 
Deus e foi enterrado pelo mesmo amor 
de Deus com as Irmandades desta 

13/04/1762 
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freguesia e lhe deram a mesma cova 
pelo amor de Deus; foi bem feitor 
desta Igreja; enterrado na “porta 
travessa” 

34/120 Domingos Gomes Ribeiro tiro, “ao passar 
o arroio do 
Curral do Fiúza 
e logo caiu 
morto” 

bispado de Braga, 
não há quem possa 
dizer de que 
freguesia 

c. c. Antônia de Morais Graces  sargento mor das ordenanças do Rio 
Grande; sepultado no corpo da capela, 
foi assistido por todas as Irmandades 
da freguesia, corpo acompanhado com 
todos os padres; morador no Rio 
Grande de S. Pedro, “havia ano e meio 
que estava assistindo nas suas fazendas 
de Itapuã e Figueira”; não foi 
encontrado testamento 

02/06/ 1762 
sepultado no 
dia 3 

34vo/121 Miguel da Fonseca 
Peixoto, 29 p/ 30 anos 

febre tísica            ------- solteiro; f º leg. de Diogo da Fonseca, 
falecido, nat. da cima do Douro, 
bispado do Porto, e de Ana da Guerra, 
nat. da vila de Santos; tinha irmãos   

morador no sítio do Morro junto a 
lagoa; sepultado na capela; fez 
apontamento c/ o consentimento da 
mãe, “estava debaixo do pátrio poder 
de sua mãe”; os seus apontamentos 
diziam “algumas coisas para sua 
alma”; “foi o primeiro com sua mãe e 
irmãos que edificaram esta capela” 

13/07/1762 

35/122 João Furtado queixa grave 
que padecia há 
muito, sem 
todos os 
sacramentos 
porque logo 
perdeu os 
sentidos 

ilha do Faial casado na vila do Rio Grande de S. 
Pedro com Rosa Maria, nat. da ilha do 
Faial, ambos dos casais que vieram nos 
transportes 

marinheiro; pobre; faleceu no Porto 
dos Casais; não fez testamento; 
sepultado na matriz 

22/10/1762 

35vo/123 Simão Rodrigues Aires espasmo que 
lhe tomou 
universalmente 
o corpo 

nat. e morador da 
freguesia de Santo 
Amaro, vizinhanças 
de São Paulo 

viúvo de Maria Pinheiro, nat. e 
moradora da mesma freg. de Santo 
Amaro, bisp. de São Paulo; tinha 
quatro filhos na sua terra 

soldado das ordenanças que vieram de 
S. Paulo; pobre; não fez testamento; 
enterrado no corpo da Igreja pelo amor 
de Deus 

28/12/1762 

36/124 Agostinho Guterres, 78 
anos 

hidropisia “que 
conhecia com 
boa disposição 

nat. e bat. na cidade 
de Valença na 
freguesia de 

c. c. Maria de Brito; f º leg. de Antônio 
Guterres  e de Clara Guterres, naturais 
da mesma cidade 

sepultado de tarde na matriz, 
acompanhado por todas as Irmandades; 
fez testamento 

01/01/1763 
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que morria 
disso” 

Almançor, 
arcebisp. de 
Valença  

36vo/125 Antônio Pereira, 45 anos bexigas nat. e morador de 
Sto. Amaro, 
Recôncavo de São 
Paulo 

c. c. Mariana Ribeiro, nat. e moradora 
de Sto. Amaro do Recôncavo de São 
Paulo  

soldado paulista; enterrado junto a 
porta principal; soldado da cia. do 
capitão de ordenanças André Pereira 
da Silva 

23/01/1763 

37/126 Manoel Bernardes dos 
Reis, 55 anos 

mal de São 
Lázaro, sabia 
que morria 
disso e com 
disposição de 
católico 

Lisboa, bat. na 
freg. de Sta. Ana da 
Peninha 

f º leg. de Paulo Bernardes e de 
Domingas Maria, falecidos 

cabo de esquadra dos dragões do 
regimento do Rio Grande; fez 
testamento e codicilo junto; enterrado 
na parte de fora do arco do cruzeiro, 
encomendado com padres e todas as 
Irmandades 

22/02/1763 

37vo/127 Teresa Antônia de Souza, 
32 anos 

tísica, 
“desenganada 
desta vida”  

nat. e bat. na 
Colônia do 
Sacramento 

c. c. o alferes de dragões Francisco 
Manoel da Costa Souza; f ª de Antônio 
de Souza Fernando e de Pôlonia de 
Oliveira, moradores desta freg. 

fez seus apontamentos que 
determinava o que queria por 
sepultamento; sepultada junto à porta 
da sacristia 

09/03/1763 

38/128 Lucas de Souza, 20 anos bexigas vila da Laguna solteiro; f º de Manoel de Souza , nat. 
da vila da Laguna; “não sabe dizer que 
era sua mãe”  

pobre; sepultado na parte de fora da 
Igreja; não tinha com que se 
amortalhar 

06/04/1763 

38/129 Romão Pereira das Neves, 
28 anos 

febre héctica = 
tísica 

vila de Paranaguá solteiro; f º leg. de Pedro das Neves 
Pereira e de Catarina Pereira da Silva, 
naturais da mesma vila 

 fez testamento, enterrado de noite, 
acompanhado dos padres e Irmandade 
das Almas 

14/04/1763 

38vo/130 Isabel do Nascimento, 70 
anos 

hidropisia            ------- viúva de Tomé da Silveira, dos casais 
del’Rey 

não fez testamento; pobre, sepultada na 
Igreja; acompanhada pela Irmandade 
das Almas 

06/07/1763 

38vo/131 Pedro José Machado, 28 
p/ 29 anos 

facada, sabia 
que morria 
desenganado 
das “cirurgias” 

           ------- solteiro; f º de Manoel Machado 
Novaes  e de Maria de Quadros 
Pereira, moradores na freg. de Santo 
Antônio na ilha de Sta. Catarina 

sepultado na Igreja; fez apontamento 
breve para sua alma 

11/09/1763 
sepultado no 
dia 12 

39/132 Antônio Correia de Aguiar estupor, estava 
disposto e 
consciente que 
morria 

vila de ?, ilha de S. 
Jorge 

c. c. Maria de São José sepultado na Igreja pelo amor de Deus, 
acompanhado pela Irmandade das 
Almas; pobre; não fez testamento 

03/11/1763 

39vo/133 José Antônio de Brito morte repentina            ------- Solteiro não fez testamento; amortalhado no 
hábito de São Francisco; sepultado em 

16/[Corr.]/17
64 
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sepultura da fábrica 

39vo/134 Maria do Rosário, 32 anos          -------            ------- c. c. Silvestre Machado pobre; não fez testamento; amortalhada 
em pano branco 

25/03/1764 

39vo/135 Manoel, 3 anos          -------            ------- f º de João Homem e de Ana Maria                           ------- 28/03/1764 
40/136 Marcelina, 6 anos          -------            ------- f ª de José Antônio e de Luzia de São 

João 
                          ------- 02/04/1764 

40/137 Emerenciana, 2 anos          -------           ------- f ª de José Antônio e de Luzia de São 
João 

                            ------- 20/04/1764 

40/138 Dorothéa, 3 anos          -------           ------- f ª de Manoel Ferreira                             -------  14/05/1764 
40/139 José, 12 anos          -------           ------- f º de José Garcia                             ------- 19/06/1764 
40vo/140 Antônia de Moraes Garces          -------           ------- viúva de Domingos Gomes fez testamento; amortalhada com 

hábito de São Francisco; sepultada em 
sepultura da fábrica 

24/06/1764 

40vo/141 Antônio, 3 dias           -------           -------  f º de Bartolo Coelho                             ------- 28/06/1764 
40vo/142 João Gomes           -------           -------  c. c. Pelonia da Silva  pobre; não fez testamento;  10/07/ 1764 
41/143 Francisco de Solabandra atingido por um 

raio 
Espanhol, de nação                          ------- sepultado na Igreja 13/08/1764 

41/144 Antônia da Silva, 30 anos          -------            ------- c. c. Francisco Vieira Neto pobre; não fez testamento 27/08/1764 
41/145 Narciso, 8 anos afogado            -------  f º de Domingos de Lima                             ------- 21/11/1764 
41vo/146 Brígida, 15 anos          -------             ------- f ª de Henrique José e de Ana 

Francisca 
de sacramento só recebeu a extrema 
unção “por não lhe permitir a doença” 

14/11/1764 

41vo/147 Joana Cortes, 30 anos          -------            -------                          -------  pobre; não fez testamento; moradora 
no Porto dos Casais; sepultado em 
Viamão 

22/11/1764 

41vo/148 André Rafael, 80 anos          -------  Espanhol, de nação                          ------- pobre; não fez testamento 23/11/1764 
42/149 José Andonegue, 50 anos          -------  Espanhol                          ------- não fez testamento; enterrada no 

cemitério da aldeia dos Anjos, com 
licença do padre 

08/11/1764 
[Sic] 

42/150 Luísa Maria          -------            ------- c. c. Eusébio Alves de Souza pobre; não fez testamento; enterrada 
no cemitério da aldeia dos Anjos por 
não estar o corpo em condições de se 
conduzir à matriz de Viamão 

12/01/1765 

42/151 Manoel da Silva Barbosa, 
50 anos 

         -------            -------  c. c. Joana Maria da Trindade, preta 
forra  

enterrado no cemitério da aldeia dos 
Anjos; fez testamento, que pertence ao 
Juízo Secular  

26/04/1765 
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42vo/152 Ana, 3 anos          -------            ------- f ª de Francisco Martins Sebastião e de 

Maria Josefa 
sepultada na Igreja 29/04/1765 

42vo/153 Luciano, 15 meses          -------            ------- f º de Manoel Nunes e de Antônia 
Maria 

sepultada na Igreja 06/05/1765 

43/154 Perpétua, 2 meses          -------            ------- f ª de Inácio Luís da Cunha e de 
Quitéria Francisca de Oliveira 

sepultada na Igreja 06/05/1765 

43/155 Manoel Pinheiro da Silva, 
50 anos 

         -------            ------- c. c. Clemência da Silva fez testamento que pertence ao Juízo 
Eclesiástico; amortalhado em hábito de 
Nossa Senhora do Carmo; “fiz-lhe 
enterro como de pobre e se acha 
sepultado em uma sepultura da 
fábrica” 

07/05/1765 

43vo/156 Teotônio, 4 meses          -------            ------- f º de Jerônimo Pais de Barros e de 
Benta dos Santos Robalo 

sepultado na Igreja 11/06/1765 

43vo/157 Isabel, 8dias          -------            ------- f ª de José Luís da Cunha e de Teresa 
Inácio de Jesus  

sepultada na Igreja 12/07/1765 

43vo/158 José Barbosa, 40 anos           -------            ------- solteiro morreu nas lombas desta freguesia; 
sepultado no adro da Igreja 

15/07/1765 

44/159 Manoel, 15 dias         -------           ------- f º de Manoel Antônio de Bittencourt e 
de Mariana de Bittencourt 

sepultado na Igreja 27/07/1765 

44/160 Apolônia de Oliveira, 70 
anos 

        -------           ------- c. c. Antônio de Souza Fernando não fez testamento; sepultada na 
Igreja; amortalhada em hábito de São 
Francisco 

01/08/1765 

44vo/161 José da Costa Neves, 35 
anos 

        ------- nat. e bat. na freg. 
de S. Nicolau, 
cidade do Porto 

solteiro; f º leg. de Luís da Costa 
Neves e de Rosa Maria Freire  

fez testamento, que pertence ao Juízo 
Eclesiástico; sepultado na Igreja; 
amortalhado no hábito de São 
Francisco 

05/08/1765 

44vo/162 Crispim Teixeira, 40 anos repentinamente Portugal, “cuja 
terra não pude 
saber’ 

solteiro sepultado na Igreja, amortalhado no 
hábito de São Francisco 

12/10/1765 

45/163 Manoel         -------            ------- f º de João Mendes da Silva e de Rita 
Maria de Jesus 

enterrado dentro da Igreja 19/12/1765 

45/164 José da Silva, 30 anos         ------- Portugal, ignora a 
“pátria” 

solteiro; ignora-se os nomes dos pais carpinteiro; não fez testamento; 
sepultado na Igreja; amortalhado em 
pano branco 

26/01/1766 

45/165 Antônio, 2 meses         -------            ------- f º de Bertolo Coelho sepultado dentro da Igreja 19/02/1766 
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45vo/166 Antônio, 6 ou 8 meses         -------            ------- f ] de Pedro Paulo e de Maria Cardoso sepultado dentro da Igreja 21/02/1766 
45vo/167 Manoel, 1 mês          -------             ------- f º de José da Fonseca e de Luzia de 

Brito Guterres 
enterrado na Igreja 09/03/1766 

45vo/168 Apolinário, 10 anos         -------            ------- f º leg. de Paulo Machado, falecido, e 
de Ana Maria 

amortalhado em pano branco e 
sepultado na Igreja  

17/03/1766 

46/169 João Pedro, 35 anos         -------            ------- c. c.  Luzia do Nascimento sepultado no adro da Igreja; “não se 
confessou por ser doido”; amortalhado 
em pano branco 

21/03/1766 

46/170 Antônio Rodrigues 
Matagueiro4, 40 anos 

        ------- Portugal solteiro sepultado na Igreja; “ sem sacramentos 
por ser mentecapto”; amortalhado em 
pano branco 

04/04/1766 

46vo/171 Antônio, 6 meses         -------            ------- f º de Bartolomeu Bueno da Silva sepultado dentro da Igreja 17/04/1766 
46vo/172 André de Souza de 

Aguiar, 40 anos 
        ------- Ilhas solteiro fez testamento, que pertence ao Juízo 

Secular; sepultado dentro da Igreja; 
amortalhado no hábito de São 
Francisco 

26/04/1766 

47/173 João Rodrigues Maciel, 80 
anos 

        -------            ------- solteiro fez testamento, que pertence ao Juízo 
Eclesiástico; amortalhado em hábito de 
São Francisco e sepultado dentro da 
Igreja 

15/05/1766 

47/174 Antônio, 8 dias         -------            ------- f º de Rosa Maria sepultado dentro da Igreja 21/05/1766 
47vo/175 João Alves Mourão, 50 

anos 
repentinamente arcebispado de 

Braga  
solteiro não fez testamento; amortalhado em 

hábito de São Francisco 
29/05/1766 

47vo/176 João Gracia, 60 anos         -------            ------- c. c. Maria Francisca não fez testamento; enterrado na 
Igreja; amortalhado em hábito de São 
Francisco 

30/05/1766 

48/177 Frutuoso de Souza, 40 
anos  

morte apressada cidade do Rio de 
Janeiro 

solteiro; f º de Frutuoso de Souza, 
falecido, e de Antônia de Jesus 

amortalhado em hábito de São 
Francisco e sepultado dentro da Igreja 

07/06/1766 

48/178 Antônio Ricardo da Costa 
Bravo, 60 anos 

morte repentina 
de manhã 

Lisboa, cidade c. c. Petronilha Antônia Rosa  fez testamento, porém não foi aceito 
pelos testamenteiros; amortalhado em 
hábito de Nossa Senhora do Carmo e 
sepultado na Igreja  

19/12/1765 

48vo/179 Floriano, 1 mês          -------           ------- pais incógnitos sepultado dentro da Igreja 07/06/1766 
48vo/180 Manoel Velho, 30 anos          -------           ------- c. c. Maria Ana sepultado no adro da Igreja 13/06/1766 

                                                           
4 Não está claro se Matagueiro é sobrenome ou alcunha. 
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48vo/181 José Pereira, 60 anos          -------           ------- viúvo amortalhado em pano branco e 

sepultado dentro da Igreja 
19/06/1766 

49/182 Antônio de Souza, 40 anos          ------- Ilhas c. c. Angela Machado amortalhado em pano branco e 
sepultado dentro da Igreja 

22/06/1766 

49/183 Francisco Soares          -------            ------- c. c. Ana Maria  amortalhado em pano branco e 
sepultado dentro da Igreja 

05/07/1766 

49vo/184 Ana, 4 ou 5 dias          -------            ------- f ª de Antônio Alves Paiva e de 
Andreza Velosa Maciel 

enterrada dentro da Igreja 05/07/1766 

49vo/185 Luís da Silva, 25 anos               -------            -------                         ------- soldado infante da praça do Rio de 
Janeiro; não fez testamento; 
amortalhado em pano branco e 
sepultado na Igreja 

12/07/1766 

49vo/186 Francisca Bernarda, 30 
anos 

         -------              ------- c. c. Manoel Pereira amortalhada em pano branco e 
sepultada dentro da Igreja 

21/09/1766 

50/187 Bárbara Maria, 50 anos          -------            ------- c. c. Antão de Oliveira amortalhada em pano branco e 
sepultada dentro da Igreja 
 

16/10/1766 

50/188 Mateus de Oliveira          ------- Ilhas c. c. Luísa de Quadros amortalhado em pano branco e 
sepultado na Igreja 

02/11/1766 

50vo/189 Pedro Fagundes, 40 anos          ------- cidade de S. Paulo solteiro amortalhado em pano branco e 
sepultado dentro da Igreja 

04/11/1766 

50vo/190 Manoel, 1 dia          -------            ------- f º de Luís Pedroso sepultado na Igreja 06/11/1766 
51/191 Francisca, 7 anos          -------            ------- f ª de Alberto Soares sepultada na Igreja 08/12/1766 
51/192 Miguel Coelho, 60 anos          ------- Ilhas                         ------- amortalhado em pano branco e 

sepultado no adro da Igreja pelo amor 
de Deus 

17/11/1766 

51/193 Vicência Rodrigues, 25 
anos 

         -------            ------- c. c. Antônio Pinto Bandeira, preto 
forro 

amortalhada em pano branco e 
sepultada no adro da Igreja 

10/12/1766 

51vo/194 Antônio, 15 dias          -------            ------- f º de Francisco da Silveira Peixoto e 
de Antônia Maria 

sepultado dentro da Igreja 10/01/1767 

51vo/195 Antônio Dias, 23 anos          -------            -------                         ------- soldado de infantaria de Praça da Ilha 
de Sta. Catarina; não fez testamento; 
pobre; amortalhado em pano branco e  
sepultado na Igreja 

16/01/1767 

52/196 Úrsula da Costa          -------            ------- c. c. Diogo Antônio amortalhada em ano branco e 
sepultada dentro da Igreja; não fez 

28/01/1767 
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testamento 

52/197 Francisco, 1 mês          -------            ------- f º leg. de Antônio Machado Neto e de 
Rita Maria  

sepultado dentro da Igreja 25/02/1767 

52/198 Manoel          -------            ------- f º de Teresa Maria, perda forra  bat. em casa; sepultado no adro da 
Igreja 

05/02/1767 

52vo/199 Francisco, inocente          -------            ------- f º de João Mendes da [Silva] e de 
Maria de Jesus, moradores nesta 
freguesia 

sepultado no adro da Igreja em cova da 
fábrica 

09/04/1767 

52vo/200 João de Azevedo          -------            ------- casado morador nesta freguesia; não fez 
testamento 

09 [?]/04/ 
1767 

52vo/201 Maria, inocente          -------            ------- f ª de Tomás Velho e de Francisca 
Pedrosa, moradores nesta freguesia 

sepultada em cova da fábrica 12/04/1767 

52vo/202 Domingos da Cruz          -------            ------- solteiro  sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento 

17/04/1767 

52vo/203 Joaquim          -------            ------- f º de Manoel Silveira e de Maria 
Santa, moradores nesta freguesia 

sepultado em cova da fábrica pelo amo 
de Deus 

26/04/1767 

52vo/204 Manoel Gomes          -------            ------- viúvo morador nesta freguesia; sepultado em 
cova da fábrica 

29/04/1767 

53/205 Antônio da Silveira 
Coelho, 50 anos 

         -------            ------- ------- não fez testamento “por não ter de 
que”; sepultado no cemitério por 
esmola 

[Ilegível]/05/ 
1767 

53/206 José Joaquim, [Ilegível] 
anos 

morte  
apressada 

           ------- casado sepultado em cova da fábrica 28/05/1767 

53/207 Inácio  morte apressada            -------  solteiro índio; sepultado no cemitério 19/06/1767 
53/208 Maria, inocente         -------            ------- f ª de José Garcia e de Caetana de 

Jesus, moradores nesta freguesia 
sepultada dentro da Igreja 11/07/1767 

53/209 Ana         -------            ------- viúva de Francisco Soares Tavares sepultada dentro da Igreja em cova de 
fábrica pelo amor de Deus 

20/07/1767 

53/210 Antônio, inocente         -------            ------- f º leg. de José Francisco Chaves e de 
Ana Maria Nunes, moradores nesta 
freg.  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

24/07/1767 

53/211 Manoel          -------            ------- solteiro militar; sepultado dentro da Igreja 20/08/1767 
53vo/212 Estevão Coelho Chouriço, 

40 anos 
        -------            ------- casado não fez testamento; sepultado em cova 

da fábrica 
09/09/1767 

53vo/213 Caetano de Araújo, 30 
anos 

        -------            ------- solteiro soldado [Corr.]; sepultado dentro da 
Igreja em cova da fábrica por esmola 

18/09/1767 
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53vo/214 Francisco Manoel 

Ferreira, 35 anos 
morte apressada            ------- casado sepultado em cova da fábrica 27/09/1767 

53vo/215 Matilde, inocente         -------            ------- f ª de Manoel dos Santos (R)obalo e de 
Ana, moradores nesta freguesia  

sepultada dentro da Igreja 01/11/1767 

53vo/216 Veríssimo Nunes, 60 anos          -------            ------- solteiro não fez testamento; sepultada dentro 
da Igreja 

09/11/1767 

53vo/217 Joaquina, inocente         -------           ------- f ª de Francisco de Lemes e Gertrudes 
Rosa 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

18/11/1767 

53vo/218 José de Caldas morte apressada           ------- c. c. Francisca Rosa sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento 

19/11/1767 

53vo/219 Boaventura José         -------           ------- casado fez testamento5; sepultado em cova da 
fábrica 

16/12/1767 

54/220 Lourenço Jaime Serrado, 
60 anos 

        ------- Buenos Aires, 
cidade 

solteiro fez testamento6; sem herdeiros 
forçados; sepultado em cova da fábrica 

25/08/1767 

54/221 Manoel da Silva, 3 anos         -------           ------- solteiro sepultado no cemitério por esmola 21/12/1767 
54/222 Nazário, 30 anos         -------           ------- ------- sepultado dentro da Igreja por esmola 02/12/1767 

[Sic] 
54/223 Antônio Silveira, 40 anos         -------           ------- ------- sepultado dentro da Igreja por esmola 11/01/1767 

[1768?] 
54/224 Francisco da Costa         -------           ------- solteiro sepultado dentro da Igreja 11/06/1768 
54vo/225 Manoel Francisco, 

60)anos 
        -------           ------- solteiro sepultado dentro da Igreja em cova da 

fábrica; não fez testamento por não ter 
de que 

26/02/1768 

54vo/226 José, inocente          -------           ------- [Corr.; enjeitada] na casa de José 
Machado 

sepultado em cova da fábrica 28/03/1768 

54vo/227 Inácia, inocente          -------           ------- f ª de Antônio Xavier Cavalcante e de 
Ana Velosa 

sepultada em cova da fábrica 18/04/1768 

                                                           
5 O padre copia a parte do testamento a respeito dos ritos funerários: corpo amortalhado em hábito de São Francisco da qual ordem Terceira é irmão, sendo o 
corpo acompanhado pela mesma ordem; sepultado na matriz com o devido pagamento; deseja que sejam ditas 60 missas pela sua alma distribuídas entre os padres 
que houver no continente, afim de que sejam logo ditas; 6 missas pela alma de sua mãe; outras [6?] pela alma de “um tio que me criou”; 10 missas pelas almas do 
purgatório.  
6 O padre copia a parte do testamento sobre o tratamento do corpo: “levado em tumba das almas que se dará esmola” e será acompanhado pelos Irmãos; “o meu 
pároco me fará o enterro que lhe parecer conforme os meus bens”, que, inclusive, deixa sem dívidas; serão dados legados aos pobres de Nossa Senhora “desta 
minha freguesia donde agora sou freguês” = 25600 R$; também se dará a Maria Rodrigues Santarém 25600 R$; à comadre Teresa Pires 12800 R$; o que restar se 
usará nos sufrágios. 
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54vo/228 Luzia, 60 anos           -------           ------- casada com um escravo de João de 

Magalhães  
índia 07/05/1768 

54vo/229 Maria, inocente          -------            ------- f ª de Suzana, preta forra ------- 27/05/1768 
54vo/230 Francisco, inocente          -------           ------- f º de Vicente Cardoso e de Joana 

Bernardo 
sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

10/07/1768 

54vo/231 Teresa, inocente          -------           ------- f ª de Luís José e Ana Maria sepultada em cova da fábrica 28/07/1768 
54vo/232 João Rodrigues Pires, 25 

anos 
         -------           ------- solteiro sepultado dentro da Igreja em cova da 

fábrica por esmola 
29/07/1768 

55/233 [não consta nome, há uma 
lacuna], inocente 

         -------           ------- f ª de Luís José e de Ana Maria sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

29/07/ 1768 

55/234 Francisca, inocente          -------           ------- f ª leg. de José Nunes e de Antônia de 
Jesus 

sepultada em cova da fábrica 01/09/1768  

55/235 José, 30 anos          ------- castelhano ------- faleceu no hospital; sepultado no adro 
pelo amor de Deus 

20/08/1768 

55/236 André          -------           ------- f º de Francisco Fernandes Maia e de 
Inácia Maria 

sepultado em cova da fábrica pelo 
amor de Deus 

04/11/1768 

55/237 Manoel, inocente          -------           ------- f º de Antônia de Moraes, falecida sepultado dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

09/10/1768 

55/238 Manoel Jorge da Silva          -------           ------- ------- fez testamento7 24/11/1768 
55vo/239 Bernardo Pereira morte repentina 

de desastre 
          ------- casado pobre: sepultado em cova da fábrica 01/01/ 176(9) 

55vo/2408 Grizento de Souza, 70 
anos 

        ------           ------- ------- não fez testamento, sepultado em cova 
da fábrica 

25/01/1769 

55vo/241 Domingos de Oliveira, 45 
anos 

        ------           ------- c. c. Rita sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica por esmola 

04/03/1769 

55vo/242 José de Brito, 35 anos morte apressada           ------- solteiro sepultado dentro da Igreja em hábito 
de São Francisco 

03/03/1769 

55vo/243 Manoel Ferreira, 48 anos         ------           ------- casado (“não deram o nome da 
mulher”) 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; fez testamento 

04/03/1769 

                                                           
7 O padre copia a parte sobre os ritos funerários: corpo amortalhado em hábito de São Francisco “de que sou indigno filho”; sepultado na matriz e acompanhado 
pela ordem Terceira e Irmandade das Almas que será dada esmola de 4000 R$; a cada padre e religiosos que o acompanhe será dada esmola de 960 R$ para cada 
um. No dia do falecimento todos os padres que estiverem presentes no ofício receberá, cada um, o que for de costume da freguesia; no mesmo dia, se dirá quantas 
missas puderem ser ditas e cada padre receberá 2 patacas; tudo o que sobrar do testamento (depois de dívidas e terça pagas) será usado para se mandar dizer 
missas pagando cada uma 400 R$; se sobrar algo da terça, também deverá se mandar rezar missas. 
8 Abaixo deste registro segue um registro de batismo, inserido neste livro por engano. Consta apenas o início do registro, não consta nome. 
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55vo/244 Francisca, inocente         ------           ------- f ª de Felis Rodrigues, natural da ilha 

de Sta. Catarina, e de Cristina 
Guterres, natural desta freguesia 

sepultado dentro da Igreja 19/03/1769 

56/245 Domingos, inocente         ------           ------- f º leg. de Bernardo  José Ferreira, nat. 
e bat. na freg. de São Jorge do lugar de 
Prova  do bisp. de Lamego, e de 
Bárbara Isabel de Sta. Rosa, bat. na 
freg. de Rio Grande, bispado do Rio de 
Janeiro     

sepultado dentro da Igreja em cova dos 
Irmãos das Almas 

(2)1/03/ 1769 

56/246 Joana, inocente          ------            ------- f ª leg. de José da Fonseca e de Luzia 
de Brito 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade do Santíssimo da qual é 
irmão; moradora na estância da Ana da 
Guerra 

21/03/ 1769 

56/247 Francisco, 6 anos          ------            ------ f º leg. de Francisco de Antônio Muniz 
Leite e de Francisca de Oliveira, 
moradores do porto dos casais  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

31/03/1769 

56/248 Maria, 4 anos          ------            ------ f º leg. de Felis Rodrigues e de Cristina 
Guterres, moradores na estância de 
Sebastião Francisco, nesta freguesia  

sepultada dentro da Igreja 01/04/1769 

56/249 João, 7 anos          ------            ------  f ° leg. de Antônio Muniz de Oliveira e 
de Francisca de Oliveira, moradores no 
porto dos Casais   

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

05/04/1769 

56/250 Pedro, 4 anos          ------            ------ f º leg. de Joaquim da Costa Lopes e de 
Maria da Guerra, moradores neste 
arraial  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

10/04/1769 

56vo/251 Leonor          ------            ------ f ª de José Fernandes Camacho e de 
Eusébia  [Rodrigues], moradores ao pé 
da estância de Sebastião Francisco 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

11/04/1769 

56vo/252 Maria, inocente          ------            ------ f ª de Domingos Correia de Andrade e 
de Isabel da Silva 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

12/04/1769 

56vo/253 Maria, inocente          ------            ------ f ª de Escolástica Leonor de S[ouza]  sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

21/04/1769 

56vo/254 Vicência, inocente          ------            ------ f ª leg. de Joaquim da Costa Lopes e de 
Maria da Guerra, moradores neste 
arraial  

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica  

27/04/1769 

56vo/255 Inácia, inocente          ------            ------ f ª de Antônio de Souza Sardinha e de sepultada dentro da Igreja em cova da 28/04/1769 
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Maria da Trindade, moradores neste 
arraial  

fábrica 

56vo/256  Bernardino, inocente          ------            ------ f º de Thomásia Pires, moradora neste 
arraial 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

28/04/1769 

56vo/257 Manoel, inocente          ------            ------ f º de Francisco Nunes e de Vicência 
Clara, moradores no Porto dos Casais 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

30/04/1769 

56vo/258 Leonor          ------            ------ exposta na casa de Dionísio Rodrigues 
Mendes, morador no morro de São 
Gonçalo 

sepultada dentro da Igreja em cova das 
Irmandade das Almas 

30/04/1769 

56vo/259 Maria, inocente          ------            ------ f ª leg. de José Machado da Silva e de 
Teresa [Maria] de Jesus, moradores no 
morro de S[ão Gonçal]o   

sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas 

01/05/1769 

57/260 [Pa]ula [?], inocente          ------            ------ f º de João Esteves e de Maria da 
Conceição, moradores neste arraial 

sepultado dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

01/05/1769 

57/261 Felícia          ------            ------ f ª de Francisco Xavier e de Maria 
Rosa, moradores nas lombas em casa 
de Inácio P[Corr.]ri, nesta freguesia 

sepultada na freguesia 02/05/1769 

57/262 Pulquéria, inocente          ------            ------ f ª de José de Souza  e Ávila e de 
Maria Fagundes, moradores no porto 
dos Casais  

sepultada na Igreja em cova da fábrica 02/05/1769 

57/263 Alexandre, 13 anos          ------             ------ f º leg. de Antônio de Souza Sardinha e 
de Maria da Trindade, moradores neste 
arraial   

sepultado dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas 

02/05/1769 

57/264 João          ------            ------ f º leg. de José de Caldas, falecido, e 
de Francisca da Conceição, moradores 
no porto dos Casais 

sepultado dentro da Igreja  em cova da 
fábrica pelo amor de Deus 

03/05/1769 

57/265 Feliciana          ------            ------ f ª leg. de Francisco da Silveira 
Peixoto e de Antônia Maria, 
moradores neste arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas 

04/05/1769 

57vo/266 Maria da (Trindade)          ------            ------ c. c.  Antônio de Souza Sardinha sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas 

04/05/1769 

57vo/267 Antônio Duarte, 45anos         ------            ------ c. c. Joaquina Rosa não fez testamento; sepultado dentro 
da Igreja em cova da fábrica; o padre 
justifica que fez o registro tarde por ter 
esquecido 

19/02/1769 

57vo/268 Hilário Gomes, 40 anos         ------            ------ solteiro sepultado dentro da Igreja em cova da 08/05/1769 
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fábrica; faleceu no hospital 

57vo/269 Gertrudes, inocente         ------            ------ f ª leg. de Constantino José Rodrigues 
Lima e de Maria da Conceição 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

07/05/1769 

57vo/270 Rita, inocente         ------            ------ f ª leg. de Vicente Cardoso e de Suzana 
da Conceição  

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica  

08/05/1769 

57vo/271 Antônio Teixeira Brasil “morreu 
debaixo de um 
pau” 

           ------ ------ sepultado na Igreja de Nossa Sra. dos 
Anjos pelo frei Rafael da Purificação, 
com licença do padre; o padre alega 
que esqueceu de fazer o termo na 
época [ver data] 

29/08/1766, 
assentado em 
11/05/1769 

58/272 Antônio [Corr.]mes, 60 
anos  

        ------            ------ c. c. Ana Maria Pinta sepultado dentro da Igreja; o padre 
justifica o esquecimento para registrar 
o óbito 

assentado em 
11/05/1769 

58/273 Hilário, inocente         ------            ------ f ª leg. de Antônio Pereira e de Juliana 
Maria, moradores neste arraial 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

16/05/1769 

58/274 Maria, inocente         ------            ------ f ª de Damásio Pinto e de Marcolina de 
Ávila, moradores no sítio de José da 
Fonseca  

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

18/05/1769 

58/275 Antônia Bernarda         ------            ------ c. c. Francisco Pereira de Macedo, 
morador na várzea de Francisco da 
Fonseca Quintalitta 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

18/05/1769 

58/276 Laureana         ------            ------ f ª de Eusébio Alves de Souza sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

18/05/1769 

58/277 Manoel, inocente         ------            ------ exposto na casa de Antônio de Souza 
Sardinha, morador neste arraial 

sepultado dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

16/05/1769 

58/278 Felis Rodrigues         ------            ------ c. c. Cristina Guterres, moradora nos 
campos de Pedro Lopes 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

19/05/1769 

58vo/279 Maurícia         ------            ------ “xin[Corr.]” que esteve em casa de 
João de Oliveira, morador no Porto 
dos Casais 

sepultado no cemitério da Igreja 20/05/1769 

58vo/280 João Dias         ------            ------ ------ agregado à casa de Domingos de Lima 
Veiga, morador neste arraial; sepultado 
no cemitério da Igreja 

22/05/1769 

58vo/281 Manoel, inocente         ------            ------ exposto na casa de José Pinto, morador 
adiante do sítio do Pacheco 

sepultado no cemitério da Igreja 21/05/1769 

58vo/282 Manoel, inocente         ------            ------ f º de João de Oliveira e de Maria do sepultado dentro da Igreja em cova da 22/05/1769 
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Rosário, moradores no Porto dos 
Casais 

fábrica 

58vo/283 João Mendes         ------           ------ c. c. Rita Maria, moradores no Porto 
dos Casais 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

23/05/1769 

58vo/284 Felis         ------           ------ índio; morador em casa de Antônio 
José de Alencastro no porto dos Casais 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

27/05/1769 

58vo/285 Brígida, inocente         ------           ------ f ª leg. de Luís Gracia e de Rita 
Leonarda, moradores neste arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

29/05/1769 

59/286 Ludovina, inocente         ------           ------ f ª leg. de José Pereira da Silva e de 
Maria de Na[zaré], moradores neste 
arraial   

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

[Corr.]/05/17
69 

59/287 Mariana         ------           ------ f  ª de Inácio Osório Vieira, morador 
neste arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

30/05/1769 

59/288 José         ------           ------ ------ “índio que está preso no hospital de 
El’Rey” 

31/05/1769 

59/289 Paula de Brito          ------           ------ c. c. João José Amaril, moradores no 
campo de Francisco Manoel 

não fez testamento; sepultado dentro 
da Igreja em cova da fábrica 

(03)/06/ 1769 

59/290 Inácia, inocente         ------           ------ f ª de José Gracia e de Caetana de 
Jesus, moradores no Porto dos Casais 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

06/06/1769 

59/291 Francisco Fernandes         ------ Aldeia de N. Sra. 
do Monserrat, São 
Paulo 

------ índio; sepultado no cemitério da Igreja 
de Nossa Senhora dos Anjos e 
encomendado pelo padre cura dos 
índios frei Rafael da Purificação 

17/05/1769, 
assentado em 
06/06/1769 

59/292 Sebastião Teles          ------            ------ solteiro índio; morador neste arraial; sepultado 
no cemitério da Igreja; não fez 
testamento 

07/06/1769 

59vo/293 José, inocente         ------            ------ f º leg. de Ventura José Sanhudo e de 
Maria Teresa de Jesus  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

[Corr.]/06/17
69 

59vo/294 José, inocente         ------            ------ f º leg. de João Gonçalves e de Vitória 
Rodrigues, moradores nas terras do 
Pacheco 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

14/06/1769 

59vo/295 Boaventura, inocente         ------            ------ f º leg. de Antônio Francisco Gomes e 
de Josefa da Conceição, moradores no 
Porto dos Casais 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

15/06/1769 

59vo/296 Damásio Antônio de 
Brito, 30 anos 

        ------            ------  ------ não fez testamento; sepultado dentro 
da Igreja em cova da fábrica; assistente 

17/06/1769 
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na casa do capitão Francisco Pires 

59vo/297 Maria, inocente         ------            ------ f ª de Ana [ou Antônia], índia 
moradora neste arraial 

sepultada dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

18/06/1769 

59vo/298 Ana, inocente         ------            ------ f ª leg. de José Gracia e de Caetana de 
Jesus, moradores no Porto dos Casais 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

19/06/1769 

60/299 Marcelina, inocente         ------            ------ f ª leg. do capitão Domingos de Lima 
Veiga e de Gertrudes Pais de Araújo, 
moradores neste arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade do Santíssimo 

[Corr.]/06/17
69 

60/300 André Vicente         ------ São Paulo solteiro faleceu no hospital; não fez 
testamento; soldado; sepultado dentro 
da Igreja em cova da fábrica 

18/06/1769 

60/301 Felícia, inocente         ------           ------ exposta na casa de Antônio José Pinto, 
morador na sua estância 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

20/06/1769 

60/302 João, inocente         ------           ------ f º leg. de Bartolomeu Antônio e de 
Eusébia da Silva, moradores no Porto 
dos Casais 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

22/06/1769 

60/303 Constantino, inocente         ------           ------ f  º leg. de João Antunes Pinto e de 
Vicência Inácia, moradores nas 
Lombas 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
Irmandade do Santíssimo 

21/06/1769 

60/304 Antônio, inocente         ------           ------ f º leg. de Francisco Pacheco e de 
Ludovina de Lemos Barbosa, 
moradores em suas próprias terras 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

24/06/1769 

60/305 João Gonçalves         ------           ------ c. c. Vitória Rodrigues, moradores nas 
terras do Pacheco 

não fez testamento; sepultado no 
cemitério da Igreja 

29/06/1769 

60/306 José Brás         ------           ------ c. c. Catarina Machado, moradores 
[em] suas terras 

não fez [testamento]; sepultado em 
cova da Irmandade das Almas 

03/07/1769 

60/307 Ana, inocente         ------           ------ f ª de Antônio Agostinho e de Rosa 
Leonarda Paim  

sepultada na Igreja de Nossa Sra. dos 
Anjos, pelo amor de Deus 

29/06/1769, 
assentado em 
08/07/1768 

60vo/308 Felícia, inocente         ------           ------ f ª leg. de Silvestre Urtis e de Clara [?] 
[Corr.], moradores neste arraial  

sepultada dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

12/07/1769 

60vo/309 Francisco, inocente         ------           ------ f ª de Inácia Maria, “xina” moradora na 
aldeia [aldeia de N. Sra. dos Anjos]  

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

13/07/1769 

60vo/310 Ana, inocente         ------           ------ f ª de Manoel [Silveira] e de Teresa de 
Jesus, moradores neste arraial 

sepultada dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

16/07/1769 

60vo/311 Baltazar, inocente         ------           ------ f º leg. de José Rodrigues e de Maria sepultado dentro da Igreja em cova da 16/07/1769 
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do Nascimento, moradores no morro 
de São Gonçalo 

Irmandade das Almas 

60vo/312 André Bicudo         ------           ------ solteiro sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; soldado aventureiro; não fez 
testamento 

23/07/1769 

60vo/313 José da Silveira         ------           ------ viúvo capitão; morador na estância de seu 
filho, sargento mor José da Silveira; 
não fez testamento; sepultado dentro 
da Igreja em cova da fábrica   

05/041769, 
assentado em 
24/07/1769 

61/314 Domingas Dias da Silva             ------           ------ c. c. José Pereira, pardo sepultada pelo frei Rafael da 
Purificação na Igreja de N. Sra. Dos 
Anjos; moradora na mesma aldeia 

02/07/1769, 
assentado em 
25/07/1769 

61/315 Francisco Antônio        ------            ------ solteiro; f º de Do[Corr.] [Ilegível]], 
moradora na aldeia dos índios 

sepultado pelo frei Rafael da 
Purificação na Igreja de N. Sra. dos 
Anjos  

25/07/1769 

61/316 Lúcia, inocente        ------            ------ f ª de Páscoa Gomes, moradora neste 
arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

25/07/1769 

61/317 Josefa Xavier Soares        ------            ------ c. c. Joaquim José Pereira, moradores 
nas lombas    

não fez testamento; sepultado dentro 
da Igreja em cova da Irmandade das 
Almas 

29/07/1769 

61/318 Ana, inocente        ------            ------ f ª de Joaquim José Pereira e de Josefa 
Xavier Soares, falecida, moradores nas 
lombas  

sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade do Santíssimo  

31/07/1769 

61/319 Antônio Esteves        ------            ------ solteiro soldado aventureiro; sepultado dentro 
da Igreja em cova da fábrica  

29/07/1769 

61vo/320 João Pereira Pais        ------            ------ ------ soldado aventureiro; sepultado dentro 
da Igreja em cova da fábrica; não fez 
testamento 

08/08/1769 

61vo/321 Zacarias Fernandes        ------            ------ c. c. Francisca Narcisa Nunes sepultado pelo frei Rafael da 
Purificação no cemitério da aldeia de 
N. Sra. dos Anjos, com licença do 
padre de Viamão 

15/12/1764, 
assentado em 
09/08/1769 

61vo/322 Manoel, inocente        ------            ------ f º leg. de Francisco Pereira de Macedo 
e de Antônia Bernarda, moradores da 
outra banda do passo do Vigário na 
várzea 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

12/08/1769 
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61vo/323 Lourenço Rodrigues        ------            ------ solteiro soldado aventureiro; sepultado dentro 

da Igreja em cova da fábrica 
14/08/1769 

61vo/324 Maria        ------            ------ f ª leg. do licenciado Manoel Marques 
de Sampaio e de Clemência Maria de 
Jesus, moradores neste arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade do Santíssimo  

15/08/1769 

61vo/325 Lourenço Souza Frias, 60 
anos 

       ------            ------ viúvo faleceu no hospital; não fez 
testamento; sepultado dentro da Igreja 
pelo amor de Deus 

16/08/1769 

61vo/326 Marcelo Luís        ------            ------ solteiro assistente na casa de Dionísio 
Rodrigues, morador no morro de S. 
Gonçalo; sepultado no cemitério da 
Igreja 

20/08/1769 

62/327 Sebastião Francisco 
Chaves, 70 anos 

       ------ freg. de Sto. André 
de Sezelhe, termo 
de Monte Alegre, 
arcebisp. de Braga 

solteiro sepultado dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas, da qual era 
irmão; fez testamento que nesta Igreja 
se registrou  

20/08/1769 

62/328 Ana, inocente        ------            ------ f ª de Manoel da Souza e de Inês de 
Jesus da Silveira, moradores ao pé 
desta capela 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

07/09/1769 

62/329 Apolinária, inocente         ------            ------ f ª leg. de Luís da Silva Teixeira e de 
Bernarda Rosa de Ramos, moradores 
neste arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas 

07/09/ 1769 

62/330 José, inocente          ------            ------   f º leg. de Antônio Dias e de Rita 
Bernarda, moradores no Porto dos 
Casais  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

16/09/1769 

62/331 Francisca Maria         ------            ------ c. c. Francisco Machado não fez testamento; moradora nesta 
capela; sepultada dentro da Igreja em 
cova da fábrica 

19/09/1769 

62/332 Teresa de Lemos, 100anos         ------            ------ c. c. Manoel Gaspar sepultada em cova da fábrica pelo 
amor de Deus; moradora nesta capela 

23/09/1769 

62vo/333 Antônio João [?]         ------            ------ solteiro servente na casa de Francisco de 
Lemos da Silveira; não fez testamento; 
sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

23/09/1769 

62vo/334 Albina, inocente         ------            ------ f ª leg. de Francisco da Silva e de 
Maria da Assunção, moradores no 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica  

26/09/1769 
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porto dos Casais 

62vo/335 André Ribeiro         ------            ------ solteiro índio; morador na aldeia de N. Sra. dos 
Anjos; sepultado na Igreja da mesma 
aldeia; não fez testamento suposto a 
Fazenda Real lhe deve de quando era 
peão 

05/09/1769 
assentado em 
26/09/1769 

62vo/3369 Manoel         ------            ------ f º leg. de Manoel da Costa Machado e 
de Teresa Freire de Jesus, moradores 
neste arraial 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas 

14/10/1769 

62vo/338 Rosa, inocente         ------            ------ f ª de José Pacheco e de Maria Lucas, 
moradores na aldeia de N. Sra. dos 
Anjos   

sepultada na capela de N. Sra. dos 
Anjos 

30/07/1769 
assentado em 
14/10/1769 

63/339 Manoel, inocente         ------            ------ f º leg. de José da Silveira Pereira e de 
Isabel de Souza de Sto. Antônio, 
moradores no Porto dos Casais 

sepultada dentro da Igreja em cova de 
fábrica  

15/10/1769 

63/340 Agueda, inocente         ------            ------ f ª leg. de José Vieira de Brito e de 
Joana Rosa, moradores nas terras de 
Pedro Lopes  

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

28/10/1769 

63/341 José, inocente         ------            ------ f º de Antônio Pereira Nunes e de 
Bárbara de São Tomé, moradores no 
porto dos Casais  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica  

29/10/1769 

63/342 Francisco Delgado, 50 
anos “segundo notícias 
tenho” 

        ------            ------ solteiro índio do povo japiju; pobre; faleceu no 
hospital; sepultado dentro da Igreja 

12/11/1769 

63/343 Bartolomeu Pereira Leal, 
mais de 50 anos 

        ------            ------ solteiro faleceu no hospital; sepultado dentro 
da Igreja pelo amor de Deus 

12/11/1769 

63vo/344 Maurício, inocente         ------            ------ f º leg. de Manoel Fernandes e de 
Vitória da Conceição, moradores no 
Porto das Casais  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

18/11/1769 

63vo/345 Manoel, inocente          ------            ------ f º de Antônio Machado de Souza e de 
Rita Maria do Rosário, moradores no 
Porto dos Casais 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

01/ 12/1769 

63vo/346 Vitória, inocente          ------            ------ f ª leg. de Antônio Machado de Souza 
e de Rita Maria do Rosário, moradores 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

03/12/1769 

                                                           
9 Abaixo deste registro segue uma repetição do mesmo. 
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no Porto dos Casais 

63vo/347 Maria, inocente          ------            ------ f ª de Maria, parda solteira sepultada dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

18/12/1769 

63vo/348 José da Silveira          ------            ------ c. c. Inácia Arcangella Xavier sargento mor; fez testamento, 
registrado nesta freguesia; sepultado 
dentro da Igreja em cova da fábrica  

18/12/1769 

64/349 Eufrásia, inocente          ------            ------ f ª de João Mendes e Rita Maria, 
moradores  no Porto dos Casais 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

15/01/1770 

64/350 Antônio          ------            ------ f º de Antônio de Moraes Graces, 
assistente neste arraial em casa de 
Antônio Xavier Cavalcante 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

25/01/1770 

64/351 Manoel Caro  afogado no rio 
Gravataí 

           ------ f º de Pedro José Caro e de Maria da 
Silva, moradores nos campos de 
Sebastião Francisco  

enterrado ao pé do dito rio pelo pai, 
por ser longe da Igreja 

05/02/1770 

64/352 Ana, inocente          ------            ------ f ª de Lourenço e Luísa, pretos forros sepultada na Igreja de N. Sra. dos 
Anjos com licença do padre de Viamão 

30/01/1770 
assentado em 
10/02/1770 

64/353 Genoveva, inocente          ------            ------ f ª de Anastácia, escrava de Antônio 
Francisco de Abreu, morador neste 
arraial  

sepultada na Igreja em cova da fábrica 
dentro da Igreja 

25/01/1770 
assentado em 
(18)/02/ 1770 

64vo/354 João, inocente          ------            ------ f º de Teresa, escrava de Antônio 
Carvalho da Silva, morador neste 
arraial  

sepultado na Igreja em cova de fábrica 
dentro da Igreja 

06/02/1770 
assentado 
em18/02/1770 

64vo/355 José         ------           ------ f º de Antônio dos Santos Robalo, 
morador nas terras de Miguel Brás  

sepultado na Igreja em cova da fábrica 15/02/1770 

64vo/356 Maria, inocente         ------           ------ f ª de Antônio Fernandes da Fonseca, 
morador na aldeia de N. Sra. dos Anjos 

sepultada na Igreja em cova da fábrica 16/02/1770 

64vo/357 Antônio, inocente          ------           ------ f º de Antônio dos Santos Robalo e de 
Luísa Moreira, moradores nas terras de 
Miguel Brás  

sepultado na Igreja em cova da 
Irmandade das Almas 

21/02/1770 

65/358 Josefa, inocente         ------           ------ f ª de Francisco Furtado e de Belina 
Rosa de Jesus, moradores no Porto dos 
Casais 

sepultada dentro da Igreja em cova de 
fábrica 

22/02/1770 

65/359 Lucas Soares         ------           ------ solteiro soldado de infantaria; não fez 
testamento; faleceu no hospital d’El 
Rey; sepultado na Igreja em cova da 

19/02/1770 
assentado em 
22/02/1770 
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fábrica; pobre 

65/360 Joaquim [o nome consta 
somente na margem da 
folha], inocente  

        ------           ------  f º de João Dias e de Maurícia Inácia 
da Conceição, moradores no Porto dos 
Casais 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

20/02/1770 

65/361 Inácio, inocente          ------           ------ f º leg. de Francisco Lemos e de 
Gertrudes Rosa, moradores na sua 
chácara   

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

28/02/1770 

65/362 Bonifácio, inocente           ------           ------ f º leg. de Luís da Silva Teixeira e de 
Bernarda Rosa de Ramos, moradores 
nas terras de Domingos Gomes Ribeiro 

sepultado na Igreja em cova da 
Irmandade das Almas, da qual é irmão 
seu pai 

07/03/1770 

65vo/363 Eduardo, inocente          ------           ------ f º leg. de Custódio Ferreira de 
Oliveira Guimarães e de Desidéria 
Maria Bandeira 

sepultada na Igreja em cova da fábrica 08/03/1770 

65vo/364 Francisco, inocente          ------             ------ f º leg. de Manoel Silveira e de Teresa 
de  Jesus, moradores no passo do 
Vigário   

sepultado dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

17/03/1770 

65vo/365 João José moléstia           ------ ------ índio; assistente em casa de Manoel da 
Silveira, morador neste arraial; 
sepultado no cemitério da Igreja 

14/03/1770 

65vo/366 Nicolau Rodrigues Braga, 
20 anos 

desgraça            ------  solteiro; f º de Manoel Rodrigues 
Braga 

não fez testamento; sepultado dentro 
da Igreja em cova da Irmandade das 
Almas, da qual era irmão  

25/03/1770 
assentado em 
27/03/1770 

65vo/367 Manoel desgraça castelhano ------ sepultado dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

25/03/1770 
assentado em 
27/03/1770 

66/368 Eusébio Muros [?] de 
Souza, 80 anos 

         ------           ------ viúvo fez testamento, que se registrou nesta 
freguesia; sepultado dentro da Igreja 
em cova da Irmandade das Almas 

28/03/1770 

66/369 José, inocente          ------           ------ f º de José Silveira e de Quitéria do 
Espírito Santo, moradores nas terras do 
Peixoto 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

31/03/1770 

66/370 Mariano, inocente          ------            ------ f º de Tomé Matias da Silva e de Ana 
de Jesus 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica, pelo amor de Deus 

02/04/1770 

66/371 Marcelino, inocente          ------            ------ f º de João Antônio Fernandes e de 
Luzia Rita do Espírito Santo da 
Esperança, moradores neste arraial  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
Irmandade do Santíssimo  

02/04/1770 
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66/372 Maria Perpétua          ------            ------ solteira; f ª de Francisco Carvalho de 

Souza e de Maria Poderosa, moradores 
neste arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova de 
fábrica 

08/04/1770 

66vo/373 Luís Alberto Monteiro          ------            ------ c. c. Joana Lina [Sic] do Nascimento sepultado dentro da Igreja em cova de 
fábrica; não fez testamento; pobre 

11/04/1770 

66vo/374 Manoel Gonçalves           ------            ------ c. c. Maria Santa sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica, pelo amor de Deus; não fez 
testamento; morador no Porto dos 
Casais 

[Corr.]/04/17
70 assentado 
em 
11/04/1770 

66vo/375 Genoveva Viegas de 
Magalhães  

         ------            ------ c. c. Manoel da Silva, moradores nas 
terras de Antônio José Viegas 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento  

16/04/1770 

66vo/376 Inácio           ------            ------ f º leg. de José Gracia e de Caetana de 
Jesus, moradores no Porto dos Casais 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

21/04/1770 

66vo/377 Cláudio, inocente          ------            ------ f º de Antônio Pedroso e de Viana [?] 
[Corroído]ina, moradores nas terras de 
Bartolomeu Ferreira junto a Sebastião 
Francisco 

sepultado dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

04/05/1770 

67/378 Joana, inocente, nascida 
há 4 dias 

         ------            ------ f ª leg. de [José] da Costa Luís e de 
Inocência Francisca Pereira, 
moradores neste arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento 

09/05/1770 

67/379 Manoel, inocente           ------            ------ f º de Anastácia, moradora neste arraial  sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica, pelo amor de Deus 

11/05/1770 

67/380 Inocência Francisca 
Pereira 

         ------            ------ c. c. José da Costa Luiz sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas; não fez 
testamento 

11/05/1770 

67/381 Joana Correia          ------            ------ c. c. Antônio de Araújo Vilela sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento  

21/05/1770 

67vo/382 Gertrudes, inocente          ------            ------ f º de Antônio Martins e de Antônia 
Silveira, moradores no porto dos 
Casais  

sepultado dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

22/05/1770 

67vo/383 João Nunes          ------           ------ c. c. Joana Rosa, moradores no porto 
dos Casais  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento 

28/05/1770 

67vo/384 Jerônimo Fernandes, 50 
anos 

         ------           ------ solteiro; morador neste arraial sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; fez testamento 

18/06/1770 

67vo/385 Maria, inocente           ------           ------ f º leg. de José Luís Ribeiro Viana e de 
Matilde Clara de Oliveira 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

22/06/1770 
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68/386 Maria, inocente          ------           ------ f ª de Manoel da Ressurreição e de 

Inácia Maria de Jesus, moradores neste 
arraial   

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

22/06/1770 

68/387 Antônia Pais Sardinha          ------            ------ c. c. Pedro Martins de Araújo, morador 
nas terras de Sebastião Francisco 

sepultado dentro da Igreja em cova de 
fábrica, pelo amor de Deus 

23/06/1770 

68/388 Antônio Ferreira Veloso, 
70 anos  

         ------           ------ solteiro sepultado na Igreja velha, por assim 
dizer no testamento; fez testamento  

02/07/1770 

68/389 João, inocente          ------           ------ exposto na casa de Antônio José Pinto, 
morador neste arraial 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

08/07/1770 

68vo/390 Luís Ribeiro, 67 anos          ------           ------ solteiro; morador em casa de Simões 
da Silva Guimarães  

sepultado na Igreja do índios da aldeia 
de N. Sra. dos Anjos 

03/06/1770 
assentado em 
09/07/1770 

68vo/391 Francisco da Costa Vilaça moléstia 
repentina 

          ------ solteiro; morador na freg. de Sto. 
Antônio da Guarda Velha 

sepultado na Igreja em cova da fábrica 
em Viamão 

09/07/1770 

68vo/392 José Freire de Andrade, 90 
anos 

         ------           ------ ------ capitão; fez testamento e apontamento; 
o apontamento foi encontrado antes do 
testamento, que fica registrado nesta 
Igreja; amortalhado no hábito de São 
Francisco, pois era da Ordem Terceira, 
e sepultado na Igreja velha, por assim 
dizer no apontamento 

10/08/1770 

68vo/393 Vicência, 11 anos raio           ------ enjeitada e assistente na casa de 
Manoel Barbosa  

sepultada dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

15/08/1770 

69/394 Leonor, inocente          ------           ------ f ª de José Joaquim e de Ana Joaquina 
de Oliveira 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

20/08/1770 

69/395 Estevão de Brito, 60 anos          ------           ------ solteiro; morador em casa do capitão 
José da Fonseca 

sepultado dentro da Igreja em cova de 
fábrica; não fez testamento; pobre 

29/08/1770 

69/396 Domingos, inocente          ------           ------ f º Manoel de Souza e de Inês de Jesus sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica  

28/08/1770 
assentado em 
11/09/1770 

69/397 Bárbara, inocente          ------           ------ f ª de Manoel Gonçalves e de Maria de 
Jesus da Conceição 

sepultada dentro da Igreja m cova da 
fábrica 

01/09/1770 
assentado em 
11/09/1770 

69/3vo98 Salvador Rodrigues Teles  desgraça 
repentina 

          ------ solteiro soldado do destacamento de Sta. 
Catarina; sepultado dentro da Igreja  
pelo amor de Deus 

26/09/1770 
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69vo/399 Joaquim de Bittencourt caiu um pau 

grande na 
cabeça 

          ------ c. c. Josefa da Boanova sepultado dentro da Igreja em cova da 
Irmandade do Santíssimo  

30/09/1770 

69vo/400 Tomé da Rocha de repente            ------ solteiro sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento; meirinho 
da fazenda Real 

06/10/1770 

69vo/401 Manoel, inocente         ------            ------ f º de Antão da Silveira e de Rita 
Maria, moradores no Porto dos Casais  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

17/10/1770 

70/402 Antônio Pais         ------            ------ solteiro faleceu no hospital; pobre; não fez 
testamento; sepultado dentro da Igreja 
em cova da fábrica, pelo amor de Deus 

17/10/1770 

70/403 Victorino         ------            ------ f º de Isidoro Antunes Pinto e de Joana 
Pereira, moradores nas lombas 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas  

23/10/1770 

70/404 Teresa Ferreira de repente            ------           ------ pobre mendicante; sepultado dentro da 
Igreja em cova da fábrica, pelo amor 
de Deus 

29/10/1770 

70/405 Antônio de Araújo Vilela, 
mais de 60 anos 

        ------            ------ viúvo de Joana Correia  sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento 

31/10/1770 

70vo/406 Manoel Pereira Roris         ------            ------ c. c. Brígida Antônia de Oliveira morador neste arraial; fez testamento, 
que fica registrado nesta paróquia; 
tenente; amortalhado no hábito de São 
Francisco e acompanhado pelas 
Irmandades do Santíssimo e de Nossa 
Senhora da Conceição; sepultado 
dentro da Igreja em cova da fábrica 

01/11/1770 

70vo/407 Francisco, inocente          ------            ------    f º de Francisco José Silveira e de Ana 
Joaquina  

batizado em casa pelo padre Bento de 
São José; sepultado dentro da Igreja 
em cova da fábrica 

02/11/1770 

70vo/408 Francisca Nunes         ------            ------ c. c. Antônio de Souza, moradores nas 
terras do Capitão Domingos de Lima 
Veiga  

não fez testamento; pobre; sepultada 
dentro da Igreja em cova da fábrica 

09/12/1770 

71/409 José de Souza           ------            ------ solteiro; morador ao pé das terras de 
Miguel Brás 

não fez testamento; pobre; sepultado 
dentro da Igreja em cova da fábrica 

15/12/1770 

71/410 João Vieira de Matos           ------            ------ c. c. Sabina Luís Rodrigues sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento 

16/12/1770 

71/411 Maria, inocente           ------            ------ f ª de Antônio de Souza e de Francisca sepultada dentro da Igreja em cova da 20/12/1770 
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Nunes, moradores em casa do Capitão 
Domingos de Lima Veiga 

fábrica 

71/412 Sebastião Rodrigues         ------            ------ não consta ser casado soldado dragão; não fez testamento; 
faleceu no hospital; sepultado dentro 
da Igreja em cova da fábrica 

04/01/1771 

71vo/413 João de Magalhães           ------            ------ c. c. Maria Moreira Maciel fez testamento e codicilo, registrados 
nesta paróquia; sepultado na capela da 
Ordem Terceira de São Francisco 

13/01/1771 

71vo/414 Leonor dos Anjos          ------            ------ c. c. Manoel da Costa, morador no 
porto dos Casais   

sepultado dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

30/01/1771 

71vo/415 Damásio Luís Caldeira          ------            ------   c. c. Marcelina de Ávila, moradores 
nas terras de Domingos de Araújo 

não fez testamento; sepultado dentro 
da Igreja em cova de fábrica 

02/03/1771 

72/416 Inácio Xavier de Andrade          ------            ------ c. c. Ana Teresa, moradores no 
recôncavo deste arraial 

não fez testamento; pobre; sepultado 
dentro da Igreja pelo amor de Deus  

02/03/1771 

72/417 Maria da Conceição achada morta 
no campo, 
depois de sair 
da capela de 
Viamão 

           ------ c. c. Francisco da Silva, moradores na 
estância de Cima em casa de José 
Nunes  

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento; pobre; 
encomendada com licença pelo padre 
frei Bento de São José 

08/03/1771 

72/418 Tomás Pereira           ------            ------ c. c. Maria de São José, moradores  no 
Porto dos Casais 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica; não fez testamento; pobre 

16/03/1771 

72vo/419 Manoel, inocente            ------            ------ f º natural de Thomázia Pires, 
moradora na chácara de Miguel Luís 
da Fonseca 

sepultado dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

17/03/1771 

72vo/420 Thomázia Pires          ------            ------ c. c. José Portinho, moradores junto a 
chácara de Miguel Luís da Fonseca 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica, pelo amor de Deus 

17/03/1771 

72vo/421 Maria atropelada por 
um carro, 
“passando-lhe 
um carro por 
cima” 

           ------ f ª leg. de Antônio da Silva e de Inácia 
Xavier, moradores neste arraial 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
Irmandade das Almas, da qual é irmão 

25/01/1771 

73/422 Eulália, inocente          ------            ------ f ª de Antônio Fernandes da Fonseca e 
de Brígida Maria, moradores na aldeia 
de N. Sra. dos Anjos 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

04/04/1771 

73/423 Maria, inocente          ------            ------  f ª de Manoel Inácio Soares e de 
Antônia Maria, moradores nas lombas 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

17/04/1771 
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em terra de Joaquim José Pereira  

73/424 Maria, 1 dia          ------            ------ f ª de João Pedro dos Santos Robalo e 
de Narcisa Joana, moradores nas terras 
de Miguel Brás  

batizada em casa por Miguel Brás; 
sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica  

20/04/1771 

73/425 André Alves de Castro          ------ São Paulo, cidade solteiro; f º leg. do Sargento mor 
André Alves de Castro, falecido, e de 
Maria Angela Eufrásia da Silva   

fez testamento, registrado nesta 
paróquia; amortalhado no hábito de 
São Francisco e sepultado dentro da 
Igreja 

28/04/1771 

73vo/426 Domingos de Araújo uma dor vila de Santos solteiro; morador nas lombas em casa 
de Antônio Correia Casado 

não fez testamento; pobre; sepultado 
dentro da Igreja em cova da fábrica 

29/04/1771 

73vo/427 Manoel, inocente, viveu 
apenas 4 horas 

         ------            ------ f º leg. de Sebastião José de Souza e de 
Laureana Inácia de Jesus, moradores 
na sua estância que foi do defunto 
Sebastião Francisco  

batizado por Antônio da Silva, seu 
avô; sepultado dentro da Igreja em 
cova da fábrica; batizado pelo avô por 
vir muito desfalecido” 

03/05/1771 

73vo/428 Francisco, inocente          ------            ------ exposto em casa de Manoel Bento da 
Rocha, morador neste arraial 

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

08/05/1771 

74/429 Gertrudes dos Santos morreu no parto            ------ c. c. Cláudio Guterres , morador nas 
lombas 

amortalhada no hábito de São 
Francisco e sepultada dentro da Igreja 
em cova da fábrica; não fez testamento 

09/05/1771 

74/430 Joaquim, inocente         ------           ------ f º de Vicente Cardoso da Silva e de 
Suzana Bernarda Victorina, moradores 
no Porto do Casais  

sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

11/05/1771 

74/431 Francisco Ribeiro Gomes, 
70 anos 

        ------ vila de São Pedro 
do Sul, bat. na 
comarca de 
Lofoens (ou 
Lafoens/ Lafaens), 
bisp de Vizeu 

c. c. Inácia Maria sepultado dentro da Igreja em cova da 
fábrica; fez testamento; amortalhado 
no hábito de São Francisco; testamento 
copiado nesta Igreja. 

29/05/1771 

74/432 Mariana, inocente         ------            ------ f ª de Antônio  Silveira Vargas e de 
Josefa Maria de Jesus, moradores junto 
as terras do capitão Francisco Pires 
Casado 

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

05/06/1771 

74v/433 Francisco Manoel          ------            ------ solteiro fez testamento registrado na Igreja; 
sepultado em hábito de São Francisco, 
sepultado dentro da sua ordem 
Terceira 

25/07/1771 
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74v/434 Manoel, inocente         ------            ------ f º leg. de Francisco Cardoso e de 

Francisca Rosa 
sepultado em cova da fábrica 01/ 08/1771 

74v/435 Flautério, inocente         ------            ------ f º leg. de Francisco Luís da Silva e de 
Maria Teresa de Jesus 

sepultado em cova da fábrica 30/07/1771 

74v/436 Antônio morte apressada            ------ preto forro, não houve quem dissesse 
que fosse casado 

sepultado na Igreja da aldeia de N. Sra. 
dos Anjos; pobre miserável, foi 
sepultado na Aldeia, por não ter quem 
o levasse para Viamão. 

05/08/1771 

74v/437 Inácia de Lima Pinto, 28 
anos  

        ------            ------ c. c. Joaquim Manoel da Trindade sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica, não fez testamento. 

10/08/1771 

74v/438 Ana, inocente         ------            ------ f ª leg. de Antônio José da cunha e de 
Vicência Maria Joaquina, moradores 
nesta freg. 

sepultada na Igreja em cova da fábrica 01/09/1771 

74v/439 Angélica, inocente         ------            ------ f ª natural de Angélica de Ana [Sic], 
parda forra 

sepultada dentro da Igreja no adro pelo 
amor de Deus 

02/09/1771 

74v/440 Isabel, inocente         ------            ------ f ª de José Silveira e de Teresa de 
Jesus, moradores no Porto dos Casais  

sepultada dentro da Igreja em cova da 
fábrica 

10/09/1771 

75/441 Francisco Garcia, 70 anos           ------            ------ viúvo  não fez testamento; pobre; sepultado 
em cova da Irmandade de São Miguel 
de que era irmão, o padre corrige, 
sepultado em cova de fábrica 

14/09/1771 

75/442 Rita, 14 anos morte apressada            ------ f ª de Salvador Pinto Bandeira; solteiro Sepultada em cova da Irmandade das 
Almas de que era irmão o seu pai 

14/09/1771 

75/443 Catarina, 50 anos morte apressada            ------ viúva não fez testamento, pobre; sepultada 
no adro da Igreja 

18/09/1771 

75/444 Paulo José de Miranda, 55 
anos 

        ------            ------ solteiro  tesoureiro desta provedoria, fez teste; 
sepultado na matriz em cova da 
Irmandade de Santíssimo que era 
irmão 

21/09/1771 

75/445 Manoel Pereira Achado morto 
no rio do Porto 
dos Casais 

           ------ ------ pela inchação não se pode “julgar” a 
idade, “dizem possui alguns, ainda que 
poucos”; sepultado dentro da Igreja em 
cova de fábrica por ordem do juiz 
ordinário 

14/10/1771 

75/446 João Pereira, 30 anos , 
dizem 

aportou morto 
na margem do 

          ------ solteiro Não souberam dizer se possuía alguns 
bens; sepultado em cova de fábrica 

17/10/1771 
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rio do Porto dos 
Casais 

75/447 Luciana, inocente          ------           ------ f ª de Manoel da Silva Ferreira e de 
Inácia Rosa, moradores nesta freg. 

Sepultado em cova de fábrica. 29/10/1771 

75/448 Rodrigo, inocente          ------           ------ f º leg. Antônio Correia e de Francisca 
das Chagas, moradores nesta freg. 

 Sepultada na Igreja em cova de 
fábrica 

30/10/1771 

75v/449 João, 18 anos          ------           ------ pardo forro de Isabel Sepultado no adro 03/11/1771 
75v-76 Testamento de Francisco 

Manoel de Oliveira 
     

77-78 Testamento de Paulo 
José de Miranda 

   Óbito na folha 75 (21/09/1771)  

78/450 Vicente, inocente         ------            ------ exposto em casa de Miguel Luiz  Sepultado em cova de fábrica 10/11/1771 
78/451 Joaquim, inocente         ------            ------ f º leg. de Inácio Xavier de Andrade, 

falecido, e de Ana Teresa, moradora 
nesta freg. 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

16/11/1771 

78v/452 Eufrásia, inocente          ------            ------ f ª leg. de José Joaquim e de Ana 
Joaquina Oliveira  

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

02/12/1771 

78v/453 Hilário, inocente         ------            ------ f º de Luzia, crioula, escrava de João 
Cardoso Saraiva 

Sepultado no adro 04/12/1771 

78v/454 Manoel, inocente         ------            ------ f º natural de Luzia, Angola, escravos 
de Manoel Fernandes, morador no 
Porto dos Casais 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

15/12/1771 

78v/455 André, inocente         ------            ------ exposto em casa de João Rodrigues Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

29/12/1771 

78v/456 José, inocente         ------            ------ f º leg. de Francisco José da Silveira e 
de Ana Joaquina 

Sepultado em cova de fábrica 08/01/1772 

78v/457 Rosa Maria         ------            ------ viúva Índia, sepultado dentro da Igreja, em 
cova de fábrica, pelo amor de Deus 

17/01/1772 

79/458 Manoel, inocente         ------            ------ f º de José Antônio Silva e de Mariana 
Inácia 

Sepultado dentro da Igreja em cova 
de fábrica 
 

04/02/1771 
[1772][Sic] 

79/459 Francisco Xavier de 
Loiola, 45 anos 

morte apressada            ------ solteiro fez testamento, que segue abaixo, 
dentro deste registro 

28/01/1772 

79v/460 Ana de Oliveira, 38 anos         ------            ------ c. c. Joaquim Pereira Sem testamento, sepultado dentro da 
Igreja em cova de fábrica 

10/02/1772 

79v/461 Manoel Gaspar         ------            ------ viúvo de Maria de Sousa Sepultado no corredor da Igreja em 15/02/1772 
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cova de fábrica 

80/462 Joaquina, inocente         ------            ------ f ª natural de Maria, escrava de 
Antônio José Machado 

parda forra, sepultada dentro da Igreja 
em cova de fábrica 

12/03/1772 

80/463 Maria, inocente         ------            ------ f ª natural de Lourenço; administrada 
de Salvador Pinto  

Sepultado no adro 11/03/1772 

80/464 Manoel Pereira         ------            ------ c. c. Maria da Conceição não fez testamento, pobre, sepultado 
no cemitério pelo amor de Deus 

20/03/1772 

80/465 Maria, inocente          ------            ------ f ª de José Rodrigues e de Maria da 
Conceição 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

24/03/1772 

80/466 Antônio Caetano Pereira 
Soares 

         ------            ------ c. c.  Joaquina não fez testamento por não ter do que 
fazer; casou-se com Ana Jacinta Freire, 
cf. verificação do padre, e tem registro 
de óbito folha 83 repetido; sepultado 
dentro da Igreja, em cova de fábrica 

06/04/1772 

80/467 Maria Josefa          ------            ------ Viúva, “não souberam dizer de quem” Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

15/04/1772 

80/468 Maria, inocente          ------            ------ f ª de Teresa de Jesus, preta forra  ------ 14/04/1772 
80v/469 Antônio Antunes          ------            ------ solteiro Soldado, sepultado em cova de fábrica 25/04/1772 
80v/470 Maria, inocente          ------            ------ f ª leg. de José da Silva e de Joaquina 

Antônia de Oliveira  
Sepultado na Aldeia dos Anjos com 
licença do padre de Viamão 

08/05/1772 

80v/471 Francisco José da Costa          ------            ------ c. c. Ana Joaquina Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica, não fez testamento 

08/05/1772 

80v/472 Francisco, inocente          ------            ------ f º leg. de Francisco José e de 
Bernardina Pinta 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

09/05/1772 

80v/473 Felisberto, inocente          ------            ------ f º leg. de Francisco Martins e de 
Marcelina Inácia 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

18/05/1772 

80v/474 Maria, inocente          ------            ------ f ª leg. de Tomás Luiz e de Maria de 
Jesus 

Sepultado dentro da Igreja, em cova 
das Almas por ser o pai irmão 

08/06/1772 

80v/475 Bernadino, inocente          ------            ------ f º leg. de Caetano e Isabel, nação 
Angola  

sendo os pais escravos de Manoel 
Vieira, e o “dito solteiro, foi muito 
falecido” 

30/03/1772 

81/476 Bárbara morte apressada            ------ c. c. o preto Manoel, escravo de João 
Antônio 

Índia, sepultada no adro pelo amor de 
Deus 

11/06/1772 

81/477 Manoel de Abreu, 57 anos           moléstia            ------ c. c. Maria da Conceição Sepultada na Ordem Terceira desta 
comarca, não fez testamento porque 
não pôde, pela moléstia 

12/06/1772 



PROJETO 

RESGATE DE FONTES PAROQUIAIS 
 

Fl./Termo            Nome/Idade Causa Mortis     Naturalidade     Pais/Cônjuge/Proprietário                          Observações       Data 
81/478 Escolástica Leonor de 

Sousa, 27 anos 
         ------            ------ c. c. Marcelino da Costa Lisboa Sepultado dentro, em cova de fabrica; 

sem testamento , pobre 
20/06/1772 

81/479 Maria da Encarnação, 13 
anos  

morte apressada            ------ c. c. Francisco Teixeira Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica; sem testamento, porque a 
morte não deixou 

20/06/1772 

81/480 José da Silva Merciana, 58 
anos  

        ------            ------ ------ consta testamento, sepultado em cova 
da Ordem Terceira, de que pagou meia 
sepultura 

30/05/1772 

81v Testamento de José da 
Silva Merciana 

     

82/481 Manoel, inocente         ------            ------ f º leg. de João Francisco Ilha e de 
Maria dos Santos 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

14/07/1772 

82/482 Rafael, inocente         ------            ------ f º leg. de João Dias e de Maria da 
Trindade  

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

02/08/1772 

82/483 Helena Rosa, 14 anos morte apressada            ------  c. c. João Moreira Lopes Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

05/08/1772 

82/484 Rita, inocente         ------             ------ f ª de Francisco Antônio e de Antônia 
Maria 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

07/08/1772 

82/485 Maria da Costa, 68 anos          ------             ------ viúva Sepultada dentro da Igreja, em cova de 
São Miguel, de que era irmã 

09/08/1772 

82/486 Manoel, inocente         ------             ------ f º leg. de Damásio Antônio Luiz e 
Marcelina Antônia 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

10/08/1772 

82v/487 José Dias         ------             ------ c. c. Mariana da Costa Ferreira, parda  Não fez testamento porque era pobre, 
sepultado no cemitério 

22/08/1772 

82v/488 Manoel de Castro de repente             ------ ------ pardo forro, sepultado fora do sagrado 
por morrer excomungado 

10/08/1772 

82v/489 Rafael moléstia Tape de nação “Não houve quem o declarasse casado 
ou solteiro” 

Sepultado no adro 10/08/1772 

82v/490 Manoel da Costa, 60 anos          ------             ------ viúvo de Leonor dos Anjos  Sem testamento, pobre; sepultado 
dentro da Igreja, em cova de fábrica 

15/09/1772 

82v/491 Luzia de Quadros         ------             ------ viúva de Mateus de Oliveira moradores da freguesia de São 
Francisco do Porto dos Casais  ; 
sepultado em cova da Irmandade de 
São Miguel, da qual era irmã 

06/11/1772 

82v/492 Teresa, inocente         ------             ------ f ª de José Brás Lopes, falecido, e de 
Catarina Machado    

sepultado em cova da Irmandade de 
São Miguel, da qual era irmã 

26/11/1772 
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83/493 Suzana         ------             ------ solteira preta forra, sepultada no adro por 

esmola;  
09/11/1772 

83/494 Manoel, inocente         ------             ------ exposto na casa do Capitão Manoel 
Bento da Rocha 

sepultada em cova de fábrica 17/12/1772 

83/495 Marcelino, inocente         ------             ------ f º de João Fernandes e de Tomásia 
Pires Fernandes 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

18/12/1772 

83/496 Antônio Caetano Soares         ------             ------ c. c. Ana Jacinta Freire “Não fez testamento por não ter do que 
fazer”; sepultado em cova de fábrica, 
repetido na folha 80 

06/04/1772 
assentado em 
10/01/1773 

83/497 Antônio Moreira Peçanha, 
50 anos 

        ------             ------ solteiro Amortalhado no hábito de São 
Francisco, sepultado dentro da Igreja, 
em cova de fábrica 

26/03/1773 

83-83vo Testamento de Antônio 
Moreira Peçanha 

     

83v/498 Antônio da Rocha         ------             ------ c. c. Maria de Jesus não fez testamento; sepultado dentro 
da Igreja em cova da Irmandade das 
Almas, da qual era irmão 

18/04/1773 

83v/499 João da Silva, 45 anos          ------             ------ c. c. Maria da Luz Fez testamento; sepultado em cova do 
Santíssimo da qual era irmão 

09/06/1773 

83v-84 Testamento de João da 
Silva  

     

84/500 dois filhos gêmeos Manoel 
e [Corr..] 

        ------             ------ f º leg. de Manoel Alves de Souza e 
Páscoa [Corr..] 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

11/08/1773 

84/501 Domingos Rodrigues 
Correia, 60 anos 

        ------             ------ c. c. Rosa Maria Cabral Sem testamento, sepultado em cova 
das Almas, de que era irmão 

26/06/1773 

84/502 Martinho Pereira da Silva, 
60 anos 

        ------            ------ ------ “Não fez testamento por não ter do que 
fazer”, sepultado dentro da Igreja, em 
cova de fábrica 

30/06/1773 

84/503 Alexandre de Magalhães, 
mais de 90 anos  

        ------            ------ viúvo de Ana Pereira de Sousa   faleceu no povo de N. Sra. dos Anjos, 
onde foi sepultado, na Igreja 

13/05/1774 

84/504 Joaquim José da Costa, 
mais de 30 anos  

        ------            ------ c. c. Ana [Corr..] povo de N. Sra. dos Anjos, onde 
morreu e foi sepultado 

20/09/1774 

84v/505 Joaquim, 20 anos de repente            ------ f º de Cristóvão Ferreira de Carvalho Sepultado dentro da Igreja 15/09/1774 
84v/506 José Leite de Oliveira, 60 

anos  
        ------            ------ ------ fez testamento, sepultado na capela da 

Ordem Terceira, de que era irmão 
19/09/1773 
[1774] [Sic] 

84v Testamento de José Leite      
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de Oliveira 

86/507 Mateus Vieira, 40 anos morte 
desastrosa, por 
se achar 
enforcado 

          ------ ------ sepultado no cemitério da Igreja; tinha 
“sinais de cristão” 

01/11/1773 

86/50810 Inácio da Costa dos 
Santos, mais de 50 anos 

        ------           ------ c. c. Rosa Maria  do povo de N. Sra. dos Anjos, onde foi 
sepultado 

08/11/1774 

86/509 Ana Anastácia, mais de 
30anos  

        ------           ------ solteira Sepultado em cova de fábrica 30/05/1774 

86/510 Bernardo de Magalhães de desgraça de 
um coice de um 
potro 

          ------ casado neste arraial Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

27/08/1774 

86v/511 Thomas de Sousa 
Sardinha, mais de 80 anos 

        ------           ------ c. c. Páscoa de Figueiredo Maciel Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

31/10/1774 

86v/512 Manoel de Lemos, 60 anos         ------ casal das Ilhas casado Sepultado dentro da Igreja, em cova 
das Almas, pelo amor de Deus por ser 
muito pobre 

26/11/1774 

86v/513 José, inocente, 1 mês e 
meio 

        ------             ------ f º leg. de Antônio José da Cunha e de 
Vicência Joaquina do Rosário 

Sepultado em cova do Santíssimo 27/11/1774 

86v/514 Luiz, inocente, 2 meses         ------           ------ f º leg. do alferes Manoel Barbosa de 
Menezes e de Maria do O. [Sic] 

Sepultada em cova da Irmandade das 
Almas 

28/06/1774 

87/515 Domingos, inocente, 1 
mês .  

        ------           ------ f º leg. de Mano[Corr.] Garcia Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

30/06/1774 

87/516 Ana Maria, mais de 40 
anos 

        ------           ------ ------ Parda, sepultado dentro da Igreja, em 
cova de fábrica 

21/02/1774 

87/517 Joana, inocente, 3 anos          ------            ------ f ª leg. de Mateus Pereira sepultada no cemitério 27/02/1774 
87/518 Manoel, 6 meses          ------            ------ f º leg. de João Petúcio, peão de 

“El’Rey”  
Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

25/11/1774 

                                                           
10 Pedido que fez Antônio do Couto Silva esposa Ana Matilde de Oliveira – óbito de Inácio da Costa – sepultada na aldeia dos Anjos, falecida em 1773 e que não 
foi passado óbito naquele tempo cuja freg era de Viamão. Franciscano que levou para assentar em Viamão, fez o assento em outro ano [177...] está corroído e isso 
prejudicou o suplicante que pediu que fosse destruído o assento errado. Segue na folha 85v o veredicto favorável do suplicante; 20/02/1783, Porto Alegre (termo 
de ajuntada do pedido) 
1773 – óbito de Inácio da costa dos Santos, o que está certo e não como aparece no livro, como óbito de Mateus Vieira La[Corr.] em 1/11/1773 em 08/11/1774, e 
depois Anastácia em 30/05/1774. (Essa folha foi colada no livro, o que faz com que a numeração se altere a partir de uma repaginação contemporânea e não da 
rubrica original) 
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87/519 Manoel, 15 dias          ------            ------ exposto em casa do capitão Manoel 

Bento da Rocha 
Sepultado no adro 28/04/1774 

87v/520 João da Cruz, mais de 40 
anos 

         ------            ------ solteiro pardo; enterrado no cemitério, pelo 
amor de Deus 

30/01/1775 

87v/521 Joaquim Pedro de 
S[Corr.], 56 anos 

         ------            ------ c. c. Inácia Maria de Jesus fez testamento, sepultado em cova de 
fábrica 

12/06/1774 

87v Testamento de Joaquim 
Pedro de ? 

     

88/522 Eugênia Rosa, 65 anos De repente            ------ c. c. Manoel Espíndola fez testamento, sepultado dentro da 
Igreja, em cova das Almas por ser 
mulher do irmão da Irmandade  

16/02/1775 

88/523 Josefa, inocente         ------            ------ f ª de Josefa, nação Benguela, escrava 
do alferes Luiz de Queirós  

batizada em casa; enterrada fora da 
porta da Igreja, do lado direito  

28/02/1775 

88/524 Josefa, 20 anos febre maligna  Angola de nação escrava de Luiz de Queirós enterrada fora da porta, travessa do 
lado direito  

03/02/1775 

88 Testamento de Eugênia 
Rosa 

     

88v/525 Maria, 8 dias         ------            ------ f ª leg. de Manoel da Silva  Guimarães Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

15/03/1775 

89/526 coronel Francisco Barreto 
Pereira Pinto  

Doença 
chamada 
estupor 

           ------ casado Sepultado na Igreja, em cova da 
Irmandade do Santíssimo, de que era 
irmão, possuía testamento. 

21/03/1775 

89 Testamento de Francisco 
Barreto Pereira Pinto de 
Lima 

     

89/527 André Lamim, 70 anos febre maligna            ------ c. c. Cristina Pedrosa Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

23/03/1775 

89v/528 Antonino, inocente, 8 dias         ------            ------ f º do alferes José Francisco da Silveira 
e de Bibiana do Canto  

Sepultado em cova das Almas, seus 
pais são irmãos 

12/05/1775 

89v/529 André, inocente, 3 anos         ------            ------ f º leg. de Manoel Machado Soares e 
de Antônia de Jesus 

Sepultado dentro da Igreja, em cova 
das Almas por ser o pai irmão 

16/06/1775 

90/530 capitão Luiz Gonçalves, 
70 anos 

        ------             ------ solteiro Sepultado pelo amor de Deus “por 
suma pobreza em que acabou”; fez 
testamento de dívidas incertas cujo 
testamento foi entregue a Manoel da 
Costa, ferreiro e primeiro 

12/10/1775 
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testamenteiro que devido ás 
circunstâncias não o aceitou e o 
remeteu ao juiz dos ausentes 

90/531 Maria do Carmo, 40 anos         ------            ------ viúva Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica, pagou 1230 r$ 

23/10/1775 

90v/532 Francisca, 15 anos         ------ Benguela escrava de Lourenço Correia Florim “enterrada debaixo das varandas desta 
mesma Matriz” 

26/10/1777 

90v/533 Benedita, inocente, 15 
dias  

         ------            ------ escrava de Manoel Soares Pinto, 
moradores nesta freg. 

sepultada dentro da Igreja, em cova de 
fábrica; crioula  

06/04/1776 

90v/534 Maria, 3 meses          ------            ------ crioula do capitão Manoel Fernandes 
Vieira 

“enterrada embaixo das varandas da 
Matriz” 

02/04/1776 

91/535 João, inocente          ------            ------ f º leg. de Manoel e Domingas, 
escravos de Caetano da Silva Maia 

Sepultada na Igreja, do meio para 
baixo 

18/07/1749 

91/536 Manoel, inocente          ------            ------ escravo de Pedro de Ávila, moradores 
neste campos 

enterrado junto da pia de água benta da 
capela 

21/10/1749 

91/537 Manoel, 10 anos          ------            ------ administrado de Pedro de Ávila, 
moradores nesta freg. 

enterrado junto da pia de água benta da 
capela 

22/10/1749 

91/538 Felis          ------            ------ escravo de João Garcia Dutra enterrado junto da pia batismal 10/11/1749 
91v/539 José          ------            ------ escravo de Jerônimo Dorneles 

Meneses 
enterrado junto da pia batismal 10/12/1749 

91/540 Josefa, inocente          ------            ------ administrada de N. Sra. da Conceição 
de Viamão; f ª de Cataria, administrada 
de Francisco Rodrigues Machado 

Enterrada junto da cruzeiro 19/01/1750 

91v/54111 Francisca, inocente, 8 dias          ------            ------ f ª natural de Maria, escrava de Pedro 
Gonçalves Sandoval  

enterrada perto da pia batismal, 
batizada em casa pelo padre Clarque; 

05/02/1750 

92/542 Quitéria          ------            ------ administrada de Dionísio Rodrigues, 
moradores nestes campos 

Enterro dos ossos com o ofício de 
sepultura feito pelo padre; enterrou-se 
no adro 

22/03/1750 

92/543 Maria          ------            ------ escrava de Manoel de Barros Pereira  Já falecida há 3 anos; enterro dos ossos 
com o ofício de sepultura feito pelo 
padre; enterrou-se no adro 

28/03/1750 
[05/03/1750] 

92/544 Vitorino, inocente          ------            ------ escravo de Francisco da Silva mulato; sepultado na Igreja, “como de 
costume” 

11/12/1750 

92v/545 Pedro          ------            ------ escravo do padre José Carlos da Silva Sepultado na matriz; o padre lhe fez 09/01/1751 

                                                           
11 Abaixo deste registro consta visto do Visitador Vaz, datado de 25/02/1750. 
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sufrágios e missa de corpo presente 

92v/546 José Luís  de repente; sem 
sacramentos 

           ------ casado em Pindamonhangaba índio; sepultado na matriz, com missa 
de corpo presente 

18/10/1751 

93/547 Gerardo, inocente          ------            ------ f º leg. de Antônio, natural de Angola, 
e de Maria, natural de Benguela, 
escravos do tenente Francisco Pinto 
Bandeira 

Sepultado na Igreja 20/10/1751 

93/548 José Correia, Gigante “sem 
sacramentos 
que não deu 
lugar queixa em 
vinte e quatro 
horas” 

           ------ “dizem que era casado em Paranaguá e 
ninguém sabe o nome de sua mulher” 

índio forro, sepultado no adro; não fez 
testamento, por ser pobre 

23/02/1752 

93v/549 João Pedro, 15 anos          ------            ------ f º leg. De Pedro de Ávila e de Simoa 
da Costa, moradores na estância da 
Figueira 

Sepultado na sacristia 25/03/1752 

93v Visto do  visitador Teles      08/04/1752 
93v/550 Jerônima, inocente          ------            ------ f ª da Gracia Angola, escrava do 

tenente Francisco Pinto Bandeira   
Mulata, sepultada na sacristia 23/09/1752 

94/551 Manoel          ------            ------ escravo de Manoel Brás Sepultado na matriz 03/10/1752 
94/552 João          ------ mina escravo do reverendo padre Thomas 

Clarque 
Sepultado na sacristia 07/10/1752 

94/553 Bernarda, 2 anos          ------            ------ escravo de Antônio José Viegas sepultada na sacristia debaixo da janela  01/11/1752 
94v/554 Eugênio, 5 dias                ------            ------ f º leg. de Ventura e de Isabel, escravos 

de Antônio de Souza Fernando 
crioulo; enterrado na sacristia porque o 
corpo não cabia na Igreja 

22/11/1752 

94/555 Benedito, 3 meses           ------            ------ f º de Maria Angola, escrava de 
Domingos de Araújo, casado nesta 
freg. 

enterrado na sacristia, pois não cabia 
no corpo da Igreja, batizado pelo padre 
Antônio de Sousa Fernando 

02/11/1772 

95/556 Florinda, 7 dias de doença            ------ f ª leg. de Pedro e de Joana, escrava do 
capitão Francisco Barreto Pereira Pinto 

Crioula, batizada pelo frei Faustino 
Antônio Santo Alberto; sepultado na 
sacristia, entrando pela porta esquerda 

26/02/1753 

95/557 Ângelo, 1 ano .  Pleuris 
[pleurisia] 

           ------ f º leg. de Raimundo Fernandes e de 
Natália Oliveira, índios libertos 

Índio, sepultado na sacristia, junto às 
áreas dos ornamentos 

03/03/1753 

95v/558 Agueda, 7 meses          ------ Sorocaba administrada de Francisco Rodrigues 
Machado  

Sepultada na Igreja; índia 02/04/1753  

95v/559 Cristóvão de repente Angola escravo do capitão Domingos Gomes Sepultada na Igreja 09/04/1753  
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Ribeiro 

96/560 Anastácio          ------            ------ escrava do reverendo Tomás Clarque Mulato; sepultado no corpo da Igreja 28/05/1753 
96/561 Gabriel tiro cidade de S. Paulo ------ mulato forro; sepultada na Igreja 22/07/1753  
96/562 Felipe Bicudo tiro Jacareí, comarca de 

S. Paulo 
casado em Jacareí Sepultado na Estância de Francisco da 

Silva, em Taquari, não foi enterrado 
em Viamão, “por não haver canoa para 
o trazer” 

25/07/1753 

96v/563 Luís queda de cavalo            ------ escravo de tenente Francisco Pinto 
Bandeira  

Sepultada na Igreja 02/09/1753 

96v/564 Maria          ------ Angola c. c. Antônio, escravos do tenente 
Francisco Pinto Bandeira  

Sepultada no corpo da Igreja 18/09/1753 

97/564 Ana, poucos dias          ------ Angola f ª de Antônio, pardo, e de Bárbara, 
escravos de Antônio de Sousa, soldado 

Batizada em casa por Mateus Pereira; 
sepultada perto da porta principal 

07/11/1753 

97/565 Ana, 7 anos garrotilho            ------ f ª de Domingas, preta solteira, escrava 
de Caetano da Silva Maia   

Mulata, sepultada na sacristia ao entrar 
na porta, perto da parede 

12/11/1753 

97v/566 Narcisa Ferraz Coutinho afogada  vila de Parati c. c. José de Sousa Ferreira, natural do 
Rio de Janeiro; f ª natural de Maria da 
Conceição, parda forra, ignoro o nome 
do pai 

 Parda forra, sepultada dentro da porta 
principal 

10/12/1753 

97v/568 Maria, 10 dias           ------             ------ f ª leg. de Feliciano de Sousa, natural  
de Mogi, bispado de S. Paulo, pardo 
forro e soldado no reg. de Rio Grande, 
e de Madalena Maria, natural das 
aldeias dos padres da Companhia das 
Índias de Castela  

batizada pelo capelão dos Casais que 
sua majestade mandou para as 
Missões, frei Faustino de Santo 
Alberto; enterrada fora da Igreja 
defronte a porta da sacristia 

22/12/1753 

98/569 Natália            ------            ------ escrava de Antônio José Viegas sepultada no corpo da Igreja nova 30/12/1753 
98/670 Juliana          ------            ------ f ª de Catarina, solteira, escrava de 

Vitória Pereira, viúva de Pedro 
Gonçalves Sandoval  

Batizada em casa por Antônio 
Rodrigues Fiúza; sepultada no corpo 
da Igreja nova 

14/01/1754 

98/571 Roque facada aldeia de São 
Francisco de Borja 

------ índio das Missões de Espanha; 
enterrado fora da Igreja velha, e no 
corpo da Igreja nova 

13/03/1754 

98v/572 Ana enfermidade São Paulo, cidade c. c. José de Morais, pardo forro; f ª de 
Josefa, parda forra, e de pai incógnito   

parda forra; enterrada fora da porta da 
Igreja 

24/03/1754 

99/573 Francisco Enfermidade e 
gangrena nos 

           ------ escravo do capitão Antônio Teixeira de 
Carvalho 

sacramento administrado pelo capelão 
dos casais da expedição para as 

07/06/1754 
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pés Missões, frei Faustino; sepultado fora 

da porta principal da Igreja 
99/574 Domingos facada            ------ escravo de José Fiúza de Lima Sepultado fora da porta principal 16/06/1754 
99/575 Manoel espasmo bat. na freg. de N. 

Sra. de Nazaré, 
recôncavo da 
cidade de S. Paulo  

f º leg. de Francisco Maciel e de Luzia 
Cardoso 

pardo forro; sepultado no cemitério da 
guarda velha 

12/07/1754 

99v/576 Pedro morte apressada            ------ escravo de Bartolomeu Gonçalves , 
moradores nesta freg. 

Morava muito longe do arraial; 
sepultado no adro 

21/09/1754 

99/577 Teresa          ------ Paranaguá escrava de Sebastião Francisco 
Chaves; casada em Paranaguá com um 
preto escravo do Dr. Manoel dos 
Santos 

preta 16/02/1755 

99/578 Rosa          ------            ------ c. c. Baltazar, índio, moradores nas 
lombas da estância de guarda mor 

índia das Missões, sepultada no corpo 
da Igreja nova 

12/04/1755 

99v/579 Antônia Gonçalves          ------            ------ c. c. Inácio José de Mendonça, pardo 
forro 

parda forra; não recebeu os 
sacramentos por culpa do marido, sem 
testamento; sepultada na matriz, 
encomendada pelo frei Caetano 

17/04/1755 

99v/580 Jerônimo, 2 meses          ------            ------ f º de Teodora, Tape, administrada de 
Ana da Guerra 

Pardo, sepultado fora da porta 
principal 

25/09/1755 

100/581 José da Silva Dantas, 25 
anos 

         ------ Minas Gerais c. c. Rosa, parda, escrava do capitão 
Francisco Pinto Bandeira, morador no 
sítio de Sapucaia 

pardo forro; não fez testamento , 
pobre; sepultado na matriz 

08/10/1755 

100/582 Luzia          ------             ------ c. c. Ventura, crioulo escravo do 
almoxarife da Colônia, Manoel Pereira 
Franco, moradores na fazenda da 
Cidreira, nos campos de fora 

crioula; sepultada no cemitério 12/11/1755 

100v/583 Manoel [constam apenas a 
data e o nome do falecido, 
o termo não está assinado]  

        ------            ------ ------ O termo está incompleto, há espaço 
entre este e o próximo termo. 

09/12/1755 

100v/584 João Tambor         ------            ------ escravo do capitão Antônio Teixeira de 
Carvalho 

faleceu no Porto dos Casais, sepultada 
na matriz 

11/12/1755 

100v/585 Páscoa parto            ------ escrava de João Antunes Pinto Sepultada no corpo da matriz nova 29/01/1756 
101/586 Maria parto            ------ administrada de João de Azevedo  Sepultada na matriz 15/03/1756 
101/587 José         ------            ------ escravo Francisco Xavier Azambuja Sepultado no corpo da matriz nova 31/05/1756 
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101/588 Antônio         ------            ------ escravo de Francisco Xavier Azambuja ------ 01/06/1756 
101v/589 um “anjinho” (menino)         ------            ------ ------ Sepultado na Igreja 11/06/1756 
101v/590 João de Morales, 70 anos         ------ Missões de Buenos 

Aires 
c. c. Maria Rosa, índia das missões de 
Buenos Aires 

índio; moradores nas Lombas; não fez 
testamento; pobre; sepultado no corpo 
da Igreja nova 

21/06/1756 

102/591 Antônio, cego De repente            ------ c. c. Maria, escrava do sargento mor 
Domingos Gomes Ribeiro 

moradores da fazenda da Figueira; 
sepultado no corpo da Igreja  

03/07/1757 

102/592 Mariana de repente Angola escrava de Jerônimo de Ornelas; c. c. 
Domingos Fidalgo  

sepultado no corpo da Igreja  03/07/1757 

102v/593 José         ------ Angola escravo do sargento mor Domingos 
Gomes Ribeiro, morador na freguesia 
da Figueira 

------ 11/11/1757 

102v/594 Salvador         ------            ------ escravo do sargento mor Domingos 
Gomes Ribeiro, morador no sítio de 
Itapuã 

Sepultado no adro 08/01/1758 

103/595 Raimundo Fernandes, 
mais de 40 anos 

de uma maligna da aldeia [Ilegível], 
junto do recôncavo 
de São Paulo 

c. c. Natália, índia, nat. do mesmo 
lugar que ele 

índio; pobre; não fez testamento; 
morador na fazenda de Itapuã, 
sepultado na Igreja  

08/02/1758 

103/596 Catarina doença grave            ------ escrava de Manoel Brás sepultado no corpo da Igreja  29/10/1758 
103v/597 Bartolomeu cancro nos 

olhos 
           ------ c. c. Antônia, crioula escrava do 

capitão Francisco Pinto Bandeira 
índio forro; sepultado no corpo da 
Igreja  

11/01/1759  

103v/598 Ventura Doença grave            ------ escravo do sargento mor Domingos 
Gomes Ribeiro “da Figueira” 

sepultado no corpo da Igreja  02/02/1759 

104/599 José Estupor que o 
sufocou, tirando 
a fala 

           ------ escravo de Antônio Gonçalves, 
mineiro  

sepultado na Igreja  22/07/1759 

104/600 Teresa parto            ------ escrava de José Fiúza Lima sepultado no corpo da Igreja 20/09/1759 
104v/601 Antônio mordida de 

comer os pés 
           ------ escravo de Francisco de Almeida; c. c. 

Vitória 
faleceu na fazenda de Francisco de 
Almeida; sepultado no cemitério da 
Guarda Velha 

27/05/1760 

104v/602 Gracia febre tísica            ------ c. c. João Boracu, escravos do capitão 
Francisco Pinto Bandeira 

------ 29/05/1760 

104v/603 Gracia Estupor, 
perdendo fala e 
sentidos 

           ------ c. c. Felipe, escravos de João Gracia sepultado na Igreja  02/11/1760 

105/604 Francisco héctica            ------ f º natural de Joana da Silva, parda mulato forro; pobre 05/06/1761 
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forra 

105/605 Antônia          ------           ------ escrava do capitão Francisco Pinto 
Bandeira; c. c. Felis, negro 

sepultado na Igreja  09/06/1761 

105/606 José          ------           ------ escravo de Manoel Alves, o Fanfa mulato 11/06/1761 
105v/607 Antônio da Silva Furtado Tiro, corpo 

achado com a 
uma grande 
ferida 

natural e morador 
da freg. de Juqueri, 
vizinhança de São 
Paulo 

solteiro; f º leg. de João Duarte da 
Costa e de Joana da Sá Furtado, 
naturais e moradores de Juqueri 

oficial carpinteiro; pardo forro; após 5 
dias (pe.) e foi dado parte do juiz 
ordinário; sepultado onde foi achado 
porque não dava para levar o corpo 

13/11/1761 

106/608  Inácio de Sousa, entre 28 e 
30 anos 

queixa grave Buenos Aires F º leg. de Felipe de Sousa e de Maria 
Álvares 

Castelhano, muito pobre; foi dada sua 
mortalha e sepultada por amor de Deus 

06/03/1762 

106/609 João, 25 anos arrebentado por 
dentro, 
lançando 
sangue pela 
boca 

Curitiba Administrado que foi da capela de 
Tamanduá dos padres do Carmo na 
Curitiba; c. c. uma índia da mesma 
capela por nome Maria 

pardo forro; sepultado perto da porta 
da Igreja 

12/04/1762 

106v/610 Manoel (febre) maligna            ------ escravo de João Crioulo Sepultado na Igreja 07/09/1762 
106v/611 João queixa 

repentina 
           ------ escravo de Miguel Brás Sepultado no adro 21/02/1763 

106/612 Teresa febre de parto            ------ escrava de Antônio José Pinto; c. c. 
Antônio, pardo  

Sepultado dentro da porta travessa 02/02/1763 

107/613 João Fernandes Camargo bexigas Ilha de Santa 
Catarina 

f º de João Fernandes Camadro, da 
gente da gente da terra 

“tão pobre quanto eu vi, que lhe dei 
amortalha”; sepultada junto á porta 

20/04/1763 

107/614 Leandro de Brito, 25 anos héctica            ------ solteiro; f º da viúva Maria da Silva, 
parda forra  

soldado; pobre, sacramentado na aldeia 
dos Índios 

05/09/1763 

107v/615 João de dor            ------ escravo do tesoureiro João da Rocha Enterrado na porta da Igreja 10/01/1764 
107v/616 Roque, 20 anos          ------            ------ escravo de Luís Antônio Preto, sepultado fora da Igreja, 

debaixo das varandas 
10/10/1764 

108/617 Manoel, 5 p/ 6 anos          ------            ------ f º de Rosa, escrava de Antônio José 
Viegas 

------ 05/03/1764 

108/618 Isidoro, 1 e meio          ------            ------ escravo de Manoel Barbosa de 
Meneses; f º de Domingas, crioula 

------ 20/03/1764 

108/619 Manoel, 8 dias          ------            ------ f º de Cláudio Guterres ------ 25/03/1764 
108/620 Benedito, 11 dias          ------            ------ f º de Manoel e Josefa, escravos de 

Francisco Pinto Bandeira  
------ 26/03/1764 

108/621 Luísa, 3 anos          ------            ------ escrava de José Fernandes Petim ------ 11/05/1764 
108v/622 Felipa, 3 ou 4 anos          ------            ------ f ª de Sebastião e de Ana, escravos do ------ 11/05/1764 
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padre João de Matos 

108v/623 Cipriano, 6 meses          ------            ------ f º de Joana, escrava do alferes 
Joaquim Francisco Homem 

------ 14/05/1764 

108v/624 Calisto, 3 ou 4 anos          ------            ------ f º de Manoel e de Rosa, escravos de 
Domingos de Lima  

Amortalhado em pano branco; 
sepultado em cova de fábrica desta 
matriz 

17/05/1764 

108v/625 Francisco, 50 anos          ------            ------ escravo  do licenciado André Machado  Amortalhado em pano branco; 
sepultado em cova de fábrica desta 
matriz 

10/07/1764 

109/626 João, 30 anos          ------            ------ escravo de Antônio Munis ------ 18/07/1764 
109/627 Manoel, 26 anos Afogado no rio 

Caí 
           ------ escravo de José da Costa Neves pardo; sepultado em um campo no 

Porto dos Casais, porque não dava 
para conduzir o corpo à matriz 

21/07/1764  

109/628 Maria, 6 anos          ------            ------ escrava de Domingos de Lima e de 
Gertrudes Paes 

------ 23/09/1764 

109/629 Maria, 30 anos          ------            ------ escrava de Antônio José Pinto Amortalhado em pano branco; 
sepultado em cova de fábrica desta 
matriz 

29/11/1764 

109v/630 Sebastião, 30 anos          ------            ------ escravo de João Pereira Chaves Sepultado em cova de fábrica 20/10/1764 
109/631 João, 23 anos          ------ Angola escravo de José Brás Sepultado no adro 16/06/1765 
110v/632 Antônio, 6 meses          ------             ------ escravo de Francisco Pacheco ------ 09/01/1765 
110v/633 Há espaço para um nome de repente             ------ escravo de Antônio de Sousa e de 

Polônia da Silva 
enterrado no cemitério da Aldeia 29/01/1765 

110v/634 Guilherme          ------             ------ escravo de Miguel Brás ------ 29/01/1765 
111/635 Maria, 2 dias           ------             ------ f ª de Pedro e de Maria, pretos forros Sepultado no adro 09/06/1765 
111/636 Domingos, 1 mês          ------             ------ f º de Catarina, escrava de José Gomes 

Jardim 
Sepultado na Igreja 12/06/1765 

111/637 Mateus, 18 anos repentina             ------ escravo de Amaro Machado Sepultado no adro 12/06/1765 
111/638 Manoel, 2 dias          ------             ------ f º de Teresa, solteira, escrava de 

Manoel da Silveira  
Sepultado na Igreja 03/07/1765 

111v/639 Angélica, 2 meses          ------             ------ f ª de Gracia, escrava de Manoel de 
Ávila de Sousa 

Sepultado na Igreja 16/07/1765 

111v/640 Vitória          ------             ------ f ª de Francisco Xavier e de Luzia, 
ambos índios 

Sepultado no alpendre da Igreja 22/12/1765 

111v/641 Sebastião          ------             ------ escravo do capitão José Fiúza Lima Sepultado no adro 12/01/1766 
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112/642 Quitéria          ------             ------ escrava de Antônio Gomes e de Ana 

Pinta 
Sepultado no adro 16/01/1766 

112/642 Francisco, 25 anos          ------ Angola “escravo que pertencia ao defunto 
Inácio José de Mendonça” 

Sepultado no adro 19/01/1766 

112/643 Angélica, 2 meses          ------             ------ escrava de Miguel Brás Sepultado na Igreja 19/02/1766 
112v/644 Maria, 1 mês          ------             ------ escrava de Manoel Bento da Rocha Sepultado dentro da Igreja 01/04/1766 
112v/645 Manoel, 21 anos          ------ Angola escravo do patrão mor Gaspar dos 

Santos  
Sepultado no adro 12/05/1766 

112v/646 Apolinário, 8 dias          ------            ------ f º de Maria, crioula, escravo de 
Cláudio Guterres  

Sepultado no adro 15/06/1766 

113/647 Theodósio, 40 anos morte apressada Angola escravo do licenciado André Machado 
Soares 

Sepultado dentro da matriz 28/06/1766 

113/648 Manoel, 8 dias          ------            ------ escravo de José Luís Taphones [?]  Sepultado no adro 03/07/1766 
113/649 Ana, 30 anos          ------ Angola escravo de Manoel Ximenes Xavier  Sepultado no adro 31/07/1766 
113v/650 Manoel, 6 meses          ------            ------ f º de Antônio, preto forro, e de 

Vicência, parda 
Sepultado no adro 19/Corr./1766  

113v/651 Clara, 20 anos          ------ Angola escrava de Ventura José Sanhudo Sepultado no adro 09/10/1766 
113v/652 Ana e Feliciana, gêmeas, 2 

dias 
         ------            ------ escravas do tenente Manoel Pereira 

Rodrigues 
Sepultadas dentro da Igreja 20/10/1766 

114/653 Pedro, 30 anos          ------ Angola escravo de Miguel Brás  Sepultado no adro 21/10/1766 
114/654 Maria, 6 ou 7 dias          ------            ------ escrava de Francisco Pacheco Sepultado dentro da Igreja 10/11/1766 
114/655 Guilherme, 8 meses          ------            ------ escravo de José [ou João] Francisco Sepultado no adro 25/11/1766 
114v/656 Manoel, 2 meses          ------            ------ f º de Luís Valcova e de Luzia do 

Espírito Santo, pretos forros 
Sepultado no adro 26/11/1766 

114v/657 Manoel, 8 dias          ------            ------ f º de Maria, escrava de Antônio José 
Machado  

Sepultado no adro 14/12/1766 

114v/658 Manoel, 1 mês          ------            ------ f º de Maria, crioula escravos de 
Antônio Teixeira 

Sepultado no adro 01/01/1767 

115/659 Antônio, 15 dias          ------            ------ f º de Francisco da Silva Peixoto e de 
Antônia Maria 

Sepultado dentro da Igreja 10/01/1767 

115/660 Antônio, 30 anos          ------            ------ escravo do sargento mor Domingos 
Gomes “ou do seu casal” 

Crioulo; sepultado no adro 05/02/1767 

115/661 Manoel, inocente          ------            ------ f º de Gertrudes, crioula escrava do 
capitão Luís Gonçalves Viana  

Sepultado no adro 08/03/1767 

115/662 Maria, inocente          ------            ------ f ª de Josefa, crioula escrava de Sepultado no adro 04/04/1767 
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Domingos Alves, moradores nesta 
freg.  

115/663 Manoel Martins morte apressada            ------ Solteiro, moradores nesta freg. Pardo; sepultado em cova de fábrica 19/04/1767 
115v/664 Francisco, inocente          ------            ------ f º de Manoel de Melo  ------ 26/04/1767 
115v/665 Maria Antônia          ------            ------ c. c. capitão Mateus Inácio da Silveira, 

moradores nesta freg. 
Sepultada em cova da Irmandade do 
Santíssimo da qual o marido é irmão 

01/05/1767 

115v/666 Mateus, 20 anos          ------ Benguela escravo de Jerônimo Fernandes, 
moradores nesta freg. 

Sepultado no cemitério 10/05/1767 

115v/667 Pedro, 70 anos          ------ Angola escravo de sua majestade Sepultado no cemitério. 17/06/1767 
115v/668 Manoel, 35 anos morte apressada Angola escravo do capitão Antônio Correia 

Rangel 
sepultado no cemitério  19/06/1767 

115v/669 Joaquim, inocente          ------             ------ f º de João Nunes e de Joana Rosa Sepultado dentro da Igreja 28/06/1767 
115v/670 Brás, 40 anos          ------             ------ ------ preto forro; sepultado em cova de 

fábrica 
31/07/1767 

115v/671 Joana, 12 anos morte apressada Angola  escrava de Antônio Cardoso da Silva sepultada no cemitério 06/08/1767 
116/672 Antônio, 100anos          ------ Angola escravo de Francisco Cardoso de 

Oliveira 
Sepultado em cova de fábrica Corr./09/1767 

116/673 Inácia          ------             ------ c. c. Matias [Corr.] parda forra; não fez testamento, pobre 22/09/1767 
116/674 Antônio, 40 anos          ------             ------ escravo de Antônio da Silveira Borges Sepultado no adro 24/09/1767 
116/675 Antônia, inocente          ------             ------ f ª de Rita, natural de Angola, escrava 

de Francisco Pires Casado 
Sepultado dentro da Igreja 27/10/1767 

116/676 Narcisa          ------             ------ escrava do capitão Mateus Inácio; f ª 
de Rosa, natural de Angola   

Sepultado dentro da Igreja em cova de 
fábrica 

30/10/1767 

116/677 Florência, inocente          ------             ------ f ª de Manoel e de Maria, mulatos, 
escravos de Antônio José Pinto 

Sepultado em cova de fábrica 06/12/1767 

116/678 Leocádia          ------             ------ filha natural, exposta em casa de 
Antônio José Pinto 

Sepultada dentro da Igreja pelo amor 
de Deus 

13/11/1767 

116/679 Silvestre          ------             ------ escravo de Maria da Conceição, parda 
forra 

sepultado no cemitério 23/12/1767 

116/680 Silvestre, 48 anos          ------ Angola Escravo do capitão Inácio [Corr.] Sepultado no adro 02/12/1767 
116v/681 Ambrósio morte apressada mina escravo de Francisco Machado  sepultado no cemitério 06/021768 
116v/682 Teresa, 20 anos          ------             ------ f ª de Domingas, parda forra Sepultado em cova de fábrica 29/02/1768 
116v/683 Antônia, 20 anos          ------ Angola ------ sepultada no cemitério, por esmola 16/03/1768 
116v/684 Manoel, inocente          ------             ------ f º de Francisco José Flores e de Luzia 

de Jesus 
Sepultado em cova de fábrica 23/04/1768 
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116v/685 Maria, 28 anos          ------             ------ escrava de Miguel Brás sepultada no cemitério 20/04/1768 
116v/686 Joana, inocente          ------             ------ f ª de Luísa, crioula, escrava do tenente 

Manoel Pereira Roris  
Sepultado em cova de fábrica 02/05/1768 

116v/687 Joana, 40 anos Morte 
apressada 

------ Escrava de José Brás Sepultada no cemitério 10/05/1768 

116v/688 Angélica, inocente          ------             ------ f ª de Isabel, mulata natural de Angola, 
escrava de Caetano Caré12, moradores 
nesta freg.  

sepultada no cemitério 23/05/1768 

117/689 Luzia, 50 anos          ------ Angola escrava de Manoel Vieira sepultada no cemitério 24/06/1768 
117/690 Maria, 30 anos          ------ Angola escrava de Manoel Fernandes de 

Castro 
sepultada no cemitério da aldeia 08/07/1768 

117/691 João, 39 anos          ------ Angola escravo de Antônio da Terra e de 
Antônio Silveira Borges 

“ por audarem em litígio” não se define 
“qual seja seu senhor”; sepultado no 
cemitério; faleceu aos 24 dias do mês 
de setembro 

15/09/1768 

117/692 Mariana, inocente          ------             ------ f ª de Antônio de Sousa dos Reis 
Cardoso e de Vitória Maria de São 
José  

Sepultado em cova de fábrica 18/08/1768 

117/69313 Maria, inocente          ------             ------ f ª de Teresa, natural de Angola, 
escrava de Manoel da Ressurreição 

Sepultado no adro 02/09/1768 

117/694 José, inocente          ------ Mina de nação escravo de Tomás José da Silveira sepultado no cemitério 08/11/1768 
117v/695 Antônio, 30 anos          ------ Angola escravo de Joaquim Francisco Homem Sepultado no cemitério 09/11/1768 
117v/696 Manoel Jorge da Silva, 70 

anos  
         ------            ------ ------ sepultado em Santo Antônio, onde era 

freguês 
24/11/1768 

117v/697 Mateus          ------ Angola solteiro; escravo de José Martins Baião Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

21/12/1768 

117v/69814 Miguel, 45 anos          ------ Angola ------ ------ 01/01/1769 
117v/699 Felisberta, inocente          ------             ------ f ª natural de Maria, natural de Angola, 

escravas de Antônio José de Moura 
Sepultada em cova de fábrica 04/03/1769 

                                                           
12 O nome do proprietário está difícil de ler, podendo ser: Can, Caro, Caré 
13 Segue, abaixo, um termo de batismo: Fl. 177v; 15/10/1768; Maurício; fº leg de Joaquim de Bittencourt e de Josefa da Boa Nova; neto pat de Pedro José e de 
Úrsula das Santos, nats da ilha do Pico, freg de Nª Sª da Piedade; neto mat de Francisco Garcia e de Agueda da Conceição, nats da ilha do Pico, freg de Nª Sª da 
Boa Nova; pad Miguel Rodrigues de Sá e mer Agueda da Conceição; nasc 02/10/1768. 
14 Segue, abaixo, um termo de batismo: Fl. 117v; 25/05/1769; Francisca; fª de Maria, escravas de Estevão da Silva; pad Fabiana e Ana, solteiros; batizado efetuado 
pelo frei Valério. 
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117v/700 Estevão de repente             ------ solteiro; escravo do capitão Francisco 

Pinto Bandeira   
sepultado no cemitério 29/03/1769 

118/701 Manoel de repente             ------ escravo do capitão Domingos de Lima 
Veiga 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

Corr./04/1769 

118/702 Maria, inocente          ------             ------ f ª de Maria, escrava de Antônio 
Francisco de Abreu  

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

19/04/1769 

118/703 Maria da Trindade15          ------             ------ c. c. Antônio de Sousa Sardinha Sepultada dentro da Igreja, em cova 
das Almas 

03/05/1769 

118/704 José           ------             ------ escravo do sargento mor José da 
Silveira Bittencourt 

enterrado no cemitério 05/05/1769 

118/705 Paulo          ------             ------ escravo de Pedro Lopes, moradores 
nesta freg. 

sepultado no cemitério 10/05/1769 

118/706 Maria          ------             ------ escrava de José Caetano e de Maria 
Eugênia , moradores neste arraial 

enterrada no cemitério 11/05/1769 

118/708 Pedro          ------             ------ escravo de José Pacheco encomendado pelo padre da 
Purificação ad aldeia de N. Sra. dos 
Anjos 

04/05/1769 

118/709 Nicolau, inocente          ------             ------ f º de Maria, escravos de José Cardoso 
da Silva 

José C. da Silva morador no Porto dos 
Casais; sepultado dentro da Igreja, em 
cova de fábrica 

21/05/1769 

118/710 Vicência          ------             ------ escravo de Miguel Luís  sepultado no cemitério 20/05/1769 
118v/711 João          ------             ------ f º de Teresa, escravas de Lucas 

Fernandes e de Joana Maria, 
moradores neste arraial 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

28/05/1769 

118v/712 Albano          ------             ------ escravo do tenente João de Serqueira 
Barbosa 

sepultado no cemitério 30/05/1769 

118v/713 Antônio          ------             ------ escravo de Inácio da Costa dos Santos morador na aldeia dos índios, freg. de 
N. Sra. dos Anjos e lá sepultado; 
assentado pelo padre frei Rafael em 
06/06/1769  

01/06/1769 

118v/714 Maria          ------             ------ f ª de Rita, escrava de João de Sousa 
Batista e de Marta Maria do Rosário 

moradores nas Lombas; sepultado 
dentro da Igreja, em cova de fábrica 

07/06/1769 

118v/715 Caetano          ------             ------ escravo do sargento mor José da 
Silveira Bittencourt, morador na sua 

sepultado no cemitério 08/06/1769 

                                                           
15 O padre esclarece que o assento deveria ser lançado no livro dos brancos. 
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estância 

118v/716 Faveríssimo          ------             ------ f º de Rosa, parda escrava do alferes 
João Pereira  

N. Sra. Dos Anjos, sepultado pelo frei 
Rafael 

16/06/1769 

118v/717 Joana de repente             ------ escravo de Antônio José Pinto, 
morador na sua estância 

sepultada no cemitério  18/06/1769 

119/718 José           ------             ------ escravo de José  Gomes Jardim, 
morador neste arraial 

sepultado no cemitério Corr./06/1769 

119/719 Isidora          ------             ------ c. c. Paulo, escravos de Antônio Munis 
Leite 

morador no Porto dos Casais; 
sepultada no cemitério 

29/06/1769 

119/720 Felipe          ------             ------ escravo de Luís da Silva, morador no 
Porto dos Casais 

sepultado no cemitério 29/06/1769 

119/721 Lucrécia          ------             ------ c. c. Francisco, escravos de Francisco 
Antônio, morador no Porto dos Casais 

sepultada no cemitério 01/07/1769 

119/722 Simão          ------             ------ escravo de Antônio Machado 
Fagundes, morador ao pé do passo do 
vigário 

-------- 08/07/1769 

119/723 Bartolomeu, inocente          ------             ------ f º de Sebastião e de Ana, escravos de 
Manoel Bento 

Sepultado no cemitério 09/07/1769 

119/724 Joana, inocente          ------             ------ f ª leg. de Paulo e de Isidora, falecida, 
escravos de Antônio Munis  

morador no Porto dos Casais, 
sepultado no cemitério 

13/07/1769 

119/725 Antônia           ------             ------ f ª de Maria da Conceição, escrava do 
capitão Domingos Martins [Corr.], 
morador neste arraial 

Liberta, sepultada dentro da Igreja 16/07/1769 

119v/726 Inês          ------             ------ escrava de Teodora Maria do Espírito 
Santo 

Sepultado no cemitério 16/07/1769 

119v/727 José, inocente          ------             ------ f º de Luciana, natural de Angola, 
escravos de Ventura Pereira Maciel, 
moradores neste arraial 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

17/07/1769 

119v/728 Rita          ------             ------ c. c. João, escravos de Jerônimo 
Dorneles 

Sepultado no cemitério 18/07/1769 

119v/729 Adão          ------             ------ escravo de Manoel de Barros Pereira “ se achava para se vender em casa de 
Manoel Bento da Rocha”, sepultado no 
cemitério 

18/07/1769 

119v/730 Luís          ------             ------ escravo de João de Magalhães morador na sua estância; sepultado no 
cemitério 

10/08/1769 

119v/731 Maria, inocente          ------             ------ f ª de Rosa, escravas de Manoel Brás, Sepultado no cemitério 28/08/1769 
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morador nesta freg. 

119v/732 Ana, inocente          ------             ------ escrava de Manoel da Silva , morador 
nesta freg. 

Sepultado no cemitério 28/08/1769 

120/733 Teresa          ------             ------ escrava de Joana Maria da Trindade, 
preta forra   

Cura dos Índios da aldeia de N. Sra. 
dos Anjos que a sepulta, frei Valério;  

Corr./08/1769 
assentado em 
02/09/1769  

120/734 Rosa, inocente          ------            ------ f ª de Ana, escravas de José Machado  morador no morro de São Gonçalo; 
sepultado no cemitério. 

23/09/1769 

120/735 Francisco          ------            ------ escravo de Joaquim Pereira morador nesta capela, sepultado no 
cemitério 

18/09/1769 

120/736 Francisco          ------            ------ escravo de Pedro Antônio morador nesta capela, sepultado no 
cemitério 

27/09/1769 

120/737 Joana, inocente          ------            ------ f ª de Inácia, escrava de Salvador dos 
Santos; era escrava do sargento mor 
José da Silveira, assistente da sua 
intendência  

Sepultada dentro da Igreja em cova de 
fábrica 

26/09/1769 

120/738 Antônia          ------            ------ f ª de Teresa, escrava de João Pereira 
Chaves 

morador aldeia de N. Sra. dos Anjos, 
onde foi sepultado 

27/10/1769 

120v/739 Joaquina, inocente          ------            ------ f ª de Maria, preta natural de Angola, 
escravas de Lourenço Correia Florim, 
moradores neste arraial 

Sepultado no cemitério 25/11/1769 

120v/740 Manoel          ------ Angola escravo de João Martins dos Santos, 
morador neste arraial 

Sepultado no cemitério 27/11/1769 

120v/741 Theodósio, inocente          ------            ------ f º de Rosa, mulata, escravos de João 
Pereira Chaves, “morador na sua 
estância” 

Aldeia de N. Sra. dos Anjos, pelo frei 
Rafael 

08/12/1769 

120v/742 Eufrásia, inocente          ------            ------ f ª leg. de Maria, mina, e Antônio, 
natural de Angola, escravos de Manoel 
de Melo, moradores no Porto dos 
Casais 

Sepultado dentro da Igreja em cova de 
fábrica 

30/12/1769 

120v/743 Joaquim          ------            ------ escravo de Manoel Bento da Rocha , 
moradores neste arraial 

crioulo; sepultado de graça por ter 
trabalhado na Igreja nova e por esmola 
e por ter “bom coração”  

17/01/1770 

121/744 Genoveva, inocente          ------            ------ f ª de Anastácia, crioula, escravas de 
Antônio Francisco de Abreu, 
moradores neste arraial 

Sepultado dentro da Igreja em cova de 
fábrica 

28/01/1770 
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121/745 João, inocente          ------            ------ f º leg. de João Manribeira, preto forro, 

e de Teresa, natural de Angola, 
escravo de Antônio Carvalho da Silva, 
moradores neste arraial  

Sepultado na Igreja, em cova de 
fábrica 

03/02/1770 

121/746 João, inocente          ------            ------ f º leg. de Antônio, natural de Angola, 
e Francisca, crioula, escravos de Lucas 
Fernandes, moradores nesta freg. 

Sepultado dentro da Igreja 31/03/1770 

121/747 Maria, inocente          ------            ------ f ª leg. de Felipe e de Micaela, 
escravas de Manoel de Abreu, morador 
na sua estância 

Sepultado no cemitério da Igreja que 
serviu de matriz 

18/04/1770 

121/748 João          ------            ------ escravo de Gaspar dos Santos faleceu no Porto dos Casais, sepultado 
no cemitério da Igreja que serviu de 
matriz 

21/04/1770 

121v/749 Maria          ------            ------ solteira; escrava de Maria de Brito, 
moradora nas terras do capitão José da 
Fonseca 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 09/05/1770  

121v/750 Manoel, inocente          ------            ------ f º natural de Esperança, preta, 
escravos de Luís Poderoso 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 15/05/1770 

121v/751 Francisco          ------            ------ escravo de Francisco Antônio Sepultado no cemitério da Igreja velha 17/05/1770 
121v/752 José          ------            ------ escravo de André de Sá Sepultado dentro da Igreja, em cova de 

fábrica 
24/05/1770 

121v/753 Maria, inocente          ------            ------ f ª de Maria, escravas de Maria do 
Rosário  

Sepultado no cemitério da Igreja velha 07/07/1770 

122/754 Maria, inocente          ------            ------ f ª de Teresa, preta, escravas de 
Francisco Goulart, morador na varja de 
Itapuã            

Sepultado no cemitério da Igreja velha 09/07/1770 

122/755 Teodoro, inocente          ------            ------ f º de Rita, escravos de Simão da Silva 
Guimarães, morador de N. Sra. dos 
Anjos 

Sepultado na aldeia, no cemitério 12/06/1770 
assentado em 
10/07/1770  

122/756 Romana, inocente          ------            ------ escrava de Manoel Fernandes de 
Carvalho 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 21/08/1770 

122/757 João          ------            ------ escravo do capitão José Fiúza Lima, 
morador no Rio de Janeiro 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 14/10/1770 

122/758 Manoel          ------            ------ solteiro; escravo do capitão Francisco 
Pinto Bandeira, moradores na estância 
do capitão em Gravataí   

Sepultado no cemitério da Igreja velha 17/10/1770 
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122v/759 Tomás          ------             ------ escravo de Gaspar dos Santos  Sepultado no cemitério da Igreja velha 03/11/1770 
122v/760 Manoel          ------            ------ escravo de Antônio José de Moura Sepultado no cemitério da Igreja velha 23/11/1770 
122v/761 Juliana          ------            ------ solteira; escrava de Maria Joaquina de 

Sousa, moradora em Sapucaia 
sepultada na aldeia de N. Sra. dos 
Anjos 

28/11/1770 

122v/762 Rogério, inocente          ------            ------ f º de Agueda, parda, solteira, escravo 
de Antônio José da Silva Braga, 
moradores neste arraial 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

29/11/1770 

123/763 Laureana, inocente          ------            ------ f ª de Helena, escrava de Manoel dos 
Santos Lisboa, moradores na aldeia N. 
Sra. dos Anjos 

moradores na aldeia N. Sra. dos Anjos, 
onde foi sepultado 

21/12/1770 

123/764 Francisco, inocente          ------            ------ escravo de Josefa da Boanova, viúva Sepultado no cemitério da Igreja velha 15/01/1770 
123/765 Gonçalo, inocente          ------            ------ f º leg. de João e de Teresa, escravos 

de João Pereira Chaves, morador na 
sua estância 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 16/01/1771 

123/766 Manoel          ------            ------ escravo de Manoel da Silva Ferreira, 
morador no Porto dos Casais 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 13/01/1771 
assentado em 
18/01/1771 

123/767 Felícia, inocente          ------            ------ f ª de Bernardo Forquim, preto, e de 
Ana Forquim, escravos de Manoel 
[muito Corr.]  

Sepultado no cemitério da Igreja velha 06/01/1771 

123v/768 Manoel           ------            ------ escravo de Manoel Rodrigues Braga, 
moradores ao pé do arraial, em terra de 
Nossa Senhora 

sepultado dentro da Igreja em cova de 
fábrica 

28/02/1771 

123v/769 Pedro          ------ Benguela c. c. Isabel, natural de Angola, 
escravos de Pedro Martins, assistente 
nas terras de Sebastião Francisco  

Sepultado no cemitério da Igreja velha 27/03/1771 

123v/770 Maria           ------ Angola escrava de Antônio Cardoso da Silva morador nas terras ao pé do capitão 
José da Fonseca; sepultado no 
cemitério da Igreja velha 

31/03/1771 

124/771 Antônia          ------            ------ escrava de José Carneiro Geraldes, 
morador neste arraial 

moradores N. Sra. dos Anjos, aldeia 
dos índios, onde morreu e foi 
sepultado 

01/04/1771 
assentado em 
06/04/1771 

124/772 Joaquina, inocente          ------             ------ f ª de Maria, preta, escravas de 
Francisco da Fonseca Quintanilha, 
morador neste arraial 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 18/04/1771 

124/773 Benedita, inocente          ------             ------ f ª de Catarina, preta, escravas de sepultada por caridade, dentro da 26/04/1771 



PROJETO 

RESGATE DE FONTES PAROQUIAIS 
 

Fl./Termo            Nome/Idade Causa Mortis     Naturalidade     Pais/Cônjuge/Proprietário                          Observações       Data 
Luzia Escolástica Rodrigues, viúva, 
moradora em casa de Antônio José 
Pinto, neste arraial 

Igreja em cova de fábrica 

124/774 Maria, inocente          ------             ------ f ª de Maria, preta, escravas de 
Antônio Francisco de Abreu, morador 
neste arraial 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 30/04/1771 

124v/775 Eugênia, inocente          ------             ------ f ª de Teresa, natural de Benguela, 
escravas do alferes Francisco de Sousa, 
morador na Sapucaia 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 12/06/1771 

124v/776 Ângela, inocente          ------             ------ f ª natural de Margarida, crioula, 
escravas de Antônio de Araújo Vilela, 
falecido 

Sepultado no cemitério da Igreja velha 14/05/1771 

124v/777 João, inocente          ------             ------ f º leg. de Manoel e de Isabel , gentio 
de Guiné, escravos de Manoel Vieira 
da Silva 

Sepultado no cemitério  30/06/1771 

124v/778 Tomás, inocente          ------             ------ f º leg. de Belchior, cabra, e de Rosa, 
do gentio de Guiné, escravos de 
Silvestre da Silva 

Sepultado no cemitério  08/07/1771 

124v/779 Paulo, 35 anos          ------ Angola solteiro; escravo de João de Sousa Sepultado no cemitério  19/07/1771 
124v/780 Francisco, 30 anos          ------             ------ escravo de José Dias de Meneses Crioulo, sepultado no cemitério  27/07/1771 
124v/781 Maria, inocente          ------             ------ f ª de Maria, natural de Angola, 

escravas do capitão José Rodrigues 
Sepultado dentro da Igreja 07/08/1771 

124 [repete 
numeração] 
/782 

Joana, inocente          ------             ------ f ª leg. de Pedro e de Isabel, naturais 
de Guiné, escravos de Antônio 
Carvalho 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

08/08/1771 

124/783 Gordiano, inocente          ------             ------ f º natural de Efigênia, escravos de 
Manoel da Costa 

Sepultado em cova de fábrica 16/08/1771 

124/784 Francisco morte apressada Angola escravo de Matias Vieira Sepultado no adro 19/08/1771 
124/785 Vicência, inocente          ------             ------ f ª natural de Maria, natural de Angola, 

escravas do capitão Gaspar dos Santos 
Sepultado no adro 22/08/1771 

124/786 Joaquina, inocente          ------             ------ f ª natural de Maria, natural de Angola, 
escravas do capitão Gaspar dos Santos  

Sepultado no adro 22/08/1771 

124/787 Joaquina, inocente          ------             ------ f ª de Maria, crioula, escravas de 
Antônio José Machado 

Sepultado no adro 22/08/1771 

124/788 Vicente, inocente                ------             ------ f º de Ana, natural de Angola, “foi 
forra na pia”  

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

23/08/1771 
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124/789 Maria, inocente         ------             ------ f ª de Maria, natural de Angola, 

escravas do capitão Manoel Bento da 
Rocha 

------ 31/08/1771 

124/790 Luzia, inocente         ------             ------ f ª natural de Rosa, escravas do capitão 
Francisco Peres Casado 

Sepultada em cova de fábrica 11/09/1771  

124v/791 Maria, 30 anos         ------ Angola escrava de José Pereira  Sepultado no adro, pelo amor de Deus 12/09/1771 
124v/792 João, 31 anos          ------ Angola escravo de Isidoro Antunes Pinto  Sepultado no adro 16/09/1771 
124v/793 Pedro         ------             ------ escravo do alferes João Pereira Chaves Aldeia dos Anjos, onde faleceu e foi 

sepultado   
13/09/1771  

124v/794 Rosa, inocente         ------             ------ f ª de Mateus e de Maria, natural de 
Angola, escravos de João da Silva 

Sepultado dentro da Igreja em cova de 
fábrica 

25/09/1771 

124v/795 Desidério, inocente         ------             ------ f º de Felizarda, crioula, escravos de 
Miguel Brás 

Sepultado no adro 06/09/1771 

124v/796 Manoel, 30 anos         ------             ------ escravo do tenente Manoel Marques Sepultado na Aldeia dos Anjos 30/09/1771 
124v/797 José, 60 anos morte apressada Angola escravo do tenente Cláudio Guterres Sepultado no adro 15/10/1771 
124v/798 Maria, 30 anos morte apressada  Angola escravo de Miguel Brás Sepultado no adro 16/11/1771 
124v/799 Venceslao, inocente         ------             ------ f º de Agostinha, parda, escrava de 

João Pedro dos Santos 
Mulato, sepultado no adro 01/12/1771  

125/800 Florinda, inocente         ------             ------ f ª de Juliana, crioula, escravas de 
Antônio José Pinto 

Sepultado no adro Corr./12/1771 

125/801 Maria, 30 anos         ------ Angola escrava de Estevão da Silva Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

13/12/1771 

125/802 Isabel         ------ Angola c. c. Luís, crioulo, escravos do casal do 
defunto Eusébio Alves 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

24/12/1771 

125/803 José, inocente         ------             ------ f º natural de Emerenciana, natural de 
Angola, escravos de Boaventura 
Pereira Maciel 

Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

21/02/1772 

125/804 Cesária, inocente         ------             ------ f ª leg. de Francisco José da Costa e de 
Bernardina Benta  

Sepultado dentro da Igreja, em cova 
de fábrica 

22/02/1772 

125/805 Maria, 30 anos         ------ Angola c. c. Antônio, escravos do capitão 
Manoel Bento da Rocha  

Sepultado no adro 07/03/1772 

125v/806 Rita, 35 anos         ------             ------ escrava do capitão Bento  Crioula; sepultado dentro da Igreja, em 
cova de fábrica 

12[?]/03/1772  

125v/807 Mariana, inocente, cabra         ------             ------ f ª de Domingas, escrava de Caetano 
da Costa 

moradores na Porto dos Casais; 
sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

18/03/1772 
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125v/808 Antônio, inocente         ------             ------ f º natural de Gertrudes, crioula, 

escravos do capitão Luís Gonçalves 
Viana 

Sepultado no adro pelo amor de Deus 22/03/1772 

125v/809 João         ------             ------ c. c. Mariana, parda, escravos do 
alferes José Francisco 

Pardo, sepultado dentro da Igreja 23/03/1772 

125v/810 Antônio, 15 anos          ------ Angola escravo de Manoel José Sepultado no adro 25/03/1772 
125v/811 João, inocente morte apressada Angola escravo de Antônio Caetano  Sepultado dentro da Igreja 21/04/1772 
125v/812 Teresa          ------ Angola c. c. Francisco, escravos do capitão 

Manoel Fernandes 
Sepultado no adro 14/04/1772 

126/813 Domingos, inocente          ------             ------ f º de Maria, natural de Angola, 
escravos de ? Teixeira 

Sepultado no adro Corr./04/1772 

126/814 Juliana, inocente          ------             ------ f ª de José Pereira e de Maria de 
Nazaré 

Sepultada dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

03/05/1772 

126/815 Manoel, inocente          ------             ------ f º de Luísa, natural de Angola, 
escravos de Cristóvão Pereira de 
Carvalho 

sepultado no cemitério 04/05/1772 

126/816 Sebastiana, 60anos          ------             ------ escrava do alferes Luís  de Queirós Sepultado em cova de fábrica e pagou 
meia 

09/05/1772 

126/817 Gregório, inocente          ------             ------ f º de Antônio e de Isabel, escravos do 
alferes José Francisco da Silveira 

Sepultado no adro 02/08/1772 

126/818 Benedito, inocente          ------             ------ f ª de Marta, natural de Angola, 
escravos de Manoel dos Santos 

Sepultado no adro 21/08/1772 

126v/819 Benedito, inocente          ------             ------ esc. de Manoel dos Santos Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

22/081772 

126v/820 Sebastião, inocente          ------             ------ f º natural de Francisca, natural de 
Benguela, escravos de Antônio Dias da 
Costa 

Sepultado no adro 03/09/1772 

126/821 Joaquim          ------ Angola, de nação escrava do [Corr.] de Eusébio Alves de 
Souza 

Sepultado no adro 27/09/1772 

126v/822 Manoel, inocente          ------             ------  f º de Teresa, natural de Angola, 
escravos de Estevão da Silva 

Sepultado dentro da Igreja, em cova 
de fábrica 

08/10/1772 

126v/823 Bernardo          ------ São Paulo  c. c. Ana, escravos de Manoel Soares Crioulo, diz que ele é de nação; 
sepultado no adro 

21/10/1772 

126v/824 Lucrécia, inocente          ------             ------ f ª de Manoel  e de Luzia, nação de 
Angola, escravos de João Cardoso 
Saraiva 

sepultado no cemitério 24/10/1772 
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127/825 Francisca, inocente          ------             ------ f ª de Lucrécia, natural de Angola, 

escravas de Diogo Francisco de ? 
Sepultado no adro Corr./11/1772 

127/826 Mateus, 38 anos          ------ Angola solteiro; escravo do capitão Manoel 
Bento da Rocha e o alferes José 
Francisco 

Sepultado no adro, em cova de fábrica; 
escravo da cidade, com o capitão e o 
alferes 

13/11/1772 

127/827 Manoel, inocente          ------             ------ f º de Maria, natural de Angola, 
escravos de Antônio Francisco de 
Abreu 

Sepultado no adro 16/11/1772 

127/828 Maria, 35 anos          ------ Angola escrava de Maria de Meireles, preta 
forra   

Sepultado no adro 19/11/1772 

127/829 Francisca, inocente          ------             ------ f ª de Maria, natural de Angola, 
escravas de Simão, preto forro  

sepultada no cemitério 09/12/1772 

127v/830 João, 25 anos          ------ Angola solteiro; escravo do alferes José a 
[Corr.] 

sepultado na Irmandade do Rosário da 
qual era irmão 

Corr./Corr./17
72 

127v/831 Pedro, 40 anos          ------            ------ escravo de   [Corr.]  Machado  Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

02/04/1773 

127v/832 Manoel morte apressada Angola escravo de Domingos Velho Negro novo de nação Angola, 
sepultado no adro 

11/04/1773 

127v/833 Miguel, 40 anos morte apressada Angola escravo do capitão Manoel Bento da 
Rocha 

Sepultado no adro 21/05/1773 

127v/834 Esperança, 40 anos (morte 
apressada) 

           ------ ------ preta forra; sepultada no cemitério, 
pelo amor de Deus, por ser pobre 

27/08/1773 

127v/835 Maria, 50 anos          ------ Angola ------ Sepultado no adro 31/08/1773 
127v/836 Felis, mais de 40 anos          ------            ------ c. c. [Corr.], crioula, escravos de 

Antônio  [Corr.], moradores no Rio de 
Janeiro, por este o ter mandado para se 
vender 

Sepultado no cemitério 04/11/1773 

128/837 Gracia, 40 anos          ------            ------ ------ preto forro; sepultado no cemitério 15/12/1774 
128/838 João da Cruz, 40 anos          ------            ------ ------ pardo forro; sepultado no cemitério 30/01/1775 
128/839 Francisco, inocente          ------            ------ f º leg. de meu irmão pio Antônio 

[borrado] e de Maria Francisca  
------ 15/03/1775 

128/840 Fernando, 4 dias, inocente           ------            ------ escravo de Antônio Francisco de 
Abreu; f º  nat. de Mariana, natural de 
Angola, escrava do mesmo senhor  

Sepultado em sepultura de fábrica 31/03/1775 

128v/841 João, 20 anos          ------ Angola escravo de Amaro Vieira Sepultado no adro 31/03/1775 
128v/842 Manoel, 20 anos  de lepra            ------ ------ sepultado por esmola por esmola que 10/04/1775 
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lhe fez Antônio Carvalho da Silva, 
dentro da Igreja; de alcunha “leproso” 

128v/843 Bernardo, 24 anos apostema             ------ ------ preto forro; sepultado no cemitério 23/04/1775 
128v/844 Gertrudes doença de São 

Lázaro 
           ------ escrava do capitão Luís Gonçalves Sepultado no cemitério por amor de 

Deus 
24/04/1775 

129/845 Felipe, 12 dias, inocente          ------            ------ escravo de Antônio  Dias Manso Sepultado no adro 09/05/1775 
129/846 Francisco da Oliveira, 30 

anos 
estupor            ------ casado preto forro; enterrado na cova da 

Irmandade de N. Sra. do Rosário, de 
que era irmão 

13/05/1775 

129/847 Manoel, 15 dias, inocente          ------            ------ escravo de Manoel Bento da Rocha  Sepultado no adro 25/05/1775 
129/848 Manoel, 3 semanas, 

inocente 
         ------            ------ f º natural de Cipriana, escravos de 

Tomás José da Costa Souza  
Cabra; sepultado no adro 04/05/1775 

129v/849 Pedro, 20 anos de repente            ------ escravo de João Antônio sepultado “no lado esquerdo desta 
mesma matriz”, debaixo das varandas 

02/07/1775 

129v/850 Joana Maria, 70 anos           -----            ------ c. c. José Silveira Lucas sepultada na sepultura das almas por 
esmola que deu; sem testamento 

12/08/1775 

130/851 Manoel de Freitas, 50 
anos 

         ------            ------ casado fez testamento; sepultado em cova das 
Almas por ser irmão 

11/10/1775 

130/852 Antônio, 40 anos          ------            ------ escravo de Caetano de Sousa sepultado no cemitério; “não recebeu 
sacramentos por não avisar o vigário”  

31/10/1775 

130/853 José Gomes, 40 anos          ------            ------ ------ Sem testamento; pobre; sepultado em 
cova das Almas de graça por ser irmão 

28/11/1775 

130v/854 Tomás Luís, 50 anos          ------            ------ c. c. Maria da Luz Sem testamento; enterrado em cova 
das Almas por ser irmão 

04/12/1775 

130v/855 Marcelino Antônio, 60 
anos 

         ------            ------ c. c Lucinda, preta forra fez testamento; sepultado em cova do 
Santíssimo, de que era irmão 

13/12/1775 

131/856 Manoel, inocente          ------            ------ f º leg. de José Ortis e de Maria Josefa Batizado em casa; faleceu na mesma 
hora que nasceu; sepultado em cova de 
fábrica  

13/12/1775 

131/857 Diogo Antônio, 60 anos          ------            ------ viúva não fez testamento; pobre; sepultada 
em cova das Almas, de que era irmão 

29/12/1775 

131/858 Manoel Francisco, 40 anos          ------            ------ c. c. Rosa Maria preto forro; enterrado nas varandas da 
Igreja; “trombeto” 

03/01/1776 

131v/859 José, 4 meses, inocente          ------            ------ exposto em casa de Manoel Silveira Sepultado dentro da Igreja e o Manoel 
pagou para a fábrica 

28/01/1776 

131v/860 Rosa Francisca, 30 anos          ------            ------ viúva Com testamento; irmã de 02/03/1776 
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Compromisso das Almas; sepultado 
em cova da dita 

131v/861 Eria, 17 anos          ------            ------ f ª leg. de Domingos Martins Sepultado em cova das Almas, de que 
os pais eram irmãos 

25/03/1776 

132/862 Maria Fiúza, 30 anos          ------            ------ c. c. de Constantino, preto, escravos de 
Pedro Teixeira 

Preta, sepultada dentro da Igreja em 
cova da Irmandade do Rosário, de que 
era irmã 

04/04/1776 

132/863 João Martins de Lima, 80 
anos 

         ------ vila de Ponte de 
(Lima) 

------ não fez testamento; pobre; sepultado 
dentro da Igreja, em cova das Almas 
de que era irmão; no mesmo dia em 
que morreu, deu de esmola meio dobla 

14/04/1776 

132/864 Domingos Carvalho da 
Silva de Oliveira 

apostema            ------ ------ pobre; não fez testamento; sepultado 
no adro; viandante, desobrigado 

16/04/1776 

132v/865 Lucas Fernandes, 90 anos          ------            ------ Viúvo de . Joana Maria pagou 1280 reis para sepultura dentro 
da Igreja em cova de fábrica; sem 
testamento  

20/04/1776 

132v/866 Maria, 8 dias, inocente          ------            ------ f ª leg. de Francisco Rodrigues Rangel batizada em casa; sepultada em cova 
das Almas, por ser o pai irmão 

21/04/1776 

133/867 Manoel Camargo, 20 anos Maligna de 
bexigas 

           ------ escravo de Francisca Joaquina, viúva Sepultado no adro 24/04/1776 

133/868 João, 11 anos maligna            ------ f º de Vicente Ferreira Sepultado em baixo das varandas 12/05/1776 
133/869 Maurício, 7 dias, inocente           ------            ------ escravo do capitão Francisco Pires 

Casado 
batizado em casa; sepultado debaixo 
das varandas, fora da porta da sacristia 
dos clérigos 

15/05/1776 

133v/870 Antônio, 20 anos bexigas            ------ solteiro; viandante Sepultado debaixo das varandas 
porque assim o pediu 

24/05/1776 

133v/871 Manoel, inocente, com 7 
dias 

mal de sete dias            ------ f º de João Fernandes e de Marta 
Ribeiro 

batizado em casa; sepultado dentro da 
Igreja 

27/05/1776 

133v/872 Helena, (6 dias) de uma 
cobrinha 

           ------ f º de pai incógnito e de Helena, 
escrava do alferes Domingos Gomes 
Ribeiro 

batizada em casa   28/05/1776 

134/873 Caetano Luís de Melo, 60 
anos  

        ------            ------ ------ fez testamento; sepultado na capela 
dos Terceiros, de que era irmão 

05/06/1776 

134 Testamento de Caetano 
Luís de Melo 

    02/06/1776 

135/874 Dionísio, 3 meses bexigas            ------ f º leg. de Manoel de Medeiros e de Sepultado dentro da matriz 29/05/1776 
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Bárbara, escravos de Francisca, viúva 
do coronel Tomás Luís Osório 

135/875 Joaquim dos Santos 
Carneiro, 30 anos 

facada em um 
braço 

           ------ c. c. Teresa Inácia de Jesus pagou 2 mil reis parar ser enterrado 
dentro da matriz 

10/06/1776 

135v/876 Joaquim Cabra, 18 anos bexigas            ------ f º de Teresa e de pai incógnito Pardos forros; sepultado dentro da 
Igreja 

18/06/1776 

135v/877 Teresa, 25 anos          ------            ------ c. c. Vicente Estácio  Sepultado dentro da Igreja em 
sepultura de fábrica, acompanhada da 
Irmandade das almas e foi enterrada 
em baixo 

21/06/1776 

135v/878 Mateus          ------            ------ escravo de Ana da Guerra sepultado no cemitério atrás da Igreja 30/06/1776 
136/879 José, 20 dias, inocente          ------            ------ escravo de Antônio Dias Manso Sepultado debaixo das varandas 03/07/1776 
136/880 Márcia, 16 anos maligna            ------ solteira; f ª de Jorge Pereira  Sepultado em cova de fábrica 04/07/1776 
136/881 Quitéria, 30 anos          ------            ------ escrava de Antônio Moreira da Cruz Sepultado debaixo das varandas 05/07/1776 
136v/882 Brígida Maria de Jesus, 26 

anos 
maligna de 
bexigas 

           ------ c. c. Antônio Fernandes Sepultado em cova das Almas de que 
era irmã 

08/07/1776 

136v/883 Anar, 16 anos bexigas            ------ criada em casa de Antônio Fernandes Xina, sepultado debaixo das varandas  12/07/1776 
136v/884 Belchior hidropisia            ------ f º leg. de Inácio da Cunha e [apagado 

e corroído] 
Sepultado dentro da Igreja 12/07/1776 

137/885 Maria, 2 anos          ------            ------ escrava de Amaro Vieira  Sepultado dentro da Igreja, em cova de 
fábrica 

26/07/1776 

137/886 Rosa, 20 anos maligna Congo escrava de Manoel Duarte Santarém Sepultado em cova de fábrica 28/07/1776 
137/887 Maria, cabra, inocente, 8 

anos 
bexigas            ------ Afilhada forra de Antônio do Souto Sepultado em cova de fábrica 07/08/1776 

137v/888 Josefa          ------            ------ escrava de Luísa Sepultado debaixo das varandas 10/08/1776 
137v/889 Manoel, 8 anos, inocente          ------            ------ f º leg. de Vicente Ferreira e de 

Domingas Fernandes  
Sepultado em cova de fábrica 23/09/1776 

137v/890 Florinda          ------            ------ c. c. José, escravos do capitão José 
Antônio de Vasconcelos   

Sepultado debaixo das varandas 02/10/1776 

138/891 Ventura          ------            ------ escravo do capitão João Antunes Pinto sepultado no cemitério 10/10/1776 
138/892 Leonor, 3 meses, inocente          ------            ------ f ª de pai incógnito e de Josefa, 

escravas do capitão Manoel Fernandes 
Vieira 

Sepultado debaixo das varandas 18/10/1776 

138/893 Antônio, 20 anos apostema             ------ escravo de Francisco Pacheco sepultado no cemitério 19/10/1776 
138/894 Francisco da Fonseca          ------            ------ c. c. Francisca Mariana não fez testamento; sepultado em cova 24/10/1776 



PROJETO 

RESGATE DE FONTES PAROQUIAIS 
 

Fl./Termo            Nome/Idade Causa Mortis     Naturalidade     Pais/Cônjuge/Proprietário                          Observações       Data 
Quintanilha, 50 anos de fábrica 

138v/895 Antônio Gonçalves da 
Fonseca, 40 anos 

         ------            ------ c. c. Isabel Maria de Jesus não fez testamento; moradores de Rio 
Pardo; faleceu a caminho do Rio de 
Janeiro e estava passando por Viamão; 
sepultado na capela dos Terceiros, por 
ser irmão professo 

31/10/1776 

138v/896 João          ------            ------ escravo de José Lopes de Barcelos enterrado no cemitério, missa  de 
corpo presente no terceiro dia da morte 

09/11/1776 

139/897 Leonarda, 3 anos          ------            ------ escrava de Luís Ferreira Sepultado em cova da Irmandade do 
Rosário 

20/11/1776 

139/898 Joaquina, 2 anos, inocente bexigas            ------ f ª leg. de Antônio Machado  Sepultado em cova de fábrica, pagou 
640 réis por ser pobre 

22/11/1776 

139/899 João, 6 meses, inocente          ------            ------ f º leg. de José Gomes e de Francisca 
Perpétua 

Sepultado em cova de fábrica 09/12/1776 

 


