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Atas das sessões onde se determina fazerem-se obras
na capela do Senhor dos Passos
2 abril, 1885; 28 julho e 6 setembro 1886
A.H.S.C.M.A, Livro de actas das sessões da Comissão
Administrativa da Santa Casa da Mis. da vila de Almada. L.º131, Fl.125 – 128.

(Fl. 125) Sessão de 2 de Abril de 1885
Aos dois dias do mês de Abril do ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo
de mil e oitocentos e oitenta e cinco, nesta Vila e sala das sessões da Real Irmandade
da Santa Casa da Misericórdia da mesma Vila, achando-se reunidos os Senhores
Provedor e Conselheiros no fim desta assignados, declarou o Senhor Provedor
aberta a sessão. O Senhor Conselheiro Elisiário Augusto dos Passos Monteiro propôs que se fizessem os convenientes reparos na capela do Senhor dos Passos, e bem
assim na entrada que dá para a tribuna junto à mesma capela. Foi aprovado unanimemente, devendo fazer-se o respectivo orçamento, para esse fim, e que depois de
apresentado aquele documento, e se verificar se o cofre está ou não habilitado para
se poder fazer a mesma obra. Foram nomeados para peritos os senhores João Correria de Queiroz, Luiz Felipe dos Reis e Joaquim Pedro dos Santos. O Senhor Provedor declarou que se ia proceder a distribuição das esmolas a porta da igreja, a
todas as pessoas que ali se apresentarem e em seguida (fl. 125 vs.) se ia dar o jantar
aos presos pobres, que se achassem nas cadeias desta Vila, na forma dos anos anteriores.
E de tudo para constar mandou o Senhor Provedor lavrar esta acta, que depois de
lida vai ser devidamente assignada. E eu Domingos Cândido de Queiroz, escrivão
desta Mesa o subscrevi e assinei
António José dos Reis
José Cordeiro
Manuel Joaquim da Silva
António Correia dos Reis
José Egídio Rodrigues
Joaquim Pedro dos Santos
João Pereira Pedroso de Lima
João Correia de Queiroz
Elisiário Augusto dos Passos Monteiro
Domingos Cândido de Queiroz
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(Fl. 127)
Sessão de 28 de Julho de 1886
Aos vinte e oito de Julho de mil oitocentos e seis, nesta Vila de Almada e sala do
despacho da Real Irmandade da Misericórdia, achando-se reunida a respectiva
Mesa, composta dos Senhores Provedor e Conselheiros no fim assinados, não tendo
comparecido os restantes com causa conhecido, o mesmo Senhor Provedor dando
por aberta a sessão, apresentou o orçamento da receita e despesa, da Santa Casa,
com respeito ao ano económico de mil oitocentos oitenta e seis a mil oitocentos
oitenta e sete, a fim de ser discutido e aprovado pelos Senhores Conselheiros; e
passando logo a fazer a leitura daquele documento, submeteu sucessivamente à discussão e votação as suas verbas de receita de que resultou ficar aprovado unanimemente. Em seguida ele, Senhor Provedor, sujeitou as respectivas verbas de despesa
a discussão e votação, as quais foram por todos aprovados, havendo sido previamente propostas e aceites, algumas modificações. Deu parte o referido Senhor Provedor que estava concluída a grande reparação da Capela, aonde se venera a imagem do Senhor Jesus dos Passos, sendo a importância correspondente à mesma
obra, satisfeita por vários devotos. O Senhor Monteiro propôs que se dessem os
devidos agradecimentos. Aprovado por unanimidade. A pedido do mencionado Senhor Conselheiro, deliberou-se que a Mesa tivesse uma sessão ordinária por mês,
em dia designado pelo Senhor Provedor; e bem assim que este ficasse incumbido
de adquirir um candeeiro e uma placa para serviço interno do edifício. Por iniciativa
do Senhor Figueiredo foi resolvido que se comprasse um caixão para conduzir ao
cemitério finados adultos. E para constar nos livros a escritura dela que (?) testemunhas assinadas e por mim escrivão (?) vai assinada. Domingos Cândido de Queiroz (fl. 127 vs.) que abaixo assinei
O Provedor
António José dos Reis
O Tesoureiro
José Cordeiro
Os Conselheiros
Manuel João da Silva
José Egídio Rodrigues
José Luís de Figueiredo
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Luís Felipe dos Reis
João Pereira Pedroso de Lima
O secretário
Domingos Cândido de Queiroz
Sessão de 6 de Setembro
Aos seis dias de Setembro de mil oitocentos oitenta e seis, nesta Vila de Almada e
sala do despacho da Real Irmandade da Misericórdia, achando-se reunida a Mesa
composta dos Senhores Provedor e Conselheiros, no fim assinados, faltando os restantes com causa conhecida. Deliberou-se que a Mesa fosse, conjuntamente com o
Excelentíssimo Senhor Jaime Artur da Costa Pinto, ao Paço d’Ajuda entregar a Sua
Majestade El Rei o Senhor Dom Luiz Primeiro o diploma de Provedor honorário
desta Real Irmandade. O Senhor Conselheiro Luiz Filipe dos Reis propôs que se
procedesse à renovação do retábulo da capela-mor. O Senhor Conselheiro João Pereira Pedroso de Lima, também propôs que se mandassem dourar os degraus do
trono e respectiva banqueta e bem assim que se fizesse a cruz da (fl. 128) veneranda
imagem de Senhor Jesus dos Passos. Digo, que se fizesse envernizar a cruz da veneranda imagem do Senhor Jesus dos Passos. Ambas as propostas tiveram aprovação unanime. Deu-se autorização ao Senhor Provedor António José dos Reis, a fim
de expedir as necessárias ordens para se comprarem dois candeeiros e meia dúzia
de cadeiras, bem como para se reparar a mobília existente na Casa do despacho.
Depois de discutidos vários assuntos de pouca importância, o Senhor Provedor a
quem foram votados louvores por ter enviado os seus esforços para obter sem dispêndio algum objectos e melhoramentos para o pio estabelecimento, a que tão distintamente preside, declarou encerrada a sessão, cuja acta tem de ser por todos assinada. E eu Domingos Cândido de Queiroz, escrivão a subscrevi
António José dos Reis
Domingos António Rodrigues
João Pereira Pedroso de Lima
Manuel Joaquim da Silva
José Cordeiro
José Egídio Rodrigues
José Luiz de Figueiredo
(?)
Joaquim Pedro dos Santos
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João Correia de Queiroz
Elisiário Augusto dos Passos Monteiro
O escrivão da Mesa
Domingos Cândido de Queiroz

_____________________
Documento transcrito do original com a grafia, pontuação e expressões atualizadas.
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