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[Requerimento para ocupar o cargo de escrivão do Santo Ofício; sem assinatura.
Lisboa]
[s. d.]
IAN/TT (Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, Lisboa), Arquivos Particulares,
Abade Correia da Serra, Caixa 5A, C 10.

Senhor
Dis o padre Joze Francisco natural de villa de Serpa, e morador nésta Corte de Lisboa que helle
dezeja servir a Deos, e a Vossa Magestade na ocupação de notário do Santo Officio, o que não
póde conceguir sem seo beneplácito.
Pede a Vossa Magestade seja sevido adimiti-lo1 á dita
ocupação concorrendo nelle os requizitos necessarios
E requer merce
Declara o dito pertendente o padre Joze Francisco que helle hé natural da villa de Serpa, e filho
do doutor Lois Dias Correya, que foy medico na dita villa de Serpa, e de sua mulher dona
Francisca Serra ambos naturáes da dita villa de Serpa.
Declara helle dito pertendente, que hé néto pella parte paterna de Manoel Rodrigues Mendes,
natural, e sirurgião, que foy na dita villa de Serpa, e de sua mulhér Mariana Loiza Correya natural
da cidade de Beja.
Declara helle pertendente, que seo avôu paterno Manoel Rodrigues Mendes, hé filho de
Gaspar Mendes, e de Incenssa Bayôa ambos naturáes da dita villa de Serpa.
Declara helle pertendente, que sua avó paterna Mariana Luiza Correya hé filha de Lois Dias
Correya, e de Izabel Correya, naturaes ambos da cidade de Beja.
Declara helle pertendente, que hé néto pella parte materna de Manoel Rodrigues Serra, e de
sua mulher Antonia Ferreyra ambos naturáes da villa de Serpa ahonde fôrão moradores.
Declara helle pertendente, que o dito seo avôu Manoel Rodrigues Serra hé filho de Mathias
Gonçalves Serra, natural da dita villa de Serpa, e de sua mulher Maria da Serra natural da villa de
Moura.
1

admitillo, no manuscrito.

Nota: O número e a descrição do conteúdo estão, no documento anotados lateralmente até ao nº 31. Depois só
o nº.
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Declara helle pertendente, que sua avó matérna Antonia Ferreyra hé filha de Bento Maxado, e
de Francisca Madeira ambos naturáes da dita villa de Serpa tudo Bispado de Beja.
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