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Carta da Venerável Ordem Terceira do Carmo à Misericórdia de
Almada
24 de Fevereiro e 11 de Março de 1839
Particulares de 1839 até 1840. (…) fl. 382 e 383

A.H.S.C.M.A., Mç. 381, Correspondências

(Fl. 382)
“Ilustríssimo Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia desta Vila, e mais
Mesários.
A Mesa da Venerável Ordem Terceira do Carmo reunida hoje, depois de tratar
vários objectos, que lhe dizem respeito, determinou que tivesse lugar a
trasladação das suas imagens Domingo de Ramos 24 de Março futuro, da Igreja
dessa Santa Casa da Misericórdia para a do Espirito Santo, onde ora em diante
ficam colocadas, e ereta a Ordem, saindo desta última na véspera N. Senhora do
Carmo, que, com as mais imagens, formará {formará} a procissão da transladação
e triunfo, tendo sermão nessa Santa Casa antes da saída, e outro na entrada desta
do Espirito Santo.
A Mesa, Ilustríssimo Sr. Provedor, penhorada pelo bom acolhimento, e oficiosos
serviços, que sempre recebeu da Irmandade da Santa Casa, e pela concórdia e boa
memória, que houve entre as duas Irmandades no período de 47 anos que nesse
sagrado recinto estiveram reunidas por significar a toda essa respeitável
corporação na pessoa de V. Ex.ª, que se separa saudosa pela recordação do
expendido, e porque vai utilizar as ofertas do benfazejo Coração daquele
incomparável devoto religioso sem fanatismo, que lhe tem preparada uma Nova
Casa com a decência devida às Sagradas Imagens; por estes motivos, a Mesa, pelo
que lhe pertence, possuída dos (v.º) sentimentos de verdadeira confraternidade,
aproveita esta a essa Irmandade os seus mais sinceros votos de reconhecimento e
gratidão, porque a verdadeira recompensa, lhes será dada por Aquele, que é o
objecto dos nossos cultos, e de oração, a Senhora do Monte Carmelo, que guarde
a V. Senhoria. Casa do Despacho, 24 de Fevereiro de 1839/.
Ilustríssimo Sr. Provedor da Santa Misericórdia desta vila de Almada
O Secretário da Ordem Terceira
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Ricardo António da Silva”
Resposta
(Fl. 383)
“Misericórdia d’Almada – cópia – Ilustríssimo Sr.
Acuso recebido em data de 10 do corrente o oficio de V. Senhoria datado de 24 de
Fevereiro último, que foi presente à Mesa desta Santa Casa da Misericórdia, e em
resposta a mesma me encarrega de significar a V. Senhoria para o fazer ciente à
Mesa da venerável Ordem Terceira de N. Senhora do Monte do Carmo, que
afortunada união e boa harmonia, que tanto tempo reinou entre as duas
Irmandades, não podia ser cousa indiferente para esta Mesa, e que por isso,
agradecendo as sinceras expressões dos ilustres membros da Mesa da verenável
ordem, ser-lhes-á eternamente saudosa esta separação, servindo-lhe unicamente
de lenitivo o quanto melhoram de culto as Imagens que se trasladam e ao mesmo
tempo a lembrança de, que, alterações a mesma respeitosa amizade.
A mesma Mesa da venerável ordem, os oferecimentos, de tudo, que desta Santa
Casa própria dispor, pois que nela não falecem desejos de concorrer quanto
própria a exaltação do culto; procedendo (v.º) essa Mesa dispor tudo, que lhe
aprouver fazer na Igreja desta Santa Casa, para a transladação das Imagens;
aproveitamos esta ocasião para retribuir-lhe as expressões da fraternidade
empregadas nesta despedida.
(?) Casa do Despacho da Santa Casa da Misericórdia d’Almada, 11 de Março de
1839 – Ilustríssimo Senhor Ricardo António da Silva – O Provedor João
Rodriguez Macieira.” –
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