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Doação da capela de Nossa Senhora do Ó, sita em Cacilhas, à Santa
Casa da Misericórdia de Almada
4 de Setembro de 1753

A.H.S.C.M.A, Testamentos, escrituras dos bens (…) L.º26, Fl. 146

(Fl. 146)
A.H.S.C.M.A., Acórdãos da Mesa da Sta. Casa da Mza. 1830. L. 115, fl. 32 verso

Verba da instituição da capela, que fez o Reverendo Padre Francisco
Martins Torres natural do Porto de Cacilhas limite desta Vila da Almada,
no testamento com que faleceu em dez de Março de mil e setecentos e
quarenta e dous anos na Vila de Nossa Senhora do Carmo de Minas, hoje a
cidade de Mariana e se registou no juízo eclesiástico no livro dos registos
dos testamentos a folhas 191 pelo escrivão daquele juízo João Pereira da
Silva; e de um legado que deixou o mesmo instituidor a Nossa Senhora do
Ó, colocada na sua capela no dito porto de Cacilhas
Deixo que meus testamenteiros me constituam uma missa quotidiana na
capela de Nossa Senhora do Ó, erecta em umas minhas casas, que se
acham no porto de Cacilhas, a qual missa será aplicada pela minha alma, e
de meus pais, para o que se ajustaram com a Irmandade da Santa Casa
Misericórdia da Vila de Almada, a qual tomará assim a administração da
dita capelania; e darão de esmola ao Reverendo Capelão, que a servir, em
cada um ano, pagos em quarteis seis dobras de doze mil e oitocentos reis
cada uma que somam setenta e seis mil e oitocentos, para o que se poderão
ajustar com a Mesa da dita Irmandade, para o que aplico seis mil cruzados,
e se ajustarem por menos, o que ficar dos seis mil cruzados, o aplico e dou
de esmola para um resplendor de ouro do Senhor dos Passos, que se acha
na mesma Santa Casa da Misericórdia, e não chegando para a dita obra, o
aplicarão para cortinas do mesmo Senhor ou para o que for mais
conveniente para o seus ornato; e não terá o dito capelão missa alguma
livre, e estando enfermo a poderá mandar dizer pela esmola de cento e
vinte reis, o pela costumada. E havendo clérigo meu parente em qualquer
grau, preferirá; e na falta deste, qualquer clérigo filho do mesmo porto de
Cacilhas, e não havendo será outro qualquer filho das suas freguesias da
Vila de Almada. Deixo seiscentos mil reis para ornato da capela de Nossa
Senhora do Ó, erecta em uma casas minhas, sitas no porto de Cacilhas, as
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quais são prazo de livre nomeação, de que é direito senhorio o hospital dos
Palmeiros da cidade de Lisboa, o qual prazo paga cinco mil e cem reis por
ano, cujo prazo por me (?) a nomeação dele a faço na pessoa do
sobredicto(?) Francisco António Lopes meu sobrinho, de cuja nomeação
deixo dois papéis de um mesmo teor a meus testamenteiros para os
remeterem ao dito meu sobrinho. E os seiscentos mil reis deixados para a
capela se distribuirão no seguinte a saber em dois vestidos para a mesma
Senhora um será de ouro para os dias festivos, outro de seca de pouco luxo
para o comum, e dois ornamentos com frontais um de branco e encarnado e
outro verde e roxo, comandarão forrar a capela de tabuado por cima e ao
redor da parede com cinco ou seis palmos de azulejo fino com pinturas
concernentes à casa da mesma Senhora, e havendo remanescente se gastará
no ornato do altar da mesma Senhora, o qual legado se remeterá a meu
cunhado António Lopes para este mandar fazer a dita obra com toda a
brevidade de que passará recibo em como o recebeu para descarga de meu
testamento, e não se contém mais nas ditas verbas que se extraíram de uma
certidão do registo do dito testamento pelo Reverendo Padre Luís António
da Cunha escrivão do auditório eclesiástico da Vila do Ribeirão do Carmo
passada aos vinte e dois do mês de Julho de mil setecentos e quarenta e
dous, a qual certidão me apresentou António Lopes da Fonseca cunhado do
dito testador, e a ele a tornei a entregar e à dita certidão me reporto, e esta
escrevi e assinei eu Manuel de Afonseca e Silva escrivão da (fl. 146 v.º) da
dita Santa Casa da Misericórdia Almada 4 de Setembro de 1573
[Assinatura] Manuel de Afonseca e Silva
__________________
Documento transcrito do original com a grafia, pontuação e expressões
atualizadas.
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