


Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de mil
novecentos e quatro nesta Igreja Paroquial de Santo André de
Sobrado, concelho de Vallongo, diocese do Porto

batizei solenemente um indivíduo do sexo
masculino a quem dei o nome de Antonio e que nasceu
nesta freguesia, lugar de Villas

as cinco horas da manhã do dia dezoito do mês de
janeiro do ano de mil novecentos e quatro filho legítimo de
Jose Dias da Silva e de Luzia Carneiro, lavra-
dores, naturais desta freguesia, concelho e dio-
cese, recebidos nesta freguesia e “dela paroqui-
anos”, moradores no já dito lugar de Villas

neto paterno de Manoel Dias da Silva e d'Anna Dias
da Conceição e
materno de Joaquim Ferreira Pinto e de Maria Car-
neiro
Foi padrinho Jose Joaquim Dias da Silva, solteiro, la-
vrador, e madrinha Margarida Ferreira, casada

aos quais todos serem os próprios. E para
constar, se lavrou em duplicado este assento, que, depois de ser lido e conferido perante os
padrinhos, “vou assignar com estes”. Era ut
supra. “Lavra sem sello de xxx xxxxxxxxxx i-
nutilisar”
Opadrinho_ Jose Joaquim Dias da Silva
Amadrinha_ Margarida Ferreira
Oabade Antonio Mendes Moreira

(A data como acima) 





Aos sete dias do mês de outubro do ano de mil oitocentos
(e) noventa e cinco nesta Igreja Paroquial de Santo André de So-
brado, concelho de Vallongo
diocese do Porto

batizei solenemente um indivíduo do sexo
masculino a quem dei o nome de Antonio e que nasceu
nesta freguesia

as cinco horas da tarde do dia seis do mês de
outubro do ano de mil oitocentos (e) noventa e cinco filho legítimo
primeiro do nome de Jose Joaquim Dias da
Silva e Luzia Ferreira Carneiro, lavradores, na-
turais desta freguesia de Sobrado, nela recebida
e dela paroquianos, moradores no local de Vil-
las, neto paterno de Manoel Dias da Silva e
d’Anna Dias da Conceição e materno de Joa-
quim Ferreira Pinto e de Maria Ferreira
Carneiro. Foi padrinho Joaquim Dias da
Silva, solteiro, lavrador, e madrinha Anna
Roza Moreira de Souza, solteira, lavradeira

aos quais sei serem os próprios. E para
constar, se lavrou em duplicado este assento, que, depois de ser lido e conferido perante os pa-
drinhos, vai ser por assim assinado pelo pa-
drinho e não pela madrinha por não saber es-
crever. Era ut supra. 

O padrinho. Joaquim Dias da Silva

O paroquio Manoel de Souza

(A data como acima)



Nome Antonio Antonio

Data nasc. 18/01/1904 06/10/1985

Hora nasc. 5h00 a.m. 5h00 p.m.

Data batis. 19/01/1904 07/10/1895

Distr./Diocese Porto Porto

Concelho Valongo Valongo

Freg./Paroquia Sto A. de Sobrado Sto A. de Sobrado

Lugar Villas Villas

Pai Jose Dias da Silva Jose Joaquim Dias da Silva

Mãe Luzia Carneiro Luzia Ferreira Carneiro

Profissão Lavradores Lavradores

Avô pat. Manoel Dias da Silva Manoel Dias da Silva

Avó pat. Anna Dias da Conceicao Anna Dias da Conceicao

Avô mat. Joaquim Ferreira Pinto Joaquim Ferreira Pinto

Avó mat. Maria Carneiro Maria Ferreira Carneiro

Padrinho Jose Joaquim Dias da Silva Joaquim Dias da Silva

Madrinha Margarida Ferreira Anna Roza Moreira de Souza


