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Nota que a Mesa da Misericórdia tomou sobre a petição que fez
Gervásio Van Durem para instituir uma capela
30 de Novembro de 1653

A.H.S.C.M.A, Livros dos Acórdãos da Santa Casa. L.º52, Fl. 11 e 11 v.º
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a
petição de Gervas Duro sobre a capela que quer instituir nesta Santa Casa
da Misericórdia
Aos trinta dias do mês de novembro de mil e seiscentos e três anos,
estando o senhor Provedor Dom António Almeida Cunha em mesa da
Santa Misericórdia desta vila de Almada com os Irmãos da mesa e os da
Junta conselheiros que todos se ajuntaram abaixo assinados pareceu
Gervas Duro e por ele foi dito que ele em seu nome e da sua mulher Maria
Dias pela muita devoção que tinham a esta Santa Casa da Misericórdia
desta vila de Almada fizeram uma petição em que queriam fazer uma
missa quotidiana enquanto o mundo durar, para o que davam a um capelão
enquanto fossem vivos trinta mil reais em cada um ano e por sua morte lhe
deixariam trinta e quatro mil reais e o senhor Provedor e mais Irmãos que
hoje servem e ao diante forem, serão administradores da dita capela para
mandarem dizer a dita missa do trabalho que nisto tiverem deram a dita
Santa Casa de mil reis de renda que se gastaram não mais for de virtude
que se lhe darão sepultura na dita Santa Casa que lhes farão a sua custa a
qual petição (fl. 11 v.º) vista da mesa se lhes deu despacho do teor seguinte
// Esta mesa aceita o contrato que os suplicantes pedem em sua petição de
que se fará escritura com as clausulas necessárias assim por parte dos
suplicantes como por parte desta Santa Casa com que se (?) a que mais for
serviço de Deus e querendo meter logo capelão a poderá fazer mesa trinta
de novembro de seiscentos e cinquenta e três, Jorge de Carvalho Pereira,
Diogo Lopes da (?), António (?) de Botelho, João Gonçalves, Manuel
Nunes, Manuel d’Almeida, Domingos Gonçalves, Gonçalo Correa da
Costa, António da Mota, a qual petição e despacho de a qual Santa Casa o
fiz e me reporto a dita petição e despacho e assinaram como dito, Gervas
Duro dia, mês e Era. E eu Jorge de Carvalho Pereira
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[Ass.]
O Provedor Dom António de Almeida
Gervas Van Duro
Manuel Lopes(?) de Brito
António Cerveira Tello
(?)
Manuel Nunes
João Gonçalves
Domingos Gonçalves
(?)
Manuel d’Almeida
António Dias
Pedro Rodrigues
(?)
Dom João da Costa(?)
Sobre este assunto vide Boletim n.º 2 – Fevereiro 2014 – Treslado do
testamento de Gervásio Van Durem
__________________
Documento transcrito do original com a grafia, pontuação e expressões
atualizadas.
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