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[Certidão de baptismo de José Correia da Serra, filho primeiro de Luís Dias
Correia]
Évora, 27 Junho 1761.
IAN/TT (Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Lisboa), Arquivos Particulares,
Abade Correia da Serra, Caixa 5A, C 1.

Dom Vicente da Gama Leal por merce de Jesus e da Santa Se Appostolica Bispo de Hetalonia1
coadjutor e, futuro sucessor do bispado do Rio de Janeiro do Conselho de Sua Magestade
Fidelissima provizor chanceller juis das justificações de genere e governador deste arcebispado
pello excelentissimo e reverendissimo senhor arcebispo dom João de Nossa Senhora da Porta
concelheiro de Estado e regedor das justiças, etc.
Aos que esta certidão de baptismo em forma virem saude, e paz para sempre em Jesu Christo
Nosso Salvador. Fazemos saber que por parte do doutor Luis Dias Correa da villa de Serpa nos
foy aprezentada huma certidão digo huma petição com huma certidão do reverendo prior da
igreja de Santa Maria da villa da Serpa e ante nós2 reconhecida: pedindo-nos lha mandasemos
reduzir a publica forma. E visto por noz seu requerimento lhe deferimos mandando passar a
prezente com o theor da mesma certidão, que he o seguinte. Frey Manoel Cançado da Costa
conventual de São Bento de Aviz prior na igreja de Santa Maria matris desta villa de Serpa, e
comissario do Santo Officio, certifico que vendo3 os livros dos baptizados da mesma em hum
delles a folhas cento e quatorze está hum termo do theor seguinte «Aos dezacete do mez de
Junho de mil setecentos e sincoenta e hum annos em esta matris de Santa Maria da villa de Serpa
eu frei Manoel Cançado da Costa prior da mesma baptizei e puz os Santos Oleos a Jozé primeiro
deste nome e do primeiro matrimonio filho do doutor Luis Dias Correa e de dona Francisca
Paulla Luiza de Leam: netto pella parte paterna de Manoel Rodrigues Mendes elle de | elle de
Serpa e de Marianna Luiza do Sacramento natural de Beja, e pella materna do doutor Manoel
Rodrigues Serra Porto e de Antonia Ferreira digo de Antonia Ferreyra da Cruz naturaes desta villa
forão padrinhos o doutor Manoel Rodrigues Serra Porto e o doutor Diogo de Lima com
procuração da madre irma Jacinta da Vezitação de que fez este termo que asignei o prior frey
Manoel Cançado da Costa» E não continha mais o dito termo a que me reporto de que se passou
a prezente que asignei Serpa dezaceis de Fevereiro de mil setecentos e sincoenta, e sette // o
prior frey Manoel Cancado da Costa //. E não se continha mais na ditta certidão de baptismo do
sobredito reverendo prior. Assim o certificamos aos senhores a quem esta for aprezentada, e o
seu conhecimento pertencer, na qual entrepomos nossa autoridade ordinaria, e decretto judicial
para que possa valer em juizo, e fora delle. Dada em Evora sob sello da Chancellaria de sua
É bispo in partibus infidelis. Um bispo tem de ser sempre titular duma diocese, mesmo que essa já não exista de facto.
nos, no manuscrito.
3
vindo, no manuscrito.
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Nota: O número e a descrição do conteúdo estão, no documento anotados lateralmente até ao nº 31. Depois só
o nº.
Transcrição: Maria Paula Diogo, 2003.
Referências: Teague, Michael comp. e introd., Abade José Correia da Serra, Documentos do seu Arquivo. 17511795. Catálogo do Espólio, Manuela Rocha trad. (Lisboa: Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento,
1997), p. 71-97.
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excellencia reverendessima que ante noz serve e nosso signal aos 27 de Junho de 1761 e eu
Rodrigo de Sa Coelho escrivão da Camara Ecclesiastica a sobscrevy4.
Vicente Bispo
Registada a folha 19
Costa
Ao sello
(...) signal

XX
XX

Certidão autentica de baptismo a favor de Joze filho do doutor Luis Dias Correa da villa de Serpa.

4

Apresenta selo com armas do arcebispo de Évora.
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