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NOTA: Os documentos que apresentamos neste apêndice documental foram seleccionados, de 
entre outros por nós consultados, tendo em conta a sua importância e interesse para o nosso 
trabalho. Transcrevemos, em muitos deles, somente o que nos pareceu mais relevante e 
directamente ligado ao nosso estudo, considerando que os outros assuntos, eventualmente 
referidos nesses documentos, nos pareceram irrelevantes para o efeito. 
Ordenámos os documentos cronologicamente, sem atender à sua proveniência, por nos parecer 
mais lógica e funcional a sua consulta. 
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DOC. N° 1 
1734 
Conflito entre os padres Loyos e a Irmandade 
A.I.N.S.R.L. - José Pinto Teixeira - "Livro de Inventário de Todos os Bens da Capella de Nossa 
Senhora dos Remédios anno de 1740", fis. 91v.-92v. 

«No anno de 1734 principiaram a dar início às obras que de prezente servem e dantes nam avia os 
Padres Loyos de Sancta Cruz nam sem grande mágoa de todo o povo, porque principiando os ditos 
padres a mandar abrir as suas arcas de agoa que ficam perto da fonte velha de Nossa Senhora, as 
rebateram de sorte que acodio a ellas toda a agoa da dita fonte de Nossa Senhora ficando esta de 
todo seca ainda que os olhos dos devotos da Senhora e moradores da cidade cheyos de lagrimas 
vendo extinguindo o refugio dos doentes e acabada a racreação dos Saons no cristalino das suas 
aguas quando corriam empremindo esta falta tal magoa nos coraçoins de todos que a nam acodir a 
mesma Senhora a sosegar os ânimos de tantos queixozos se seguiria hum notável dano aos mesmos 
padres; e nam obstante alguma deligencia que despois fes o Juis e mordomos que entam serviam a 
confraria sem requerer vestoria (1); foi esta tam froyxa da parte da confraria e tao equivalente e 
solicitada por parte dos padres que no mesmo dia em que se fez deram primeiramente de gentar no 
mesmo convento ao Nosso Juiz de Fora que entam era o qual veyo comer parte e requerer a favor 
délies, e nam se dando ouvidos ao que por parte da Confraria e alguns poucos do povo a rezavam 
por ser feita como em segredo e alguns que serviam cargo na Republica por lhe nam convir 
articular a favor da Confraria e povo por terem na mesma religiam filhos, e outros o pretenderiam; 
ficou a fonte seca como estava e os padres bem servidos e contentes justos motivos porque se 
entrou a dar principio a huma obra de tanto custo como foy a de nova fonte passados alguns 
tempos, sendo para advertir que ao mesmo tempo em que os padres ficaram com vitória por se lhe 
nam mandar tornassem a fazer repor a agoa como deviam, mandou o Juis da confraria abrir hua 
mina principiando do fundo das escadas a por bayxo do ladrilho a qual se seguio por entre a 
cappela e caza athe parte donde hoje he jardim, a procurar agoa, a qual se nam conseguio; e ficou a 
dita mina aberta, e só se mandou atupir no princípio por baixo das escadas do ladrilho por onde de 
Inverno costuma sahir agoa da chuva; E he para advertir que antes da indolência dos Padres 
costumava da mesma fonte vella correr da sua agoa hum anel delia para a arca dos mesmos Padres 
cujo direito tem perdido por hum acordam ou sentença que está na câmara que diz que todas as 
vezes que boliçem na agoa perderiam a posse, motivo por que vay por coatro annos que dito cano 
por onde corria o anel da agoa se atupio (sic) e nam tomou a correr para a sua arca cuja 
advertência e lembrança fasso para que daqui em diante em memoria para os senhores que 
governarem esta confraria saybam o que devemos aos ditos padres; e por nenhum principio lhe 
tomarem a consentir o tal anel, e muito menos o dar lhe entrada por mayor conveniência que 
fassam à confraria na agoa da fonte nova como já intentaram nos seus princípios. 
E para tal nam suceda nem ainda da fonte velha; advirto que a mesma fonte velha he pertença desta 
Confraria porque asim se julgou por sentença quando os moradores de cazal de Naboa e 
principalmente Francisco da Costa intentaram que fosse sua cuja sentença se acha no inverno deste 
livro a folha 10 verso. 
(1) digo nam se requerer vestoria mas licenças por parte dos padres sem o povo ser ouvido». 
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DOC. N°2 
1740 
A primeira capela de Nossa Senhora dos Remédios 
"Livro de Inventário... " fis 90-90v. 

«He bem notório em prezente e já pello ouvirem aos passados que primeiramente foy erecta a 
capella de Sancto Estevão de que fosse a da Senhora dos Remédios sendo a primeira fundada 
naquele terrapleno que fica abaixo das escadas grandes de fronte da cidade cuja terra e da confraria 
com titulo e invocaçam de Santo Estevam donde a pia devossam do ilustríssimo Senhor Dom 
Manoel de Noronha Bispo que foy deste bispado em obzequio da mesma Senhora dos Remédios 
mandou edeficar e fazer de novo a cappella da mesma Senhora que de presente existe, e demolir 
aquela nam tirando a perminencia de se chamar a cappella de Sancto Estevam mandandoo colocar 
no cimo do arco da mesma cappella mas sim dando lhe o milhor lugar á Senhora com o titulo dos 
Remédios, o qual bem se verifica ser mais antigo neste monte a invocassam de Sancto Estevam do 
que a dos'Remédios, o que se comprova o fazer ce ainda a feyra no dia do Sancto, e nam no da 
Senhora intitulando ce a feyra de Sancto Estevam como também das romanas que a esta capella 
faz o reverendo cabbido todos os annos cantando ce nella a missa do Sancto, e nam da Senhora e 
se alguma dúvida se podia oferecer a que o ilustríssimo Senhor Bispo fosse o fundador delia era a 
de se nam terem gravadas as suas armas quando em muitas que mandou fundar as mandou por 
como se vêem na dos Meninos e outras porem desta duvida nos tira o vermos e reconhecemos que o 
frontespicio desta cappella foy reformado de moderno, e em nada diz com os cunhais e piramidas 
da mesma e em cuja reforma faltaria a lembrança de tornar a por as armas, como faltou o declarar 
muitas couzas; e assim se nam pode oferecer duvida a que esta cappella de Nossa Senhora dos 
Remédios he da protesam dos Excelentíssimos prelados deste Bispado». 

DOC. N° 3 
1740 
Construção da casa para o ermitão 
"Livro de Inventário... " fl.91. 

«Bem notório he estar esta cappella de Nossa Senhora antes que se fizeçe a sua caza como deserta 
e como tal por vezes investida dos ladroens para ser roubada, ao que querendo evitar semilhantes 
temeridades, o juiz e mordomos que serviram no anno de 1713 mandaram fazer a caza e murar de 
parede a teira que serve de quintal, já com animo de que para a dita caza vieçe hum clérigo para 
capeiam da Senhora e guarda de sua cappella». 

DOC. N° 4 
1740 
Criação da Confraria ou Irmandade de Nossa Senhora dos Remédio 
"Livro de Inventário... ", fl.90v. 

«Já disse nam avia lembrança do tempo em que foy erecta essa confraria da Senhora pellos 
descuidos dos passados e somente consta ter já confraria no anno de 1628 como consta de hum 
escrito de compra de hum souto que ao depois deram á confraria e se fez mençam delia neste livro 
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no inventario dos papeis a folhas 9, e de outro deyxa de sete canadas de azeite a mesma confraria 
como consta do mesmo inventário a folha 9 no principio deste livro feita no anno de 1634». 

DOC. N° 5 
1740 
Nomeação do ermitão 
"Livro de Inventário... ", fls,91-91v. 

«Principiou esta cappella de Nossa Senhora a ter hermitam no anno de 1717 sendo o primeiro que 
para ella veyo hum Antonio da Conceyção Sobral natural de Sepeons o qual nella açestio na 
mesma ocupação -18 anos; a este se seguio por hermitam hum Domingos de Moraes viuvo natural 
de Bertiande a quem mandou passar carta sendo provizor e vigário geral em See Vacante o 
Reverendo Manoel Alves no anno de 1736 e expedir o primeiro; em cuja ocupação acestio o 
segundo 4 annos como tudo consta dos termos, o qual por ser decrépito e ser devido tratar çe este 
lugar e cappella com a decência devida, o Juiz Mordomos que serviam no anno de 1740 o 
explussaram nomeando por capeiam ao Padre Salvador Gomes Teyxeira natural de Sarzedo ao 
qual o reverendo abbbade por ser see vacante a requerimento do mesmo Juis e mordomos mandou 
passsar provizao para que o mesmo Padre podeçe nomear criado seu para tirar esmollas com o 
hermitam, o que athe o prezente se conçerva e observa, e pellos rendimentos desta confraria serem 
lemitados se ajustou com o reverendo padre de que viveria nas cazas de residença e se utilizaria do 
quintal, vigiar e guardar a dita cappella e bens pertencentes á confraria com obrigação de dar conta 
de tudo que se lhe intregar por inventario, e de abrir e fechar as portas e trazer a cappella e 
ornamentos delia limpos e açiados mandando acender a lâmpada, e as mais quando necessário for 
dando lhe a confraria azeite para isso e de fazer todas as obrigaçoens de cappellam como faziam os 
mais seus antecessores, outro sim ás a que estava obrigado o hermitam, dando çe lhe de esmolla 
por cada missa asim dos sabbados como dos mais dias de obrigaçam que constam do 
compromisso, e Irmaons que faleceram e missas de óbitos que constam da taboa a cento e vinte reis 
cada huma, e que no cazo que as missas nem chegaçem a fazer pella dita esmolla o importe de 
quinze mil reis cada anno estes se lhe intregariam e complementariam dos rendimentos da 
confraria, emquanto nam ouvesse posses de se lhe fazer milhor partido, ou ouvesse óbito que o 
avantejasse dando çe lhe mais dois alqueyres de trigo para hozitas cada anno de esmolla que se 
costuma tirar em Penude, em cuja nomeação de capeiam e partido comveyo o reverendo abbade e 
tem sido aplaudido pellos devotos da Senhora a qual permita seja para honra e gloria Sua e 
consolação das almas Amen». 

DOC. N° 6 
1741 . Agosto. 13 
Pedido de empréstimo 
"Livro de Inventário... ", fl. 91v. 

«No anno em que foi Juiz desta Confraria Antonio Jozé Guedes se perçizou tomar a juros esta 
confraria, ao devoto Antonio da See cento e vinte mil reis para as obras que se deitaram adiante 
das quaea se nam deve athe hoje 13 de Agosto de 1741 mais que setenta e três mil reis. Como 
milhor consta dos recibos e contas do prezente anno». 
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DOC. N° 7 
1741 . Agosto. 16 
Realização do inventário dos bens da capela 
"Livro de Inventário... ", fl. 2. 

«Aos dezasseis dias do mes de Agosto de mil e setecentos e quarenta e hum anno, nesta capella de 
nossa Senhora dos Remédios aonde eu Padre António da Silva Dennis notário apostólico vim para 
lhe fazer inventario dos bens pertencentes a capella da mesma Senhora o qual se fez e reformou 
sendo juiz o Reverendo cónego Tercenario José Pinto Teixeira com a destinsão e clareza persiza 
por assim ser necessário exvi (sic) na confozão e falta de peças do inventario velho no anno de mil 
e setecentos e quarenta e hum para se entregar pellos maiores dannos que expediram em o dito 
anno aos novos eleitos que hão de servir até sinquo de Agosto de mil e setecentos e quarenta e dous 
o qual se fez da forma seguinte por mim o padre António da Silva Dennis notário apostólico que o 
escrevi». 

DOC. N° 8 
1741 . Agosto. 19 
Inventário 
"Livro de Inventário... " fl.2 - 7. (tp) 

Inventário da primeira capela de Nossa Senhora dos Remédios mandado fazer pelo cónego José 
Pinto Teixeira. 

Imagens 

1 imagem de Nossa Senhora dos Remédios 
1 imagem da mesma Senhora pequenina 
1 imagem do Menino Jesus 
1 imagem de Santo António 
2 anjos que pegam na coroa da Senhora 
1 imagem do Senhor Crucificado 
1 imagem de Santa Ana 
1 imagem de S. Joaquim 
1 imagem de Santo Estevão 

Quadros 

12 painéis do 12 Apóstolos 
1 quadro do Senhor crucificado abraçado a S.Francisco. 
2 fruteiros com molduras douradas 
2 lâminas com a figura do Salvador e outra com molduras douradas 
Vários quadros de milagres 
2 lâminas com seus caixilhos pretos quebrados 



Altares 

14 

0 altar da Senhora 
2 colaterais 

Corporais 

7 corporais com rendas 

Objectos de madeira 

3 estantes de madeira nos altares 
1 tábua de óbitos e foros 
1 tábua de indulgências da Confraria 
1 cruz em cada altar 
1 grade de pau-preto bronzeada 
1 púlpito de pau preto com corrimão com bronzes 
1 caixãozinho de madeira 
6 caixões com fechaduras e chaves de oratório 
6 tocheiras de pau torneadas 
4 escabelos novos 
4 bancos compridos 
2 escadas 
1 casa e sua cozinha nova 
2 mesas: 1 de castanha e uma que serve de credencia 
1 tábua com moldura 
1 buceta grande onde estão os mantos da Senhora 

Salvas 

1 salva em cada altar 

Evangelhos 

1 Evangelho em cada altar 

Lavabos 

1 lavabo em cada altar 

Objectos de estanho 

3 pares de galhetas de estanho 
1 vaso de estanho 
1 bacia de estanho 
8 castiçais 
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Objectos de ouro 

1 jóia de cristal com caixilho de ouro 
1 jóia de filigrana de ouro 
1 par de botões a ouro que estão no Menino Jesus 

Objectos de prata 

1 coroa de prata da Senhora pequena 
1 coroa de prata que traz o eremitão 
1 esplendor de prata 
1 cruz de prata 
1 resplendor de prata (ambos de Santo António) 
1 resplendor de prata perfurado com sua prata no meio 
1 coroa de prata de Santa Ana 
1 resplendor de prata de S. Joaquim 
3 cálices com suas patenas 
1 turibulo com sua naveta de prata 
1 lâmpada de prata 
1 cruz de guião de prata 
1 lingua de prata nas mãos de S.Joaquim 

Objectos de latão 

Caixilhos de latão dourado 
2 lampadários de latão amarelo 
3 campainhas de latão 
1 borrifador de lata 

Objectos de ferro 

1 sino de ferro 
2 martelinhos de ferro 
1 chave da porta da arca da água 
1 concheia de ferro das hóstias 

Frontais 

1 frontal de osteda roxo com franja verde, amarelo e preto 
6 frontais de altar 
2 de seda branca com franja de retrós 
2 de seda primavera de riscas 
2 mantos velhos 
1 de osteda roxo com franja de retrós amarela e preta 
6 frontais de seda branca primavera de riscas com tenazinha de 

prata 
1 frontal de cetim branco e raminhos vermelhos com franja de 
retrós branca e vermelha 

1 de chamalote verde 
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1 de brim de labarentos de lã com renda branca de lã lavrada 
1 de seda branca com lavrados verdes e franja de renda branca e 
verde novo 

3 frontais de pano de púlpito 
3 frontais de damas branco com franjais, com galões de seda 

amarelo do altar da Senhora e dos colaterais 
7 frontais do altar da Senhora 
1 frontal de cetim branco com raminhos vermelhos e franja de 
retrós branca e vermelha 

1 frontal de chamalote verde com sabastes vermelhos de ló e 
espiguilha de prata 

1 de cetim de labarentos de lã com renda branca de lã 
1 de ostada branca com sabastes verdes e franja de retrós branca 
e verde novo 

Bolsas 

Véus 

1 bolsa 
3 bolsas de corporais: uma vermelha, uma branca com ramos 

vermelhos e outra de osteda 
1 bolsa de damasco 
1 bolsa de damasco branco 
3 bolsas de corporais: Uma de telha vermelha, uma de cetim 

branco com ramos vermelhos, uma de osteda branca 
1 bolsa de dama 
1 bolsa de dama branca 

1 véu da Senhora com estrelas de ouro bordado 
1 véus de seda de várias cores sendo a maior parte em cambraia 
3 véus brancos com espiguilha de ouro 
4 véus de cambraia vermelhos com espiguilha de prata. Um é de 

melonica 
1 véu azul de chamalote com espiguilha de ouro 
1 véu verde bordado com tulipas de seda escura 
1 véu de lã com ramos e espiguilha de ouro 

Alvas 

3 alvas de algodão e rendas 
3 alvas de pano de linho 
2 alvas com rendas 
3 alvas com rendas 

Vestimentas 

1 vestimenta de dama branca com galão amarelo, estola e 
manipulo 
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1 vestimenta de veludo vermelho com estola e manipulo 
1 vestimenta de dama branca com sabastes vermelhos, estola 
e manipulo 

1 vestimenta de seda branca com rosas vermelhas, estola e 

manipulo 

Panos de estantes 
1 pano de estante de altar da Senhora de damasco branco com 
galão amarelo novo 

I pano de estante do mesmo de primavera vermelha e branca liso 
3 panos de sarafina de laborinhos 

Cortinas 

Umas cartinas de damas vermelhas com galão de ouro 
Umas cortinas de ló 
3 pares de cortinas de martingal azul 
II pares de cortinas de seda armorim 
Umas cortinas de damasco vermelho 
1 par de cortinas de tafetá vermelho de um dos altares laterais 

Alcatifas 

1 alcatifa de lã lavrada 
1 esteira nova grande 

Sanefas 

1 sanefa 
1 sanefa de franja verde 
7 sanefas com fitas azuis 
1 sanefa 
1 sanefa de um dos altares laterais 
1 sanefa 

Ramos - 4 ramos de papel prateado com seus versos 

Mantos 

12 mantos da Senhora de seda com ramos e espiguilha de prata 
10 mantos da Senhora Santa Ana de seda 

Corporais - 7 com rendas e lavrados 

Toalhas 

5 toalhas de pano de linho 
3 toalhas com rendas 
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3 toalhas de cambraia com rendas 
1 toalha lisa com renda 

Vestias - 4 vestias de serafína 

Hábitos - 11 hábitos de pano de linho 

Missais - 6 missais 

Cordiais - 4 cordiais novos 

Rosários - 7 rosários da Senhora: 2 de vidro, 1 branco outro vermelho, 
sua pêra de fio de ouro, 1 preto de bosória, 1 de corais finos, 
com seu relicário de prata perfumado a ouro de massa cozido, 
2 encadeados de prata, 1 rosário branco 

Espelhos -1 espelho 

Lavatórios - 1 lavatório de folha 

Guião -1 guião de damasco branco 

Andores -1 andor de madeira de castanho 

DOC. N° 9 
1750 . Fevereiro . 18 
Lançamento da Ia pedra da 3acapela. 
"Livro de Inventario... " fis 84-84v. 

«Aos catorze do mes de fevereyro ao sábado do anno mil setecentos sincoenta por comissam e 
mandado do Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor Dom Feleciano de Nossa Senhora bispo deste 
Bispado eu José Pinto Teyxeira cónego Terssanário na Sancta See notário appostohco dos 
aprovados deste Bispado Juis da Irmandade e Confraria de Nossa Senhora dos Remédios do 
arabalde da mesma cidade de freguesia da Sancta See, fuy ao mesmo citio da sua Capella e ahi na 
prezença do Reverendo Joze Corrêa Torres natural da villa de Tarouca e Mestre das senmonias de 
Sua Excelência, e do padre Manoel da Rocha, e do Padre Manoel Roiz capellam da See e do Padre 
Manoel de Payva subchantre da mesma e do padre Manoel Monteiro da Rua da Ceara e do Padre 
Joze da Sylva Pedreyra da Rua da Mizericordia, e do padre Manoel de Carvalho Ferreira da Prassa 
da See e do Padre Domingos Gonsalves capellam da Irmandade e Confraria que com suas 
sobrepelizes acestiram e outros muitos ecleziasticos e seculares, e alguns mordomos e très délies 
com suas vestes brancas , hum com a crus e dois com tochas assezas a função de benção da 
primeira pedra, a qual se fes forma que detremina o Ritual Romano de Paullo quinto, cuja pedra 
era branca e quadrada na qual se abriram seis cruzes, coatro nos coatro lados, e duas nos leytos e 
posta em hua padiola coberta com sua alcatifa ou tapete, e os banzos cobertos com cortinas da 
seda vermelha, Logo depois de benta e feita a serimonia com as orasoens e ladainhas que detremina 
a Igreja pegando delia coatro sacerdotes, ajudada dos pedreyros, foy levada em porcisao ao 
alicerce que fica da parte e Fafel e Sam Sebastiam de Medelho, e ahi por escadas que se aviam 
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posto se deçeu a mesma pedra na forma que hia em procissam aonde eu paramentado como tua 
deçi e o dito Mestre de serimomais, e depois de feitas as que manda o ritual pondo lhe as maons se 
asentou sobre argamaço cuja primeyra pedra fica no citio em que ao omvel da nova cappela se ha 
de asentar a primeira vaza do cunhal para a parte de S. Sebastiam, na direytura em que se ha de 
seguir o arco da tribuna e altar mayor da mesma cappela cuja função de fes no dito dia do sabbado 
pellas três horas da tarde precedendo primeyro no mesmo dia a cantar çe huma missa solenemente 
com muzica e estromentos, a qual cantou o reverendo Diogo Antonio Vieyra Vigário da See em 
louvor da mesma Senhora dos Remédios, e na sesta feyra antecedentes que se contaram treze do 
dito mes de Fevereyro fuy pôr de tarde huma crus de pau no citio em que ha de ficar o altar-mor, 
na forma do mesmo ritual o que tudo por passar na verdade e para em todo o tempo constar fis este 
termo e lembrança que sendo necessário affirmo em sacris. Lamego 18 de Fevereyro do anno asima 
declarado de 1750 e na segunda feyra seguinte dezaçeis do dito mes se continou e deu principio a 
encher o alicerce Eu Joze Pinto Teyxeira notário appostólico o escrevi e asignei. 

Joze Pinto Teyxeira » 

DOC. N° 10 
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. 
A.N.T.T. -Memórias Paroquiais (Dicionário Geográfico), Vol.XLX, 1758, fis. 294-297 

«Neste monte que é chamado de Santo Estevão bem mayor que o titulo dos Remédios foi erecta sua 
capella do ditto Santo pelo Bispo Dom Durão; como consta da tradição mais antiga, e apelido que 
ainda hoje conserva; em razão de que a mesma capella da Senhora dos Remédios vay o 
reverendíssimo cabbido desta Sé em procissão duas vezes cada anno a primeyra em três de Agosto, 
dia da erivenção de Santo Estevão protomártir, e a segunda no dia outavo da festividade do mesmo 
Santo- e na primeyra outava do Natal / dia de Santo Estevão se faz hum grande mercado na deveza 
ou santos que ficão por detraz da capella de Nossa Senhora dos Remédios: todas estas memorias 
não deyxão escurecer a lembrança de que naqueUe sitio esteve algum dia a capella do ditto santo. 
Consta mais que a pia devoção do ilustríssimo Dom Manoel de Neronha já referido, engio nova 
capella no sitio ou pouco acima aonde exestiu o do ditto Santo e nella collocou a imagem de Nossa 
Senhora dos Remédios, mandando pôr em sima do arco da capella môr a imagem do mesmo Santo 
Estevão aonde hoje se conserva. Tem esta capella trez altares: o primeyro é o altar mor aonde esta 
a milagrossima imagem da nossa Senhora; os dous seguintes estão no cruzeiro fazendo face hum 
ao outro no da parte do Evangelho esta colocada a imagem de Sam Joaquim e na da Epistolla a de 
Santa Anna. .. , ^ . ,. 
E todos retábulos dourados e com a verdade e estima á Senhora este digníssimo títulos dos 
Remédios pelos contínuos prodígios que continuadamente está obrando con, os enfermos que a ella 
suplicão que bem mostram inumeráveis milagres mortalhas de enfermos, muletas, de casos braços 
de aleijados etc. Que tudo esta pendente na sua capella . 
Tem porta principal para nascente e travessa para sul. Tem sua sacristia e ricos ornamentos. 
Tem boas comodaçouns par o capellão e erenútão com quintal e um Jardim guarnecido de 
canteyros de murtas, no cimo do qual está huma fonte que lança copiosa agoa por duas bicas em 
hum bem talhado tanque elevado sobre alguns degraos; tudo de peda lavrada. 
He esta capella muito frequentada de gente assim por herem visitar a Senhora como por se 
divertirem com o delicioso sítio delia coberto de sombra de innumeraveis castanheiros; chopos, e 
alamos . 
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É muito abundante de agoa de várias fontes e aos sabbados quase se despovoa a cidade e seos 
arredores para irem à dita capella ouvir missa e rezarem a ladainha da Senhora. 
A esta capella pertencente ou da protecção dos Excelentíssimos Bispos deste bispado: e costumao 
virem a ella nas romagens todos os annos a primeyra da villa de Medello, freguezia de Almacave e 
vem na primeyra e segunda ladainha de Mayo. A segunda de Areguos na de Melcoens também na 
primeyra da ladainha de Mayo: A terceira da freguesia de Arneiros na quinta feira de Acençao do 

A quarta da ferguesia de Arneyos na segunda ladainha de Mayo. A quinta da freguesia de Santo 
Aleyxo em dia de Sam Bernabé. A sexta do lugar de Alvellos desta minha freguesia, em dia 
também de Sam Bernabé. A septima da freguezia de Penûde e também vay em dia do mesmo 

Te^esia capella confraria da Irmandade com o título de Nossa Senhora dos Remédios e nuitas 
indulgências concedidas pelo Papa Urbano VIII, pedidas no ano de 1669 para sempre. De presente, 
por devoção do juiz, mordomos e moradores desta cidade por se achar a dita capella com suas 
ruinas se procedeo a huma sumptuosa capella nova contígua á antiga á qual se deu a principio no 
anno de 1750 lançando-se a primeira pedra em 14 de Fevereiro do dito anno e em cuja obra se tem 
continuado até ao presente ainda que lentamente por não ter a Irmandade rendimentos, so se raz 
com as esmolas dos devotos da mesma Senhora por cujo motivo ainda se nao finalizou a capella 
mor suposto se tem gasto nella perto de 10.000 crozados, porque foi feyta de pedra muy bem 
lavrada e com toda a magnificência. É por dentro oitavada e mede 40 palmos de largura, por fora e 
quadrada e se pretende fazer de abóbada com trez arcos de pedra que há-de levar para remate. O 
corpo da Igreja se intenta fazer á mesma imitação continuando os devotos com o mesmo fervor que 
atté ao prezente tem mostrado». 

DOC.NMl 
1761 . Julho . 22 
Benção da nova Capela 
"Livro de Inventário... " fl. 12. 

«Nova lembrança digna de toda a estimação a respeito das Novas obras da Cappela da Senhora, e 
sua modança. 

Na quarta feyra vinte e dois dias do mes de julho do prezente anno de mil setecentos secenta e 
hum dia de Sancta Maria Magdalena, das sinco para as seis horas da manha com authondade e 
pleno consentimento do Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Dom Feleciano de Nossa Senhora 
Bispo deste Bispado de Lamego, Fui eu, Joze Pinto Teyxeira cónego Tersenano na Sancta See 
desta cidade e Juis actual da Irmandade e Confraria da nossa Senhora dos Remédios e do 
Reverendo Antonio Joze da Costa Mestre das Serimonias de Sua Excelência e os Reveren-dissima 
reverendos Padres Joze Viegas de Brito, Manoel da Costa Telles subchantre de See, Manoel da 
Rocha capelão da mesma Manoel Roiz da Fonte capelão de See, Manoel Carllos Teyxeira, 
Leonardo Ribeyro colegiaes de Sao Nicolao, Agostinho da Fonseca sacristão da Mizencordia, e 
outros mais sacerdotes todos com suas sobrepelizes, e outras mais pessoas eclezasticas seculares, 
e o mordomo Joze Dias e outros mordomos com cruz levantada e suas tochas, com caldeynnna e 
agoa benta e inxopo, e eu paramento, se procedeo na benção da nova cappela asim por fora como 
por todo seu âmbito e sácrestia em volta em procissão na forma do Ritual Romano,cantando os 
salmos Ladainha preces e oraçoens, fazendo dentro da mesma cappela todas as senmonias 
devidas- e fenelizada a benção, disse eu logo no mesmo attar a primeyra missa que a beneplácito de 
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todos foy cantada procedendo çe ao tal acto com vários repiques no sino, o qu tudo seja para gloria 
de Deos e da mesma Senhora dos Remédios, e consolação dos seus mordomos, zelladores e 
devotos, e por tudo ser verdades fis esta lembrança para a todo o tempo constar 

O Juis 
Cónego Joze Pinto Teyxeira» 

DOC. N° 12 
1761 Julho .25 . , c , j 
Mudança da imagem de Nossa Senhora dos Remédios da capela velha para a capela da Senhora do 
Desterro. 
"Livro de Inventário... " fl 12. 

«No sábado 25 do mesmo mes de Julho dia do Senhor S.Thiago das 8 para as nove horas da noute 
vevo a Senhora em Hum andor premerozamente armado de gala branca, da sua cappela velha, 
aonde a foy buscar a devossão dos confrades do Terço da cappela do Desterro, todos incorporados 
em porcissão em duas alas, os ecleziasticos com suas sobrepelizes, os seculares com suas vestes 
brancas e com seus lampioens ou lanternas asezas, e varias tochas intoando primeiro na mesma 
cappela velha o terço da Senhora, vindo cantando por todo o caminho ate a mesma cappela da 
Senhora do Desterro, aonde se depozitou a mesma Senhora dos Remédios no seu andor, em cuja 
cappela se tinha armado coatro altares com todo oprimor, hum para o andor da Senhora, outro 
para o do Senhor S. Joaquim, outro para o da Senhora Santa Anna, outro para o do Senhor Santo 
Estevão os quaes se tinhão tresladado na mesma noute para a mesma cappela, cujo andor da 
Senhora foy acompanhado de outras muitas e varias pessoas da sua cappela velha para a do 
Desterro, a repetidos repiques dos sinos da See, e convento de Santa Cn« mostrando todos os 
moradores desta cidade a sua alegria e consolação na vinda da mesma Senhora lurrunando na 
mesma noute todos as suas janellas com luminárias e os mesmos Padres Loyos Passo e todos os 
mais de sorte, que parecia hum ceu estrelado na terra , e nunca visto tão luminada a cidade». 

DOC. N° 13 
1761 . Julho .26 . . . 
Transladação das imagens, da capela do Desterro para a nova Igreja, em procissão solene. 
"Livro de Inventário... " fis 12v -13. 

«No dia seguinte domingo, dia da Senhora Sancta Anna se fez na mesma cappela do Desterro a 
festa da Senhora Sancta Anna, com missa cantada, o Senhor Exposto, muzica, e sermão que 
pregou o Padre Mestre Caminha de Santa Cruz a que concorreo muito povo. 
De tarde pellas sinco horas juntas todas as irmandades, guiõens e clero com suas sobrepelizes 
todos em duas alas se deu principio á procissão sahindo da mesma capella da Senhora do Desterro, 
prezedindo a todas as irmandades a crus da Irmandade e Confraria da Senhora dos Remédios, com 
duas tochas á mesma Crus que levão dois mordomos, hum nobre e outro official e debaixo delia 
muitos mordomos, e confrades da Senhora com suas vestes brancas, seguindo çe logo o andor do 
senhor Santo Estevão, e espaço competente o da Senhora Sancta Anna a que se ceguio o Andor do 
senhor S Joachim, e logo o clero, e no meyo delle o andor da Senhora os quaes todos levavao 
eclaziasticos com suas sobrepelizes, e cada andor duas tochas que lavavão mordomos a ao da 
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Senhora quatro Tochas que levavão dois mordomos cónegos Tersenanos da See com suas vestes 
brancas e dois mordomos seculares, a cujo andor da Senhora pegarão seis sacerdotes, seguindoçe 
os eclaziasticos alternando com os muzicos e subchantre da Sée muitos salmos, e por remate da 
porcissão a reliquia do Santo Lenho dos reverendos Padres da Graça que levou debayxo do palio 
de ló branco, a cujas varas pegarão ecleziasticos formados, e outros, o muito reverendo cónego 
perbentado na Santa See Manoel Pereyra da Sylva comissário do Santo Officio, e da Bulia da 
Cruzada e atrás do pallio o juiz da Irmandade da Senhora com sua murça e vara, a que ceguia 
inomeravel povo, de hum, e outro sexo. Foy pella rua da Corredoura, cujas janellas estavao 
vistozamente guarnecidas com seus cobertores, em direitura ao Terreyro do Passo, e pellas ruas 
publicas á Praça de Sima e Convento das Chagas, aonde pregou o muito reverendo padre Frei 
Antonio da Purificação Lente de Moral, do connvento da Graça; e voltando do dito Convento das 
Chagas pella Rua Nova, Almacave, Regueyra se recolheo pella Mazeda, nao obstante o estar 
detreminado o hir pella Rua de Preyra a Santa Cruz na sua nova cappela as Ave Manas, 
acompanhada de muita gente de hum e outro sexo, e todas as Irmandades, com muito gosto e 
aplauzo, não sesando os repiques dos sinos em todas as torres». 

DOC. N° 14 
1761 . Julho . 27 
Entronização da imagem de Nossa Senhora dos Remédios na nova Igreja. 
"Livro de Inventário... " fis. 13-13v. 

«No outro dia segunda feyra se colocou a Senhora no seu trono, e as mais imagens; e na terça feyra 
se deu principio á sua novena; e na quarta feyra sinco de Agosto das sinco para as seis horas, se 
celebrou a festa da mesma Senhora com o sacramento exposto no peito da mesma Senhora; 
œlebrou a missa o Muito Reverendo Dom Gonçalo Freire Corte Real Deão de Santa See, o 
evangelho o muito reverendo Cónego Manoel Roiz de Moura, a Epistola o Muito Reverendo 
Cónego Franscisco Marques da Costa: Pregou o muito reverendo Doutor Bernardo Joze de 
Carvalho cónego Magistral da mesma See, com aplauzo de todos os ouvintes que foy grande o 
concurso do povo de hum e outro sexo e de todos os estados; os muzicos e estromentos dentro da 
mesma cappella; com razão se pode dizer que nunca mais bem intoadosa, e afinados: O trono bem 
guarnecido de lumes, tudo sera nova, muito perto de noventa e mais O púlpito pos çe de fora junto 
á porta do arco cruzeryro da parte da Epistola por ser muito o povo, e ficar daquella parte com 
milhor comodidade para de todos ser ouvido o sermão, que foy o primeiro que pregou nesta cidade 
e Bispado, o dito Muito Reverendo Doutor Magistral e por tudo ser verdade fis esta lembrança 
para a todo o tempo constar Lamego 8 de Agosto de 1761. 

O Cónego Tercenario e Juis da Irmandade 
Joze Pinto Teyxeira». 
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DOC. N° 15 
1764 . Outubro . 23 
Retábulo-mor 
A.D.B.- Livro de Notas de Braga, N° 770, Fls.71v-72v. 

"Contrato de obra de retábolo da capella de Nossa Senhora dso Remédios do arrabalde da cidade 
de Lamego com Luis Manoel da Sylva morador aos penedos de Chaons de Sima 
Em nome de Deos amen Saybão quantos este publico instrumento de contracto de obra de retábolo 
e obrigação virem no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Chnsto de mil sete centos e 
sessenta e quatro annos aos vinte e três dias do mes de Outubro do armo nesta cidade de Braga na 
rua do forno delia e casas da morada do Doutor Antonio Jose Machado Advogado nos auditórios 
desta cidade são na dita rua aonde eu tabeliam geral foi vindo ahi perante mim e testemunhas ao 
adiante as.gnadas appareceu presente o capitão Pedro da Silva de Oliveira Meirinho Geral do 
Bispado de Lamego e morador na praça de Se da mesma cidade de Lamego de hua parte e da outra 
Luis Manoel da Sylva entalhador morador aos penedos dos chaons de Sima desta mesmai cidade 
pessoas pessoas (sic) por mim reconhecidas: e por elle foi dito capitam Pedro da Sylva de Oliveira 
foi dito qur por especial amor e devoção à sagrada imagem de Nossa Senhora dos Remédios sita na 
capella que tem nos arrebaldes da dita cidade de Lamego, e necessitar de retábolo e tribuna e de 
seus casticaes crus, e duas tocheiras grandes lhe quena dar e mandar fazer para o que estava 
contractado com elle dito Luis Manoel da Sylva delle fazer e dar feito o Retabollo Tribuna, 
sacrário crus castisaes e tucheiras na forma das plantas e apontamentos digo plantas que mandarão 
fazer que appresentou a elle dito Luis Manoel da Sylva, e medalhas que fizer o Reverendo Padre 
Frei Joze de Santo Antonio monge beneditino conventual no convento de Tibaens com toda a 
parfeição d'arte e tudo na forma dos ditos modellos do dito Padre dentro de anno e meyo primeiro 
seguinte que comessa de correr deste dia por diante, e isto por preço e quantia de quatro centos e 
noventa mil réis e posta toda a obra e asentada a custa delle dito Mestre na dita capella, e cidade de 
Lamego e tudo com a mesma perfeição da arte assim no camarim interior como no exterior de todo 
o retabollo com os acréscimos dos modellos que der o autor dos riscos a toda a obra e com effeito 
assim estavão contratados para dar satisfação do que por este presente publico disse elle di o Lu.s 
Manoel da Sylva que elle se obrigava a fazer o dito retabollo tribuna e mais obras atras declaradas 
na forma dos modellos e riscos que der o dito Padre Frei Joze de Santo Antonio e por tudo por sua 
conta e risco e asentor toda a dita obra na capella e cidade de Lamego pelo dito preço dos ditos 
quatro centos e noventa mil réis dentro do dito tempo com toda a perfeição da arte e sua custa de 
boa madeira são sem podridão algua sem nos e curvas sem que elle ditto capitão Pedra da Sylva de 
Oliveira concorra com couza algua e que depois de feito e asentado o ditto retabollo tribuna e mais 
obras atras declaradas tudo sera visto pela pessoa ou pessoas que elle dito capitam Pedro da Sylva 
de Oliveira he digo Oliveira determinar que digão se tudo esta feito na forma dos modeUos e nscos 
asnn que se achão asignados pelo mestre e elle dito capitam e por mim Tabeliam Geral como 
também os mais que fizer o dito Reverendo Padre Frei Joze de Santo Antonio e nao estando todas 
as ditas obras na forma dos ditos modellos e riscos tudo reformara a sua custa e pagara as pessoas 
que elle dito capitam chamar para revista, e estando toda a obra conforme os model os e; riscosido 
preço delia, digo feita e posta dentro da ditta capella dentro do ditto tempo perdera elle dito Mestre 
cem mil réis do preço delia, e a tudo asim cumprir e dar cumprimento a dita obra na forma atras 
declarada obrigava como obrigou sua pessoa e todos os seus bens moveis e demais havidos: e por 
haver e terço de sua alma que tudo expressamente hypotecava sob as penas atras: e para mais 
segurança delle dito capitam Pedro da Sylva de Oliveira estando presente Jacinto da Sylva Mestre 
entalhador morador aos penedos dos chaons de sima desta cidade pessoa por num reconhecida de 
que dou fé- e por elle foi dito que de sua livre vontade fiava e ficava por fiador e pnncipa pagador 
delle dito Mestre Luis Manoel da Sylva a dar cumprimento a toda a dita obra atras declarada na 
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forma dita e no tempo atras declarado, e ao cumpnmento de tudo obrigava como obrigou sua 
pessoa e todos os seus bens moveis e demais havidos, e terços de sua alma tudo expressamente 
hipotecava da mesma maneira que elle dito Mestre seu filho Luis Manoel da Sylva ^ m hipotecados 
os seus e debaixo da mesma pena e assim elle fiador como elle dito Luís Manoel da Sylva se 
obngavão a responder perante as justiças da cidade de Lamego perante quaesquer que os demandar 
quizer renunciando como logo renunciarão todas as de seu foro e o beneficio de esperar que o 
direito'permite e quaesquer ferias Leys e Privilégios de que se possão ajudar, e para em seus nome 
ser citado por tudo e cada couza e requerido por Justiça e paraem seus nomes confessarem a divida 
e para a venda rematação e execução de seus bens e remissão délies e os nomear a pinhora fanao 
seu bastante por in rem propnam com livre e geral administrcão sem o poderem revogar como vem 
a saber a dita da cidade de Lamego a Joze Dias Liai mordomo da Irmandade de Nossa Senhora dos 
Remédios e morador na mesma cidade e que estavão pela Justiça ou Justiça (sic) que por virtude 
desta procuração e escriptura contra elles sem deverem sem a ellas poderem vir caso embargados 
sem primeiro actualmente depositarem tudo o que tiverem recebido e estiverem devendo em 
dinheiro descontado e havião por abonado a elle dito capitam Pedro da Sylva de Oliveira ou a seu 
herdeiros por concebimento de tudo sem por isso dar mais fiança algua a qual clauzula depozitana 
que eu tabeliam geral lhes adverti e huns e outros que dicerão muito bem entendiao requererão e 
nella consentirão de parte a parte na forma da ey e assim requererão as mais penas as quaes 
levadas ou não tudo valha como nestas e contem e declarou elle dito Jacinto da Sylva que nao o 
fiava e ficava por fiador e principal pagador delle seu filho Luis Manoel da Sylva dar cumprimento 
a toda a pbra na forma atras dita e tempo determinado mas também de todos os pagamentos que 
elle for recebendo cujos recibos terão vigor asim os asignados por elle de seu filho como por elle 
seu fiador e tudo na forma atras dita e sobre as obrigaçõens atras declaradas e por elle dito capitam 
Pedro da Sylva de Oliveira foi dito que cumprindo elle dito Mestre Luis Manoel da Sylva com tudo 
atras dito obrigava como obrigou sua pessoa e todos os seus bens moveis e demais havidos e por 
haver e terço de sua alma que tudo expressamente hypotecava a lhe pagar os ditos quatro centos e 
noventa mil reis em quatro pagamentos os primeiros três de cem mil reis cada hum e o ultimo de 
cento e noventa mil reis, e o primeiro pagamento logo ao fazer desta elle o mesmo captom deu e 
pagou a elle dito Mestre em dinheiro de contado pela moeda de ouro corrente neste Reino que 
contou e recebeu em si e delle se deu e houve por bem pago entregue e satisfeito que foi de cem nul 
reis e a elle dito capitam quite e livre delle, e os mais pagamentos se obrigava elle dito capitam a 
fazer lhe tambám nesta cidade excepto o último que este sera na dita cidade de Lamego que sera no 
fim da obra feita asentada depois de vista pelas pessoas que elle dito capitam determinar se esta 
conforme aos modellos, e riscos como dito fica, e dice mais elle dito capitam que dava poder ao 
Reverendo Padre Frei Joze de Santo Antonio para administrar esta obra e correr com ella, e 
acrescentar ou deminuir fazer a mudança que lhe parecer a custa do mesmo Mestre: e huns e outros 
assim o dicerao e outorgarão e aceitarão de parte a parte e mandaram fazer o presente mstrurnento 
e delle dar hum conhecimento aos que cumprir em Tabeliam Geral como pessoa publica 
estipullante e aceitante tudo estipulei e aceitei em nome das mais pessoas a que toca e tocar pode 
declaro que a entrelinha "o principal pagador" estando a tudo presentes por testemunhas elle dito 
Doutor Antonio José Machado, e Agostinho Francisco das Palhatas desta mesma que todos aqui 
asignarão depois desta lhe ser Lida por num ManOel Felix Malheiro Tabeliam Geral que escrevi e 
declarão mais elles ditos Mestre Luis Manoel da Sylva, e elle fiador que não se fanao o procurador 
que atras feito tem Jozé Dias Leal durante a vida deste, e o tempo da sua ocupação de mordomo 
que em escrita, mas também as pessoas que sucederem na sua ocupação para o futuro cujos nomes 
aqui hão por expressos, e declarados:e que sendo caso que depois de vista a dita obra se achace 
esta com algum erro, o reformarão na forma, que dicerem os revedores dentro de hum mes a sua 
custa e não fazendo a dita reforma no dado tempo a mandara elle dito capitam a custa do dito 
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Luis Manoel da Sylva fazer, declaro que dis a entrelinhas "e não" testemunhas as mesmas 
Mestre 
sobredito descrevi 

O capitão Pedro da Silva de Oliveira; Luis Manoel da Sylva; Jacinto da Silva; Agostinho 
Francisco; António Joze Machado". 

DOC. N° 16 
1766.Junho. 
Construção da nova tribuna. 
A.I.N.S.R.L. - "Livro de Inventário... " fls.l6-16v. 

«A folhas 12 deste livro consta do dia mes e anno em que foi benzida a nova cappela da Senhora, e 
C c Ï o que" l pella cidade, e colocação da Senhora na ^ ^ ^ 7 ^ 
F L a se colocarem procedeo antecedentemente o compor çe o altar e tribuna com mayor 
pe r f ï ï â qu^PoTsive l foi para cujo efeito mandou o Excelentíssimo e * £ £ % £ £ £ 
Rkno Dom Feleciano de Nossa Senhora Bispo deste Bispado com concentimento do Illustnssuno 
C a b b i < £ £ r Í S a l n t i g a em que se ft* a Expozissão do Sanctissimo Sacramento na mesma 
Sei i Z s Retabullos doî que tmhão tirado dos altares da mesma, para se compor a cappella da 

I S œmefeito ficou hum bnneo e bem lustroso e asim esteve -Alto que a d e v o r o 
zeío e cordial afecto que á mesma Imagem sempre tivaram o Caprtam Pedro, da Sylva do Oliveira 
MeyrLTo gera que foi deste Bispado (1) e hoje Perbendado do Ilustnssuno Cabbido e suamofcer 
ManTda Conceyção moradores na Praça da See, a impulsos do seu grande desezo de verem a 
W e m da Senhora em nova tnbuna com peciproca vontade e uniam de entre ambos, depois_de^ 
« l w nsco para ella pellas medidas que do Arco da cappela mor e^eu vam etmham 

-HA* r^n Rn,™ ao Padre Frei Joze de Sancto Antonio Monge de Sam Bento pella noticia ue 
r Í Í í S ^ ^ - ^ S L o mesmo capitam (2) Pedro da Sylva de Ohveira a h 
Pessoataente a Braga pello empenho de a mandar fazer com toda a perfeissao e a odocust , 
L f o Z ^ o do milho' mestre pa'ra a executar em cuja jornada o acompanhei com mmto gosto^meu 
no n T de Outubro do anno de 1764. Com efeito tomando primeiro as informasoens perçizas e 
nec^ana para milhor acento e perfeissão da mesma tnbuna, a ajustou com o mestre malhado 
LuTs Manoel da Sylva natural da mesma cidade de Braga em preço a quanthia de coatro centos e 
LTeml nu Í s fe!^ na mesma cidade de Braga, e posta por conta e risco do mesmo « * » . 
ase^e na cappela da mesma Senhora doe Remédios comma a obrigação de ser vista e revurta 
d e S tfttae acabada ella para o que se fes escnptura. Veyo o mesmo Mestre Luís Manoel com 
o "seus offeaa s no mes de junho do prezente anno de 1766 para cazas da Rezidençu, dnnesma 
cappela da Senhora para onde conduzidas as madeyras que de Braga vinhao desbastadas, intmram 
T a U a l a s T c o m p o l l a s athe que asentáram a mesma Tnbuna em seu lugar em cuja ocupação 
e s t t T m am p e a d o s os Sanctos deste mesmo anno de 1766. E satisfeito o mesmo devoto pella 
p ^ i s ã o ddla o aplauzo de todos em geral, sem mandar rever lhe pagou tudo o do ajuste a su 
c u Í e se d s p e d i L dele.Cuja lembrança faço para a todo o tempo constar de generozidade e PIO 
z ^ C e t T a í i s corassoens unidos em huma igual vontade para . ^ ^ ^ £ £ 
sem sesunda na factura das obras daquella prodigiosa a milagro-zissima Senhora dos Remédios 
noTsa maTe^protectora e amparo desta cidade e seus devotos, que com espeçmhdade tenho por fe 
háde p r ^ r a ^ U e s dois com a sua glona pello trono que lhe dedicaram em seu louvor, e mais 
esmollas com que tem contribuido para as suas obras. 

( l )e hoje Sargento Mor 
(2) e de presente Sargento Mor». 
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DOC. N° 17 
1766 . Novembro . 20 
Benção do sacrário da nova Igreja. 
"Livro de Inventário... " fis. 16v-17 

«Na quinta feira 20 de Novembro do mesmo anno de 1766 depots de vesporas por I ^ a o d o 
Excelentíssimo Senhor Bispo que mandou passar asignada pello Murto Reverendo Senhor Doutor 
f Õ T r B a Z e ïunha p l i z o r deste Bispado; fui benzer o sacrano e altar da nova tnbuna em 
ZZ^Xlerendo Manoel da Rocha capellam e Mestre das senmonias da Se e do Reverendo 
S £ l » da Tnndade Moreyra capellam da mesma Sé e dos ^ ^ ^ 
Antonk) da Sylva Tizoureiro e Antonio Corrêa, e varias pessoas que se acharam prezentes, e na 
^ t a T d e moderam a imagem da Senhora do altar da Sácrestia em que ^ ° » < ^ d 

factura e asento da nova Tribuna, para o seu lugar e trono, a que se procedeu com repiques do 
s S e na mesma se compos a trono com muita sera nova toda á custa e por devossao do mordomo 
a " ! nomTado o Reverendo Beneficiado Joze da Trindade Moreyra com vanos - m o s - v o s 
cordas que mandou fazer o devoto e mordomo o capitam Pedro da Sylva de Oliveira 1) de hua 
gaÍa e n f a d a e toda de fio de prata que tinha adequendo alguns annos antes para a mesma 
cappela, e o altar se guarneceo com toda a perfeissão 

(1) Sargento Mor desta cidade » 

DOC. N° 18 
1766. Novembro. 21 
Festa da apresentação da Senhora no novo trono. 
"Livro de Inventário... " fl. 17. (tp) 

«No dia seguinte 6» feyra 21 do mesmo mes, dia da aprezentassão de senhora, pella manhã antes do 
coro, se fez a festa da Senhora com toda a sonolidade (sic) da modança para seu novo Trono, cuja 
missa eu cantei [...]. Lamego 26 de Novembro de 1766». 

O Cónego o Terçenario Joze Pinto Teyxeira 

DOC. N° 19 
1766 . Dezembro . 4 
Escritura de doação de terras 
"Livro de Inventário... " fl.l5v. (tp) 

«Na quarta feira três do mes Septembro do mesmo armo de 1776 fui tomar posse da torro e souto 
£ S £ m da escriptura de duação que fez a Senhora Dona Mana Tereza de Souza e Menezes 
como asima declara por procuração da Irmandade cuja posse tomei na presença do tabeham 
púbico M e e s c n v a m d o L z do Geral desta cidade, Francisco Teyxeira da Fonseca de que foram 
S m u n h a s Manoel da Sylva, mestre entalhador e natural da cidade de Braga por se achar 
S Z Í i « do cappdam e eremitam da capella da Senhora asentando a = TnbunaNov. 
e hum dos seus officiaes como consta do auto da dita posse escnta pello dito escnvam Francisco 
Teyxeira da Fonseca. Lamego, 4 de Dezembro de 1766. 

O Juiz da Irmandade, Joze Pinto Teyxeira». 
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DOC. N° 20 
1766 . Dezembro . 11 
Oferta da imagem de S.José. 
"Livro de Inventário... " fl.l7v. (tp) 

«Na terça feira que se contavam trinta de Dezembro de 1766 na cappela da Senhora dos Rememos 
Iara onde eu José Pinto Teyxeira indigno Juiz desta nobilíssima Irmandade tinha conduzido de 
S a c LTiruagem de vultTdo Senhor São José que por devossão minha . á nunha c u £ mandei 
fazer na cidade de Braga aonde também foi estofada [...] Lamego 31 de Dezembro de 1766. 

Joze Pinto Teyxeira. » 

DOC. N° 21 
1767 .Junho. 1. 
Doação de quadros e um espelho. 
"Livro de Inventário... " fls.l8-18v. (tp) 

«r Idiz José Pinto Teyxeira cónego tercenario da Santa Sé e Juiz actual da Irmandadede Nossa 
Sennora dos Remédios do Subúrbio desta cidade e fxeguezia, que elles por devoçam sua deu 
mtdou colocar no dia da segunda feira o pnmeyro de Junho do presente anno de n u M m 
secenta e sete na sacrestia da cappella da mesma Senhora para ■ « » ^ ™ ^ ^ 
Grandes de pintura romana hum de Nossa Senhora da Conceiçam e outro de Santo Antonio e outro 
de mayor altura do sacrifício de Izâ e hum espelho com sua moldura dourado; e porque e ua 
v o n S que os tais quadros e espelho em nenhum tempo sayam do terntono da mesma cappelhv 
H Lamego treze de junho de mil setecentos e secenta e sete annos e eu Manoel Pereiya Notário 
appostolico o escrevy e assigney. 

Infide Veritates, Manoel Pereyra 
Recebi a propria petição, Joze Pinto Teyxeira». 

DOC. N° 22 
1769 .Novembro . 9 
Benção da imagem de pedra do frontispício 
"Livro de Inventario... " fl.19 

«Em nove de Novembro de 1769 dia da dedicação da bazilica do Salvador pellas duas horas da 
S e foy o Muito Reverendo Senhor Doutor José de Basto e Cunha Cónego Penrt^cxa^o da S^ta 
sfdeS* cidade e p r o v a r deste Bispado por comissão do Excelentíssimo Senhor Dom Feliciano de 
Nossa Senhora bfspo deste bispado benzer a imagem da Senhora dos Remédios de pedra que se 
mandou fazer parao frontespiss'imo da cappellla cuja benção se fez na forma do n*al romane; com 
acistencia de L a s sacerdotes e mordomos com suas tochas e luzes e na mesm* tarde se colocou 
no seu lugar em que se acha e sempre seja louvada e para lembrança fiz este acento tudo na 
verdade Lamego dia mes e anno era ut supra dito. 

Joze Pinto Teyxeira». 



28 

DOC.N°23 
1773 . Abril .14 
Douramento da tribuna da capela-mor 
"Livro de Inventário... " fl.19. 

, • »\h» 14 de Abril de 1773 depois de concluído o douramento da tribuna da 

como consta da lembrança feita neste livro a folha.16 e> verso. t i n h a ^ ^ 
De tarde se modou ou transfeno a imagem da f ^ ^ ^ ^ odxjbanio a s festas e 
emquanto durou o * ~ * « t r f « . ^ " a S a ^ a ^ altar portátil que neUa 
solenidades da mesma senhora e dos S. Joachim e benno a ^ ^ 
se mandou fazer; e na segunda feira dia dos Praza*s da feto»^^Ld. demuzica o 
colocação na dita tribuna com toda a solenidade ^ e P ^ t feòi^doTo muto reverendo padre 
Senhor exposto no peito da Senhora com ^r tas luzes d e ^ ^ T u m r ° ^ t o d o s c o m 
mestre reverendo Antonio Pacheco com a^stencia de mu t o ^ T ^ ^ e s p e c i a l l d a d e do 
especial gosto e contentamento e alegria a s s i m ^ ^ ^ S á ^ L J i da senhora o 
sermão, cujas despezas tudo foi a custado mordomo e pmcipal zelador̂ e ^ 
reverendo beneficiado José da Trindade Moreyra e escnv^o de Lamego e sa£ ^ 
nella capellão; procedendo na noute do « ^ ^ / ^ ^ S tíb-n. • seu 
devossão do Juiz que também tinha conœmdo P ^ £ ^ £ tambor com que muito se 

alegria e por tudo ser verdade fiz esta lembrança. Lamego 2 de Abril era ut supra 

Joze Pinto Teyxeira». 

DOC. N° 24 
1773 . Abril. 21 
Colocação da cruz no frontispicio. 
"Livro de Inventário... " fl.18 

SSSSXXZSSSSSSXSSSXiXZ só faltão as quatro figuras 
lembrança para a todos constar . 

Joze Pinto Teixeira ». 
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DOC. N° 25 
1778 . Setembro . 2 
Conclusão do corpo da Igreja. 
"Livro de Inventário... " fl.90. 

«Dizem o Juiz e Mordomos da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios arabalde e freguezia da 
Sé desta cidade que o corpo da capella da dita Senhora do arco para baixo se acha de tudo finda e 
decentemente ornado de todo o necesario, como também dois altares lateraes de S.Joaquim e Santa 
Anna e porque para nelles se celebrar o Samtissimo Sacrifício da Missa precizao de serem 
benzidos e a mesma capella, e juntamente as duas imagens de Santa Anna e S. Joaquim e mais 
Santa Rita e S.Francisco de Paulla. Lamego, 2 de Setembro de 1778». 

DOC. N° 26 
1778. Setembro.4 
Benção do corpo da Capela 
"Livro de Inventario... " fl. 90v. 

«Termo da benção do corpo da capela de Nossa Senhora dos Remédios, altares e imagens de que 
faz menção a provisão retro. 
Aos quatro dias do mes de Septembre de mil sette centos setteta e oito annos, na capella de Nossa 
Senhora dos Remédios, soburbios da cidade de Lamego, aonde veio o Reverendíssimo Don Manuel 
de Noronha abbade da paroquia de S.Pedro de Penude deste Bispado de Lamego ah na presença 
de várias pessoas assim de eclesiásticos como seculares em virtude da provisão de licença retro, na 
forma do Ritual Romano por elle forão benzidas as imagens de sua petição retro e provisão fazem 
menção e juntamente o corpo e altares collateraes da mesma capella de Nossa Senhora dos 
Remédios para se poder celebrar nos mesmos altares o Sacrassanto Sacrifício da Missa, tudo 
conforme a dita provisão: e para a todo o tempo constar da sobredita benção se fez este termo que 
o dito senhor assinou com as testemunhas que assistirão e presentes estiverão o Reverendo Mateus 
Monteiro Longa mestre das cerimonias do Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Bispo deste 
Bispado o reverendo Manoel Borges de Moura subchantre da Santa Sé de Lamego, o reverendo 
padre Ignacio de Magalhães; o reverendo Senhor Manoel Ferreira da Motta, capelão da Santa Se 
desta cidade de Lamego; e o reverendo Senhor António Tavares de Macedo desta mesma cidade e 
para constar de tudo se fez este termo, que todos assignarão e eu, Manoel Pereira Borges, Cónego 
Prebendado na Santa Sé de Lamego o fiz, escrevi e assignei». 

(Seguem-se as assinaturas) 
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DOC. N° 27 
1781, Dezembro, 21 
Ajuste de obras no Santuário 
A.D.V., Livro de Notas de Lamego, N° 133/4, fis. 144/146 
ALVES, Alexandre, in Artistas e Artífices na diocese de Lamego e Viseu, Revista «BEIRA 
ALTA»' vol. XXX, 1971, pp. 415 - 418 (tp) 

«Escritura de ajuste de obrigação da obra que se ha de fazer no sitio da capela da Senhora dos 
Remédios, que fazem os mordomos da mesma com o pedreiro João de Castro Nunes. 

[ ] no anno de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setesentos e oitenta e hum anno ao hum mes de 
Dezembro do ditto anno nesta cidade de Lamego, na cidade de Lamego, na capela de Nossa 
Senhora dos Remédios dela aonde eu tabeliam vim e aí se achavam em ato de Mesa os mordomos 
no fim desta assinados e na auzencia do Ilustríssimo e Excelentíssimo Juiz dela, o secretario da 
mesma Irmandade José Leitam de Carvalho fidalgo da casa de Sua Magestade pelo coal foi dito em 
nosa presensa com os mais Mordomos que eles se haviam justo com Joam de Castro Nunes mestre 
pedreiro assistente em Casal de Naboa o qual se achava presente deste fazer hum patio com as 
galerias e escadas que mostram os apontamentos e risco que apresentou (...) esta Irmandade o qual 
ha de ficar por baixo da capela e outro ajuste que está fazendo o mestre pedreiro Manoel Loureiro 
e se haviam justos de ele o fazer em o preço de hum conto e novecentos e cincoenta mil reis, o qual 
ele dito Joam de Castro Nunes disse pelo mesmo preço se obrigava a fazer, fazendo a em tudo 
conforme dito risco e também no dos apontamentos que sam os seguintes, que se obriga a fazer 
huma escada em tudo conforme o dito risco por ele assignado que he como o que se acha feito no 
pátio debaixo tendo os mesmos lansos, retiros, degraos, patios, e golgolos, e mostrando tudo o mais 
que se ve no dito risco, e ultimamente. O acresento dos degraos que forem precisos no ultimo lanso 
ate chegar ao patio de sima que faz Manoel Loureiro pondo elle os presisos balaustes, corrimão; 
pilastras como nos mais lansos, e que tirara todo o emtulho ou desemtulho nesessário tanto do 
pátio como o nesessário para ele ficar ao nivel e o dos claros e vans que ficam entre as escadas que 
tudo ha de ficar bem desaterrado e desafogado a escada e varanda dos ditos patios e os ahserses 
cera em tudo como esta o do primeiro lanso e pavimento do patio e todo o entulho lansara longe da 
obra mais de coatro brasos e adiante daquele sitio e sera toda a alvenaria grossa a parede bem 
limpa rachada bem ligada asente em barro e a cantaria sera fina e lavrada com aseio e asente em 
cal e no pátio se levantara os asentos e cantaria da baranda que for presizo para igoalar com os 
degraos que se achem já asentes, e fará o ornato da dita varanda e pirâmides presizas desta e do 
pátio que seram seis e so lhe descontara na cantaria da dita varanda as pilastras pequenas ou meios 
entre os (...) que estam no dito sitio, a fonte será feita pelo risco que lhe fará os aliserses persizos 
em boa alvenaria e asente em barro e a cantaria fina, bem limpa e asente em cal e fará os 
encanamentos presizos, de barro, levar a agoa á dita fonte que sera comduzida para alcatruzes de 
barro do pátio de sima para o paredam do pátio agora justo porque a dita agoa ha de vir de srma do 
pátio da capela e do sitio do tal paredam ahonde ha de prensepiar o repuxo seram os canos de 
pedra branquiada, the a biqua da dita fonte pondo lhe sua pia como também a saída para a agoa e 
os batumes fará como sam pedidos de po de pedra, tijolo, cal e azeite, semdo bem trabalhado e 
tudo a custa dele mestre pedreiro asim se obrigou a faze la pelo dito preso de hum conto 
novecentos e sincoenta mil reis pegando nela de forma que já esta prensepiada que sea emendada se 
nam estiver o que ja esta feito conforme o risco e apontamentos; e como já tem muita pedra asim 
de cantaria como de alvenaria que esta Irmandade ali mandou por e lavrar lha largaram toda pelo 
preso em que for por mestres avaliada que logo em parte lhe abateram no dito preço e que como 
nam dava fianza a dita obra seram os seos pagamentos na forma seguintes lha iram pagando a 
vista dos rois que sera obrigado cada semana fazer declarando os pedreiros que trás por seos 



31 

nomes quanto ganham por dm e os que trabalham cada semana e da mesma forma os homens de 
trabalho os canos de pedra que em cada semana mandar vir quem foram os carreiros e de que 
parte foi o carreto e quando meresem cada hum e como a expriensia lhe tem mostrado que muitos 
lavradores nam levam nada dos carretos, os que asim fizerem também o declarara para saberem 
nesta meza quem sam os bemfeitoes e he abunar e carregar no preço do dito ajuste e também tara 
hum rol de ferrage declarando o ferreiro e o preço que levou para que a vista de seus rois e depois 
de examinados asim se lhe ir comtrebuindo com o pagamento da dita obra comrespondente a 
despeza menos o que declarar por si mesmo deste so lhe dará metade salvo outra solução se esta 
meza achar que merese e lhe quizer dar mais que a obrigasam sera ficar metade do salário de cada 
dia se for dada a obra e outrosim sera obrigado apresentar nesta meza de mestre pedreiro Joam de 
Crastro Nunes seja na dita forma e pelo todo (?) e obrigasoens (?) e tudo se obrigava por 
suportarem como também se obrigava a dar finda a obra em o mes de Agosto de mil setesentos e 
oitenta e oito e que como o pagamento a obra fique dependência da despeza e obrigar que esta 
meza lhe ordenar e logo pelo dito secretario José Leitam de Carvalho foi dito que pela grande 
devosam que ele e sua família tinham a Virgem Nossa Senhora dos Remédios e levados do zelo que 
tem o dezejo de ver as obras desta capela acabada quer por si e pelos de sua caza fazerem a sua 
custa a capela que no corpo da dita obra se deve fazer a quoal ja ajustara com o mesmo Joam de 
Castro Nunes em preso de trezentos e setenta mil reis o quoal o mesmo dise e se obrigava a fazer e 
acabar no mesmo tempo e pelos ditos trezentos e setenta mil reis que lhe serão pagos em 
pagamentos igoacs sendo cada hum de des mil reis; aos quoais ele dito José Leitam de Carvalho 
disse se obrigava a satisfazer lho no fim de cada mes e que a mesma capela e obra fora pelo risco 
dela que ia por ambos assignado so com a declarasam que a mesma sera oitavada, mas debaixo das 
medidas altura, e largura que diz o mesmo risco e os connais seram os da frontana de cantaria e os 
de trás seram de boa alvenaria grossa e bem ligada e com tombadilho no alto para receber as 
piramedas que levara oito e sera bem ligada na alvenaria com bons ahserses, que se abriram fora 
da parede e do pátio que hiram mais fundos, alguns palmos o nesessano; e a frontana sera asente 
sobre a parede do dito pátio, terá sua sapata em que se corte a parede na altura do pavimento do 
patio e ao depois terá outro corte na altura em que levar soco da cantaria, no frontespisio; sendo o 
dito corte de huma alvenaria grosa, que toda sera asente em barro, e a cantaria fina, e bem limpa 
escudada assente em cal, a porta ha de ter doze palmos de alto e oito de largo com seu degrao por 
fora e soco demtro levara este em roda a hum degrao largo para reseber toburno ao pe do altar e as 
festas e porta seram apilastradas e por fora como mostra o risco terá a sua pedra de armas adonde 
melhor ficar porque esta era o seu ajuste e que esta Irmandade e ele pedreiro se obrigavam fazer 
cumprir cada hum pela parte que lhe pertense cumprir avia de se fazer sendo abrigado ele e 
mordomos em nome da Irmandade (...)• 

(Seguem-se 14 assinaturas) 

Nota:-Este documento foi parcialmente transcrito pelo autor e na revista acima 
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DOC. N°28 
1782. MAIO.29 
Ajuste de obras no Santuário 
A D.V., Livro de Notas de Lamego, N° 135/16, fis. 96-98v. 
ALVES, Alexandre, in Artistas e Artifices na diocese de Lamego e Viseu, Revista «BEIRA 
ALTA»,' vol. XXX, 1971, pp. 413-414. 

«Escriptura de Fiança que dá Manoel Faustino Loureiro Mestre Pedreiro aos Mordomos da 
confraria de Nossa Senhora dos Remédios. 

Saybam quantos este publico instromento de escriptura de fíansa virem que no anno do nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e oitenta e dois aos vinte e nove dias do mes de 
Mayo do ditto anno nesta cidade de Lamego dentro do Passo Episcopal delia onde sendo presentes 
o Reverendíssimo José Bernardo Pereyra Telles Mayordomo da confraria de Nossa Senhorados 
Remédios e o Reverendo beneficiado José Leytão de Carvalho secretário da ditta Irmandade e mais 
Mordomos abayxo ao deante asignados Fidalgos Dignidades Nobres e officiaes de huma banda e 
de outra Manoel Faustino Loureyro Mestre Pedreyro morador em Cazal de Naboa subúrbio desta 
mesma cidade e Mestre das obras da ditta confraria de Nossa Senhora dos Remédios erecta ao pe 
do ditto lugar do Cazal de Naboa e uns e outros pessoas bem conhecidas e reconhecidas de num 
tabelian e das testemunhas ao deante nomeadas e asignadas que outrosim reconheço de que dou fe -
se e logo pello ditto Mestre Pedreyro Manoel Faustino de Loureyro digo Faustino Loureyro foi 
ditto perante nos que por se ter acrescentado a obra do terreyro e capella do Desterro a que se 
obrigara por huma escriptura feyta nas nottas do tabelião da Villa Nova de Souto de El Rey em 
vinte e nove de Agosto de mil e sette centos e oitenta como o acrescento da escada que vay para o 
pateo da capela da Senhora dos Remédios se achava percizado de fazer nova obngasão asim pelo 
que respeyta ao novo acrescento como ainda para reforsar aquella primeyra que se fizera da ditta 
obra e cappela do Presépio e por isso se obrigava pela presente escriptura a completou e de todo 
conclui a ditta obra toda declarada na sobredita escriptura e na conformidade que ella a expressa e 
os apontamentos a que a mesma escriptura se refere e de todas as mais expressons e clarezas e 
obrigasoens que na ditta escriptura se mostrão e debayxo da mesma quanttia e ajuste que com os 
supra dittos fizera e na mesma escriptura se mostra contractado, de sorte que ainda sendo 
necessário tudo revalida e ratifica nesta como se na mesma a tornasse a expressar e declarar cada 
coiza persiso assim em particular como em geral e outro sim também novamente se obriga a fazer e 
concluir o sobredito acrescento das referidas escadas comforme os apontamentos seguintes ficou o 
Mestre Loureyro com a obrigação contratada neste último ajuste de acrescento a sua obra de fazer 
a escada do Pátio em que se acha a Fonte the bayxo a seu Pátio pondo-lhe as mesmas piramidas e 
mais as piramidas nos patios como a que vem de sima e igualmente os mesmos birlos, pilastras e 
corrimão e pondo-lhe hum arco de cantaria encostado a alvenaria o que não se vê na de sima mas 
nesta se lhe ajuntou fora os degraus últimos, ou digo primeyros ao subir mais largos do que os da 
escada velha = Fará o encanamento da agoa da fonte do ditto patio da escada de alcatruzes de 
barro ate a descida do ditto Patio, mas dali athé sahir dos últimos degraus seram os canos de pedra 
com broca larga e emmendados huns nos outros bem cheijos de batume e bem enterrados e ao pe 
deste cano se meteram alcatruzes de barro para a saida da agoa que reprentar se é que prezestir: 
Fará nos lados os dous nicho como mostra o risco tendo o fundo de doze palmos com sua abobeda 
por cima para expulsar a agoa com seu arco e huma piramida no meyo deste e no meyo que fecha o 
ditto arco sua mucheta para fora o ornatto que vay ladeando o Pátio sempre chegara ao cunhal do 
Pátio da capella mas de fronte dos dittos nichos formará hum dos castellos do ornatto do ditto patio 
e dahi athé o ditto cunal já lembrado fará o mesmo risco de meya lua como as mais que vá terminar 
com outro castello que levará antes de chegar ao tal cunhal porque este deve ficar servindo de 
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castello tudo o mais fica e esta debayxo da sua obrigação antiga e por estes acrescentos se lhe 
daram o que rejeytou que forão quinhetos mil reis Manoel Faustino de Loureyro cujo signal do 
ditto Mestre reconheço de que dou-lhe fé e o torno a entregar ao secretário que de como os recebe 
asigna e se ficam conservando como daquella obra da capela do Prezepio em poder e guarda dos 
zeladores e Mordomos para se apresentarem todos no tempo da revista de huma e outra obra que 
hade fazer na comformidade da mesma revista que na escriptura da capella do Presépio se 
determinou e contratou o qual acrescento se obrigava de fazer-lhe na sobreditta conformidade pela 
quanthia de quinhentos mil reis livres para elle e de o dar fuindo e completo com toda a mais obra 
da mesma escriptura athe o mes de Fevereyro do anno seguinte de mil setecentos e oitenta e três 
pois que em attensão ao mesmo acrescento se justarão de augmentar os dois annos contratados na 
ditta escriptura comforme os riscos e plantas que tém em seu poder e na mão do Reverendíssimo 
José Bernardo Pereyra Telles ou do secretario José Leitão de Carvalho lhe sera prompto o resto da 
obra velha que sam trezentos sinqoenta mil reis e os quinhentos da nova para de huma so destas 
referidos maons o receber quando quizer e o percizar visto que tém recebido hum conto de seis 
centos mil reis em parcellas de cuja com fissam em tabelião dou-lhe parcela o ditto Mestre em 
nossa presença e que para segurança total asim da obra deste novo acrescenta como de toda a ditta 
capela do Presépio e declarada na primeyra escriptura asima lembrada e ainda daquella quantia 
toda que já recebera e que for recebendo oferecia por seu fiador e principal pagador a José da Silva 
Peneda desta cidade que por também estar presente e sendo de num bem conhecido e das 
testemunhas deante de todas disse que é de sua livre vontade sem constrangimento de pessoa 
alguma e só por beneficiar ao sobreditto Mestre Pedreiro Manoel Faustino Loureyro o abunava e 
ficava como fiador e principal pagador assim no cumplemento e inteyra satisfassam da obra do 
novo acrescento das escadas na forma asima declarada e dos apontamentos respectivos e plantas e 
riscos e da primeyra obra e capela do Pátio do Presépio também na forma que a contratava o ditto 
Mestre e a mostram os seus respectivos apontamentos como ainda aquella ditta quantia de hum 
conto e seis centos mil reis que já recebera o ditto Mestre e todo o mais que for recebendo 
obrigandosse mais a toda e qualquer diminuissam e falta que tiver o ditto Mestre nas sobreditas 
obras e sem hum lamento ainda que minimo seja e logo pellos dittos zeladores e Mordomos foy dito 
digo minima seja por sua pessoa e bens e se obriga em seu nome e de seus sussesores e asim o 
Mestre Manoel Faustino como seu fiador e principal pagador dicerão que havendo de ser citados 
ou demandados pelo cumprimento desta escriptura ou por coalquer das clausulas delia o seriam 
perante o dito Doutor Juiz de Fora ou corregedor desta cidade em os quaes juízos comprometiao e 
para elles se declinavam e dezaforavam dos juizes de seu foro que hoje tem ou que possam vir a ter 
e nelles renunciavam todas as leys privilégios liberdades isençoens que em seu favor fassam e a que 
se possam chamar ferias geraes e especiaes e os dias de embargos e nojo e que querendo e es 
Mordomos obrigar o cumprimento desta ou qualquer de suas clausulas poderiam puxar ou pel os 
bens do Mestre pedreiro Manoel Faustino Loureiro que também sugeyta a esta obngasam ou pelas 
delle fiador como principal pagador ou por ambos juntos ou por cada hum insohdum pegando nos 
de hum e zangando os do outro ou pegando nos deste e largando as daquelle sem se poderem 
escusar hum com outro nem outro por outro nem de nada se puderem queixar-se e logo pellos 
dittos zeladores e Mordomos foy dito que aseitavam a obrigasam que o ditto Mestre pedreiro lhe 
faria asin do ditto novamente contratado como e a primeyra obra que na primeyra escnprtura se 
obrigava e agora lhe revalidava e rateficava e ainda também aseytavam a ditta fiansa na mesma 
forma em que se mostra feyta e se obrigavam a amostrar lhe todo o resto para cumplemento da 
totalidade do deferido que lhe falta em huma só mam das sobreditas sem dependência de o receber 
mais que de huma das referidas maons a saber ou do Reverendíssimo José Bernado Pereyra Telles 
ou Reverendo Benificiado secretário. José Leytão de Carvalho quando lho pediu e desde ja obrigam 
a esta satisfasam o rendimento da mesma confraria onde quer que a todo for em seus nomes e de 
seus subsesores na ditta Irmandade de comfraria em testemunho e fé de verdade asim o quiseram e 
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outorgaram huns e outros e me pediram lhes fizese esta que como Tabeliam publico estipulante e 
aseytante délies a aseytey por solemne escriptura hajam em seus nomes e das mais partes a que 
toca e toda pessoa nam parentes são testemunhas. 

Não teve efeito. 
(Segue-se uma assinatura) 

José António de Carvalho Freire». 

Nota:-Este documento foi parcialmente transcrito pelo autor e na revista acima referidos. 

DOC. N° 29 
1783 . Junho .17 
Ajuste de obras no Santuário 
A D V Livro de Notas de Lamego, N° 627/12, fis. 76-77. 
ALVES, Alexandre, in Artistas e Artifices da diocese de Lamego e Viseu, Revista «BEIRA 
ALTA»,' vol. XXX, 1971, pp.. 419 - 420. (tp) 

«Escriptura de obrigasão da obra da capela que per sua devosão manda fazer o Exm° Senhor Bispo 
nas obras da Senhora dos Remédios que faz o pedreiro João de Crasto Nunes. 

Saibam quantos e por que publico este documento em forma de escriptura de obrigasão e aperta da 
obra que no anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil setecentos e oitenta e três 
annos aos quinze dias do mes de Junho deste anno na capela da Senhora dos Remédios que he dos 
subúrbios da cidade de Lamego aonde eu tabelião vim ali dentro da secrestia delia se achavao 
prezentes e juntos em acto de meza o sacretario da Irmandade da dita Senhora José Leitão de 
Carvalho em auzencia do Excelentíssimo Juiz delia reverendo José Bemado de Vasconcelos Pereira 
Telles arcediago de Coa na Santa Se da dita cidade e fidalgos da Caza Real e o mais mordomos 
nobres e offeciaes adiante assignados e bem assim Joam de Crasto Nunes mestre pedreiro e_a 
residir em Cazal de Naboa do mesmo subúrbio pessoas conhecidas e reconhecidas de num tabelião 
e dos diante asignados e nomeados que outrosim também reconheço de que os sobreditos foi dito na 
minha presença e testemunhas que eles tinham justo e contratado com o dito João de Crasto Nunes 
de fazer uma capela que por sua devoção manda fazer o Excelentíssimo Senhor Bispo Juiz actual 
desta Irmandade nas obras desta capela da dita Senhora e com effeito ajustarão no preso de 
quatrocentos e setenta mil reis e ha de estar na forma seguinte. Primeiramente fará esta obra pelos 
riscos cujo autor he Cunha e seguira aquella parte que mostra o tarjão para as armas da mesma 
Senhora sobre a porta que neste lugar se devem colocar as de Sua Excelência em tudo o mais 
seguira os mesmos riscos ortografia e geografia e iconografia (sic) com sua parte oposta na mesma 
correspondência e seguindo os seus vestígios por planimetria, ortometna e geometria tudo bem 
executado seguro e bem acabado pelo mesmo risco. Também sera lagiada com o seu supedanio e 
tudo o mais que pertencente a pedra; e como o dito Joam de Crasto Nunes não dava fiança da dita 
obra se obrigavam a fazer lhes os pagamentos comrespondentes a despeza executando ele em tudo 
os apontamentos sobreditos e o risco com a forma a que elle está em tudo que hum se achava 
asignados e sera obrigado a presentar nesta meza com o Juiz e secetano delia os rois das despezas 
que for por elles pedidos lhe forem e que ao dito mestre João de Crasto Nunes foi dito que ele se 
obrigava a fazer a dita obra na forma sobredita e pelo referido preso de quatrocentos e setenta mil 
reis e se obrigava também por sua pessoa e bens a da la finda e completa athe onze de Agosto do 
anno futuro de mil setecentos e oitenta e quatro calcular os pagamentos da dita obra na forma e na 
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data por esta mesa ajustada o contrato com esta Irmandade e elle se obngavao fazer e cumprir 
cada hum pela sua parte a cuja satifasão se obrigavão elles mordomos e mesa da dita Irmandade e 
elle pedreiro quer os ajustados riscos que huns e outros serem (?) e quizerão e obrigarão e 
mandarão fazer esta escriptura assignada por mim tabelião que mando passar o referido em minha 
presensa e délies [...]. 

José Leyttam de Carvalho 
José Bernardo Vasconcelos Pereira Telles 

Nota:-Este documento foi parcialmente transcrito pelo autor e na revista acima referidos. 

DOC. N° 30 
1807 . Janeiro . 7 
Contrato com a viúva de Manuel Faustino Loutreiro 
"Livros dos Termos...1862", fis 

Termo de composição feito entre a Meza da Irmandade da Nossa Senhora dos Remédios, e Joze 
Gonsalves Portella, e sua mulher Maria Soares, esta viuva que ficou de Manoel Faustino Loureiro 
mestre que foi das obras da Capella da Virgem Nossa Senhora dos Remédios; pelo qual elles Joze 
Gonsalves Portella e sua mulher ficão livres de qualquer obra que fossem obrigados a fazer; e 
passão a esta Meza hua plena e geral quitação de tudo quanto lhe era devedora. 
Aos cinco dias do mez de Janeiro do anno de mil oitocentos e sette na sachnstia do Santíssimo 
Sacramento de Sé em acto de Mêza a que eu Joze Guedes de Magalhães Osono secretario da 
Irmandade presidia no impedimento do Excelentíssimo Reverendíssimo Senhor Bispo Juiz com os 
mais Irmãos da Meza Nobres, e officiaes no fim deste assignados: ahi por determinação do 
Excelentíssimo Senhor Juiz propuz á Meza que Maria Soares veuva que ficou de Manoel Faustino 
Loureiro Mestre que foi das obras da Capella da Virgem Nossa Senhora dos Remédios, e ora 
cazada com Joze Gonsalves Portella pedia que houvesse de fazer-se-lhe contas finaes. E como pelo 
termo feito aos vinte e quatro de Janeiro de mil settecentos e noventa, esta Meza lhe era a esse 
tempo devedora da quantia de hum conto trezentos e oitenta mil trezentos e sessenta e quatro 
reis, e deste esse tempo athe agora tem recebido a quantia de hum conto cento e vinte nove mil e 
trezentos reis estava-lhe portanto devendo ainda a quantia de duzentos e cincoenta e hum mil e 
sessenta e quatro reis, de cuja quantia(l)e/o veuva como declara o mesmo termo era obrigada a 
mandar fazer seis pirâmides que ja se achão feitas á custa da Meza, e emportarão em sessenta 
mil reis a fazer o desaferro do pateo, e a parede ao lado do reducto; e como ella dizia 
publicamente que apesar do termo por ella assignado que não era obrigada a mais nada do que 
á paga das seis pirâmides. Por evitar questões que podião suscitar-se se assentou em que se 
propozesse composição á ditta viuva, e a seu actual Marido; a que eu conforme a detreminaçao da 
Meza fiz e convierão nella na forma seguinte. Que abatendo-se dos duzentos e cincoenta e hum mil 
e sessenta e quatro reis (2) que a Meza lhe deve a quantia de sescenta mil reis que emportarão as 
pyramides a que elles erão obrigados e que a Meza pagou. So lhe resta a quantia de cento e 
noventa, e hum mil, e sessenta, e quatro reis; Porem que elles por causa da composição a que se 
procedia digo porem que elles Joze Gonsalves Portela, e sua Mulher Maria Soares por causa da 
composição a que se procedia, attendendo a que a Mêza poderia obrigallos á satisfação de todas as 
clausulas do termo acima declarado, e querendo ficar de todo desonerados de qualquer obrigação a 
que estivessem ligados; dicerão que recebendo a quantia de noventa, e seis mil reis de davao por 
pagos e satisfeitos de todas as contas que tinhão com esta Mêza como actuaes herdeiros do defunto 
credor o mestre Manoel Faustino Loureiro. E como ao assignar deste receberão a ditta quantia de 
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noventa e seis mil reis da mão do nosso irmão thesoureiro Manoel Gomes da Silva, por este 
mesmo termo dão plena, e geral quitação de todas as dividas de que esta Meza lhe era devedora, e 
ficão tão bem desonerados de toda a obrigação que poderião ter de fazer o desaterro do Pateo, e a 
parede ao redor do reducto; e em firmeza de tudo assignárão elles contractantes Joze Gonsalves 
Portella sua mulher Maria Soares, e a Meza com as testemunhas abaxo nomeadas este termo de 
composição, e plena, e geral quitação, ou como melhor lugar tenha em forma e via de Direito; E 
forão testemunhas presentes á assignatura deste termo e paga dos noventa e seis mil reis que se 
ajustarão Franscisco Pinto Ferreira, Joze Antonio Pereira de Lencastre,e João Maximo Fonseca; 
todos meus Familiares que todos aqui assignárão. E eu Joze Guedes de Magalhães Ozono 
Secretario da Irmandade o fis e assigno Lamego 7 de Janeiro de 1807» f.2-2v-3f 

(Seguem-se as assinaturas dos acima nomeados) 

(1) «divida ao tempo do Io.» 
(2) «divida actual 251 $064 
Pyramides 60$000 
resto 191 $064 

DOC. N° 31 
1819 . Maio . 3 
Ajuste de obras no Santuário 
"Livros dos Termos... 1862", fis 2-2v. 

«Termo de ajuste de obras feito entre a Mesa da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédio e Joze 
Reis Tinoco Mestre Pedreiro do Concelho de S Martinho de Mouros 

Como por determinação da Mesa eu e o Irmão Thesoureiro Antonio Joze de Freitas fomos 
encarregados de procedermos ao ajuste dos paredoens que devem segurar o desaterro que 
ultimamente se fes para o Pateo do fundo do Monte aonde ha de ser a entrada principal da obra 
mandando-se affixar Editaes para que os Mestres que quisescem tomar a ditta Obra fosçem dar o 
seu lance a casa do dito Irmão Thesoureiro aonde se acharião as condições com que a obra devia 
ser feita cujas são as seguintes: deverão estas paredes ser de alvenaria apurada, bem encascada, 
bem rachada, e bem ajuntourada; e nivelado o largo com algum declive para a parte da cidade, se 
dará a parte superior dous palmos e meio de alicerce, e quatro de largura na parte mais alta, e na 
inferior que fas frente ao caminho se darão as mesmas dimenções com meio palmo arrestante; os 
parapeitos serão de três palmos e meio de largo e quarto de alto capeados de cantaria bem apurada, 
e attestada com sua faxada três quartos ou seis polegadas de largura lavrada por dentro e fora, com 
seu pilar para rematar a alvenaria, á excepção da face das duas paredes das Estradas a parte do 
Monte as quaes só para a face da Estrada he que leverão a ditta faxa. E tendo concorrido vários 
Mestres a dar o seu lance todos foram maiores que o do Mestre Joze Rois Tinoco o qual tomou a 
ditta obra obrigando-se a satisfação delia pelo preço de quatorze mil e quatro centos a braça 
quadrada pagos em dinheiro de metal, de sorte que para segurança da Irmandade a bem das fianças 
que o ditto Mestre arrematante por esta se obrigou a receber somente a cada braça quadrada que 
fizer duas moedas de ouro ficando a terceira para segurança do seu engajamento cuja terça parte so 
se lhe satisfará no fim da obra; E chamando eu o ditto Mestre a minha prezença ele me disse que 
estava por todas as condições deste termo pelo qual se obrigava a ditta obra na maneira aqui 
declarada; para o que dava por seus fiadores e principaes pagadores a Joze Antonio de Almeida e 
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Antonio Joze de Almeida ambos negocintes moradores na rua de Seara desta cidade; que tão bem 
perante mi apaarecerão; e este termo comigo e com o Irmão Thesoureiro assignarão e testemunhas 
abaxo declaradas, e obrigando a tão bem caso que a Mesa o exigisse a reduzir este termo a 
Escriptura publica a qual tanto o arrematante como os fiadores assignarão logo que para isso forao 
avisados; e foram testemunhas ao assignar este termo, declarando com tudo o engajante que se 
havia de aproveitar da pedra que se acha arrancada por conta da Irmandade no Souto de Antonio 
Duarte da Fonseca Lobo desta cidade e mais que os pagamentos serião não da maneira acima ditta 
o que teria lugar se elle não desse fiadores, mas como os dá que devendo segurar-se- lhe a obra the 
o valor de quinhentos mil reis agora se lhe darião cento e sessenta mil reis, quando a obra estivesse 
mais de meia outra igual porção e o resto no fim da obra com todas as quaes clausulas assignarão 
este termo na forma acima ditta e forão testemunhas que tão bem assignarão. Manoel de Lemos 
Ajudante do Regimento de Infantaria de Arouca e Francisco de Almeida Cabral Sargento do 
mesmo Regimento. Lamego 3 de Mayo de 1819. 

Joze Guedes de Magalhães Osório 
Secretario da Irmandade» 

DOC. N° 32 
1842. Julho. 31. 
Continuação da obras do Santuário 
"Livro dos Termos... 1862" fis 17-17v. (tp) 

«Termo de Providências sobre o progresso das obras de pedraria. 

Aos 31 de Julho de 1842 na caza da fabrica da capella de Nossa Senhora dos Remédios em acto de 
Meza que prezedia o Excelentíssimo Affonso de Souza Araújo da Silveira actual Juiz desta 
Irmandade ahi depois de competente discussão e votação se decidio que apenas finda a fonte do 
fundo das escadas (...) próxima pela parte superior a cascata se possa alargar o ladrilho e adro 
junto á capella da parte da Epistola, de maneira que o adro ficasse com a mesma largura que tinha 
para a outra parte athe a fonte das letras douradas e aue para este alargamento se solicitava a 
licença de João Teixeira Barboza, que tendo solicitado declarou que por devoção offerecia o 
terreno que a obra percizasse de occupar, mas que em quanto a castanheiros lhe devião ser pagos 
todos os que a obra tivesse de abater e lhe tirasse de seu domínio e já dias antes se tinha deliberado 
em Meza que a lapida colocada sobre a referida fonte ficasse liza e sem inscripção alguma athe que 
a podesse aprazentar aluziva ao mistério que deve venerar-se na capella que tem de edificar-se 
fronteira á mesma fonte; e para constarem estas deliberaçoens se formou este termo que a Meza 
assignou comigo Francisco José Pereira Cardozo Magalhaens Secretario da Meza da Irmandade 
que a escrevi e declaro que a Meza também deliberou que em se achando terminada a obra do 
referido alargamento do adro com as paredes promptas se trataria de fazer a casa para o padre 
capelão da Irmandade na rectaguarda da qual presentemente existe com frente para a cidade o que 
eu sobre dito declarei e assgno com os sensores da Meza. 

Francisco José Pereira Cardozo» 
(Seguem-se as assinaturas) 
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DOC. N° 33 
1848 . Agosto . 13 
Construção dos paredões junto do adro 
A.I.N.S.R.L. "Livro de Sessoens da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, 1848-1869", fl 
2v. (tp) 

«[...] Também propos que estando ultimado o paredão do lado esquerdo da capella se devia dar 
principio ao outro lado do paredão, do lado direito; (...) mandaram dar principio ao novo paredão e 
ajustaram com o mestre de obras Manoel Domingos (sic) Barreira de ser feito a jornal ou de 
impreitada como milhor conviesse (...) decidiu-se mandar compor o estuque da capella sobre o 
órgão para evitar que caia algum pedaço de argamaço em sima delle [...]. 

Manuel José Roiz da Costa». 

DOC. N° 34 
1849 . Setembro . 28 
Construção da casa do capelão 
"Livro de Sessoens... 1848-1869", fl3v. (tp) 

"Aos 28 de Setembro de 1849 no paço episcopal em acto de Meza a que prezidia o Excelentíssimo 
Senhor Bispo com sufficiente numero de vogaes entrou em discussão se tendo de edificar se caza 
de rezidencia para o reverendo capelão de Nossa Senhora dos Remédios (...) mais fazer -se de 
empreita, se a jornal, e uniformemente se assentou fosse de empreita, e mandando se chamar o 
mestre Manoel Domingues se Qie encarregou a factura da planta da obra para em vista delia se 
tractar do ajuste com as clausulas, e condiçoens que parecerem comvenientes. Igualmente entrou 
em discussão se tendo ese assentado de se fazerem torres hua de cada lado da cappela nas quais 
mesmo fosse a residência do padre cappellão, se a fazer-se a caza de que acima se fallou, 
prejudicava a factura das mesmas torres, e decidio-se que (...) quanto antes e que contudo esta caza 
se faria em tal forma que a todo o tempo podesse dar se lhe outro destino, e continuando e que as 
torres obra maior virião a ter lugar quando as circunstancias financeiras o permittissem, e então 
para ellas se mudarião, os sinos da rezidencia do reverendo capellão e como conviesse [...]. 

(Seguem -se as assinaturas) 

DOC. N° 35 
1850 . Maio . 5 
Ajuste do preço para a construção da casa do capelão 
"Livro de Sessoens... 1848-1869", fl.5 (tp) 

«Sessão do dia 5 de Maio de 1850 sobre o ajuste último da obra de pedraria para a caza do 
capelão. 

(...) Foi assentado que visto o Mestre Nanoel Domingues Barreira ser constante em não poder 
apresentar a pedraria para a caza do reverendo capelão da Ermida de Nossa Senhora dos 
Remédios, segundo o risco, que ultimamente se approvou athe em concorrência com o mesmo 
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Senhor Juiz a quem tudo se participou mandando-se-lhe o risco a Lisboa senão por dous contos de 
reis metálicos, que heria recebendo a proporção, que o fosse havendo, das esmolas, se lhe 
encarregasse esta obra pelo referido lanço e que chamando o referido Mestre se lhe lavrasse termo 
de ajuste, que ele assignasse para a todo o tempo constar; e de que assim se assentou se lavrou este 
que todos assignamos e eu Francisco Joze Pereira Cardozo de Magalhães secretario da Irmandade 
que o escrevi». 

(Segue-se as assinaturas) 

DOC. N° 36 
1856 . Junho . 26 
Nova banqueta para o altar-mor 
"Livro de Sessoens...1848-1869", fl.9 (tp) 

«Em sessão de 26 de Junho de 1856 a Mesa achou que (...) a banqueta do altar de Nossa Senhora 
não estava decente para ornamento do altar e que tendo aparecido nesta cidade hum mestre que 
trabalhava em obras desta qualidade, apresentou um risco tão agradável, que era devoto, que a 
ilustríssima meza, mandasse fazer outra banqueta para o altar de Nossa Senhora e mais duas para 
os altares lateraes que tidos importavão em 115:200 reis: a Meza deliberou que mandasse fazer 

DOC. N° 37 
1857. Julho. 3 
Obras de restauro do interior da igreja 
"Livro de Sessoens... 1848-1869", fl.10 

«Sessão de 3 de Julho de 1857. 

Em Meza de 3 de Julho de 1857 prezedida pello Excelentíssimo Senhor Bispo D. José de Moura 
Coutinho Juiz da Irmandade compareceu Bartollo Pires Zineu do Porto Mestre estucador, que 
apresentou diversos riscos, para o estuque do tecto da capella, a Meza escolheu hum e auctorizou o 
thesoureiro Francisco Correia Menezes para mandar fazer a obra, e assim como mandar encarnar 
as Imagens dos Santos e pintar os altares, mandar fazer frontais hum para o altar mor hum branco 
outro vermelho, e hum pavilhão para o sacrário tudo de tella de retrós e galoens de retrós, nada 
mais se tratou que eu secretario escrevi e assignei. 

Manoel José Rois da Costa». 
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DOC. N° 38 
1858 .Novembro. 30 
Elevação do Santuário a Real Santuário de Nossa Senhora dos Remédios 
"Livro de Sessoens... 1848-1869", fl.14 

«Ministéri do Reino 

Eu, El Rei, faço saber aos que este meu Alvará virem, do que, attendo ao que me foi representado 
pela Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, erecta no templo da mesma invocação; e vistas as 
informações do governador civil de Vizeu á acerca da bôa administração da mencionada 
Irmandade, magnificência do santuário onde exercita as suas funçções, e grande devoção de que he 
objecto a imagem da Virgem que ali se venera - circunstancias que tornam este pio estabelecimento 
dos mais notáveis daquelle districto: hei por bem e me praz fazer a graça à Irmandade de Nossa os 
Remédios erecta no templo da mesma invocação que se acha situado no Monte de Sancto Estevam, 
subúrbios da cidade de Lamego, de a tornar debaixo da minha real e immediacta protecção, 
concedendo-lhe as honras e distincções que direitamente pertenceram aos institutos de egual 
natureza. E para que assim fique constando authenticamente no archivo da sobredita Irmandade e a 
fim de que esta Real Mercê possa surtir todos os seus effeitos, se passou o presente alvará. Pagou 
de direitos de mercê e addicionaes doze mil novecentos, trinta e seis reis, como constou de um 
conhecimento em forma, número oitocentos cinquenta e oito, passado em data de quinze de outubro 
último na Administração Geral da Caza da Moeda e Papel Selado. 

Dado no Paço das Necessidades em trinta de Novembro de mil oitocentos cinquenta e oito». 

DOC. N° 39 
1859 . Outubro . 30 
Obras no escadório 
"Livro de Sessoens... 1848-1869", fl.25v-26. 

«Aos trinta dias do mes d" Outubro de mil e oitocentos e cincoenta e nove foi proposto á Meza da 
real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios pelo Senhor Manoel Domingos da Costa Barreira 
Mestre pedreiro, que s'obrigava a fazer quatro varandas em seguida e iguaes em tudo a que este 
anno se tinha feito nas eswcadas das obras do monumento de Nossa Senhora dos Remédios recto 
no Monte de Santo Estevãosuburbios d'esta cidade pelo preço e quantia certa de cento e trinta mil 
reis cada hua vindo a importar as quatro referidas varandas no total de Quinhentos e vinte mil reis, 
com a condição desta Irmandade lhe dár a pedra que para o mesmo fim da factura das táes 
varandas tinha mandado cortar e conduzir para aquelle lugar do monte de Santo Estevão, cujas 
varandas também s'obrigava a ter promptas em dia quinze d'Agosto proximo digo do proximo 
anna de mil oito centos e sessenta (sessenta) e que no cazo d" em tal dia quinze d' Agosto de mil oito 
centos e sessenta não estarem de todo concluidas as varandas mencionadas se sugeitava e obrigava 
a pedra de cincoenta mil reis, e alem disso a que a Meza da mesma Real Irmandade as mandasse 
fazer ou concluir por quem lhe conviesse e por conta e risco do mesmo Mestre pedreiro e que 
depois d'ultimadas as varandas por elle feitas ou mandadas fazer preferindo-se as quatro 
mencionadas serião revistas e examinadas pela Meza e peritos e no cazo de lhes faltar a perfeição, 
ou segurança, ou algua couza pelo que não fiquem em tudo iguaes a referida varanda que se fez 
este anno ficava elle Mestre pedreiro obrigado a construção d'outras que satisfação ao contracto 
aqui declarado ou pedra que a meza da mesma Irmandade assentar, podendo em tal cazo a mesma 
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meza manda las fazer por conta e risco do mesmo Mestre pedreiro se assim ella julgar conveniente: 
que a quantia de Quinhentos e vinte mil reis importância das referidas quatro varandas lhe seria 
satisfeita em quatro digo em três pagamentos sendo o primeiro da quantia de cento e trinta mil reis 
vencido hoje o segundo em dia São João Baptista do anno proximo de mil e oitocentos e sessenta 
de igual quantia: e o terceiro em dia quinze de Septembre do mesmo anno da quantia de Duzentos e 
sessenta mil reis, porem de no cazo da Meza não satisfazer por inteiro a este ultimo pagamento se 
lhe passaria hum documento da quantia que a Meza lhe ficasse restando com vencimento de juro 
annual de seis por cento athe a solução do referido pagamento. E desta forma a Meza aceitou o 
contracto proposto pelo referido Mestre pedreiro na forma que fica exarado, e elle mestre pedreiro 
(Pedreiro) Manoel Domingos da Costa Barreiro o ratificou e se obrigou a cumprir o contracto na 
forma que fica exarado ao que forão testemunhas presentes José Antonio da Silva Oliveira, e 
Evaristo Eleuterio Pinto de Magalhães ambos cidade que este assignão com referido Mestre 
pedreiro e comigo Manoel Pereira Ramalho Scretario da Irmandade que este escrevi. 

Manoel Pereira Ramalho». 
(Segue-se as quatro assinaturas, sendo uma delas de Domingues Barreira) 

DOC. N° 40 
1863. Março. 15 
Obras na estrada para o Santuário 
"Livro de sessoens... 1848-1869", fls.25-25v. (tp) 

«Sessão de 15 de Março de 1863 

[...] foram approvadas as obras feitas na estrada que conduz de Lamego á capella da Senhora dos 
Romedios (sic), pello lado do souto e em que interviera também o devoto Carmine Cortes desta 
cidade possuidor hoje da quinta do casal de Naboa sedendo alguma terra da sus quinta. 
Deliberou-se que se continuassem a fazer na propriedade comprada no Fafel todas as obras que 
uma maior aquisição d'águas tornasse necessárias a favor das nossas antigas fontes devendo ser 
fiscaes destas e de todas as mais que d'hora avante se fizessem (...). 
Pelo Excelentíssimo Juiz foram presentes a mesa dois riscos tendentes a embellezar um dos largos 
das escadas da Senhora dos Remédios os quaes a mesa vio com gosto (...) mas sobre os quaes se 
não tomou deliberação por se julgar milhor q'esta tivesse lugar em uma sessão especial e na 
presença d'um outro risco, que o Excelentíssimo Juiz disse ainda esperar». 

DOC. N° 41 
1863.Junho. 25 
Risco para obras no escadório 
"Livro de sessoens... 1848-1869", fl.26 (tp) 

« Sessão de 25 de Junho de 1863 

[...] Aberta a sessão o Excelentíssimo Juiz apresentou à Meza hum risco, que mandou vir de 
Lisboa para obra do largo da capella que esta no meio da escadaria; agradou muito á Meza e 
louvou as diligências e zelo do Excelentíssimo Juiz; porem como elle pruposesse, que tinha 
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incomendado outro risco para o Porto a Meza suspendeu a sua deliberação ate a chegada do 
segundo risco. 
Foi proposto pello Excelentíssimo Juiz, que para se fazerem algumas obras d'absoluta nessecidade 
hera preciso comprarem-se alguns terrenos junto ás obras da Senhora dos Remédios; como 
comprar expropriação de hum pedaço de terra a João Guedes d'Amaral senhor de huma vinha 
assima do monte de Santa Cruz, hindo desta cidade ao lado direito para alinhar a estrada que vai 
desta cidade de Lamego para a capella da Senhora dos Remédios junto á parede do Carmine Cortes 
ao lado direito, outro sim comprar-se o quintal do Cardoso junto ao quintal do nosso capellão e a 
leira do Illustrissimo João Batista Pereira da Rocha [...]». 

DOC.N° 42 
1866 . Abril. 17 
Conclusão do último patim do escadório 
A.I.N.S.R.L. "Actas das Sessões da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios - 1870", fl lv. 
(tp) 

«Sessão de 27 de Abril de 1866 
[...] O objecto desta Meza foi concordar-se em se mandar concluir o ultimo patim das escadas, e 
que esta obra fosse justa a jornal, e que disto se de-se parte ao Excelentíssimo Juiz, e que se lhe 
participasse que a Meza tem em vista a obra das fontes mas que se não deliberava a tratar de 
semilhante obra sem primeiro ouvir o parecer e voto de Sua Excelência, para o que se fazia muito 
precizo a sua prezidencia, não podendo porem comparecer, se digna-se mandar os riscos das fontes 
que tem em seu poder para a Meza deliberar [...]». 

DOC.N° 43 
1866. Maio. 21. 
Obras no pátio de Jesus, Maria, José 
"Actas das Sessões ... 1870", fl 35. (tp) 

« Sessão de 21 de Maio de 1866 

[...] A Meza autorizou o Senhor thesoureiro (...) logo que haja meios (...) logo que seja acabada a 
obra do ultimo patim, a dar principio a outra obra junto a capella a onde estão as imagens de Jesus, 
Maria, José cuja obra he de fazer assentos com seus encostos em bellesados com gradiamento em 
volta da dita capella [...]». 
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DOC. N° 44 
1866. Junho. 27. 
Obras no escadório - fonte 
"Actas das Sessões ... 1870", fl 35. (tp) 

« Sessão de 27 de Junho de 1866 

[...] Determinou-se, que se mandasse fazer huma fonte em frente da primeira capella que tem as 
armas do Excelentíssimo Bispo D.Manoel de Vasconcellos, depois de terem examinado o local a 
onde ella devia ser feita; procedendo-se ás medicoens precizas, e explicadas pelo mestre arquitecto 
Manoel Domingues da Costa Barreira, da que se passarão a ver a fonte contigua á cascata 
deliberarão mandar por hum distico na pedra, que para isso foi colocada, que he na forma seguinte 
= É fonte pura = A Mãe do Eterno = Quem n'ella bebe = Não teme o Inferno [...] 

Manoel José Rodrigues da Costa - Presidente». 

DOC. N° 45 
1866 . Julho . 1. 
Orçamento para as obras - fonte 
"Actas das Sessões ... 1870", fl 35v. (tp) 

«Sessão de 1 de Julho de 1866 

[...] Aberta a sessão tratou-se do orçamento da nova fonte da mencionada capella retro. O Mestre 
arquitecto Manoel Domsngues da Costa Barreira apresentou o orçamento da quantia de -
2:507.500 reis. A Meza depois de muitas e attendiveis reflexoens de diferentes Mesarios, acordou 
em se fazer a obra a jornal, tendo porem toda a confiança da capacidade do Mestre no bom 
desempenho de huma obra de tanta consideração. 
A Meza tem toda a esperança e confia em Nossa Senhora dos Remédios que lhe hade propucionar 
socorros para a dita obra, e humildemente os pede para concluir a obra dentro do dito tempo, a 
Meza decididamente acordou que se promptificava a abonar o dinheiro que for preciso, porque tem 
todo o empenho, e excessivo desejo que no tempo da sua administração fique complecta, que he 
hum monumento de glória que a Meza, e devotos offerecem a Mãi de Deus [...]. 

Manoel José Rodrigues da Costa Presidente». 

DOC. N° 46 
1867 . Agosto . 1. 
Obras no escadório - decisões da Mesa 
"Actas das Sessões ... 1870", fl. 46. (tp) 

« Sessão de 1 de Agosto de 1867 

[...] Logo pelo thesoureiro foi ditto que tendo chigado a pouco do Porto, e tendo lá consultado os 
Mestres Artistas, a face do risco da fonte nova, para d'elles colher por quanto de mármore o 
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golfinho alias quanto fasião de mármore o golfinho e o tritão, ou Nepturno que na mesma fonte se 
deve colucar: o primeiro a que consultou foi o artista Amatucci que lhe disse as fasia por cento e 
oitenta mil reis, e o menos cento e cinquenta; o segundo, que foi o artista Costa, lho disse que não o 
fasia por menos cento e noventa e dous mil reis; e o terceiro, que foi o artista Santos, lhe disse o 
fazia por cento e trinta mil reis, todos comprometendo-se a apresentar em tudo bem feito e 
acabado; por isso e face ao exposto, a Mesa decidirá o que bem lhe aprouver. Pelo Mordomo José 
Corrêa de Meneses foi dito (depois d'algumas reflexões) que lhe parecia muito acertado o escrever-
se para Lisboa ao Mestre Sinate (sic) por ser elle quem fez o risco para elle ajustar pello menos, 
com o artista que melhor e mais perfeita o fisesse; foi unanimemente approvado sendo authorisado 
o thesoureiro para escrever para Lisboa para o dito fim [...]». 

DOC. N° 47 
1867 . Setembro . 4 
Obras no escadório - fonte 
"Livro de Sessoens da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios 1848-1869", fl47v. (tp) 

«Pedio a palavra o thesoureiro José dos Santos Leitão, que lhe foi consedida por elle foi dito, que 
estando no coração de toda a Mesa acabar a sumptuosa obra que se anda construindo da nova 
fonte, propunha que a Mesa, sem exitação ficasse até que a mesma se acabe, visto ter ella sido 
quem lhe deu principio (...)• Mais por elle foi dito, que tendo sido incumbido pela Mesa de escrever 
para Lisboa para a construção do Golfinho, ainda o não tinha feito por não julgar de necessidade, 
por ser cousa que vem só a servir quando a fonte estiver complecta. Pedio a palavra o Mordomo 
Manoel Fernandes Costeira (...) por elle foi dito que era devoto se nomiasse o Excelentíssimo 
Visconde de Val-Mor para Juiz, que é quem melhor poderia arranjar o golfinho [...]. 

José Joaquim Villas Boas 
José dos Santos Leitão». 

DOC. N° 48 
1867 . Dezembro . 8. 
Obras no escadório - fonte 
"Actas das Sessões ... 1870", fis 50v-51 (tp) 

«[...] Sua Excelência (Visconde de Val-Mór) se dirigio á sua sumptuosa fonte que se acha em 
construção, e ahi pelo Mestre das obras Manoel Domingues da Costa Barreira foi aprezentado o 
risco da mesma fonte, dando todas as explicações necessárias que lhe eram pedidas pelo 
Excelentíssimo Juiz, com as quaes muito o satisfez elogiando a perfeição com que a obra ia feita. 
Por esta occasião, appreentando o thesoureiro José dos Santos Leitão as dificuldades que se 
encontrava para fazer no Porto a figura de mármore representando Neptuno montado n'um 
golfinho, e o receio mesmo que tinha de que a obra feita ali ficasse defeituosa e menos digna da 
grandeza e perfeição com que vai feita a fonte, o Excelentíssimo Juiz declarou que se encarregava 
de a mandar fazer em Lisboa onde seria seguida pelo autor do risco da fonte o Artista Cinati [...]. 
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Visconde de Valmor; Manoel José Rodrigues; Manoel Fernandes Costeira; Domingos José 
Mesquita; Francisco Corrêa de Sousa Meneses; Joaquim da Fonseca Amalio; Jerónimo de Oliveira 

e Souza, José dos Santos Leitão». 

DOC. N° 49 
1868 . Março . 30 
Obras no escadório - encomenda do tritão para a fonte 
"Actas das Sessões ... 1870", fl 53v. (tp) 

«[ ] Foi apraserrtada á Mesa pelo thesouereiro uma carta do Exmo Visconde de Valmor na qual 
dava parte que estava justa e encommendada a figura de mármore para a fonte em construção em 
vista de que a Mesa deliberou enviar-lhe um officio de agradecimsnto [...]» 

DOC. N° 50 
1868 . Agosto . 19 
Construção de uma estrada para o Santuário 
'•Actas das Sessões ... 1870", fl. 55v. (tp) 

«[ ] Pelo Excelentíssimo Juiz foi dito que julgava de grande necessidade o fazer-se uma estrada 
suave que principiasse no sitio do Jogo da Bola e finalizasse no portico esquerdo do Largo dos 
Gigantes, no qual todos concordaram [...]». 

DOC. N° 51 
1868 .Dezembro . 20 - 1869 . Dezembro . 31 
Esmolas 
A.I.N.S.R.L. "Receita e Despeza da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios -1870 , i ls.nv-
24v. 

PRODUTO DA SUBSCRIÇÃO FEITA PARA A RECONSTRUÇÃO DA 
SACRISTIA E DEMAIS OBRAS DE RESTAURO -1868. 

NOMES 

Visconde de Valmor, Juiz da Irmandade 
Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa, Vice-Juiz 
João José Teixeira Fafe, Secretário 
José dos Santos Leitão, Tesoureiro 
Dr. José Correioa da Silva Meneses, mordomo 

IMPORTÂNCIA 

4005000 
5$000 
2$250 

50$000 
4$500 

Francisco Stanislau Pinto de Carvalho, idem 
José Joaquim Vilas Boas, idem 
Joaquim da Fonseca Amálio, idem 

10$000 
9$000 
13S500 
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Jerónimo de Oliveira e Sousa, idem 
Domingos José Pinto de Mesquita, idem 
Comendador, Matias Carneiro Vasconcelos e Silva, devoto-Porto 
Dr.Alexandre da Costa Pinto, idem 
José Maria Alves Pimenta, devoto de Lamego 
João José de Matos, Devoto do Porto 
Francisco José de Matos, idem 
José Luis Monteiro, devoto de Lamego 
D.Deão de Sé, idem 
Abade, José Alves da Fonseca, idem 
António Braz da Fonseca, idem 
Rev°.João da Piedade Ferreira, idem 
Francisco Ribeiro de Magalhães, idem 
Bernardo Mansilhas, devoto da Régua 
Fonseca e Filho, devotos de Lamego 
Rev° Miguel Luis da Rocha, idem 
José Maria de Lima, idem 
Rev° António Dias de Sousa, Reitor de Almacave, idem 
António Correia da Silva Meneses Júnior, Idem 
José Pinto de Macedo, idem 
D" Maria Duarte Perry, idem 
D" Maria Júlia de Carvalho, idem 
Da Luisa de Almeida, idem 
José da Cruz Pais de Figueiredo, idem 
Matias da Silva Presente 
João de Santa Ana da Silva Melo, idem 
Quintino Cardoso, idem 
D" Vitória do Carmo, idem 
Capitão, João António Ferreira dos Santos, idem 
José do Carmo Vieira Dinis, idem 
António Rebelo, devoto do lugar das Oliveiras 
Francisco José Soares Braga, devoto de Lamego 
Da Teresa da Cunha, idem 
Francisco José de Abreu, devoto de Lamego 
Francisco de Sampaio Varejão e colegas de aula, de Lamego 
Manuel de Oliveira Barros Cardoso, de Lamego 
Joaquim de Sousa Loureiro, do Porto 
Francisco José Teixeira de Carvalho, de Lamego 
Rev° António Dinis, de Lamego 
Manuel Pereira de Vasconcelos, de Lamego 
Francisco Stanislau Pinto de Carvalho Júnior, de Lamego 
Da Joaquina Saraiva, idem 
José da Fonseca Mitra, idem 
Rev. António e Moura Almeida 
José Bento 
Da Maria Guilhermina Duarte 

9$000 
4$500 
30$000 
15$000 
13$500 
10$000 
9$000 
9$000 
9$000 
9$000 
8$000 
8$000 
5$000 
5$000 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
3$600 
3$600 
3$000 
3$000 
2$750 
2$250 
2$250 
2$250 
2$250 
2S250 
2$250 
2$250 
2$000 
2$000 
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Da Isabel Maria Duarte Perry da Fonseca Lobo 
Dr. Jacinto Feliciano da Silva e Castro 
Joaquim Martins Teixeira de Carvalho 
Dr. Frederico de Abreu Gouveia 
Joaquim Soares de Almeida 
Manuel Correia Cardoso de Meneses 
Da Maria Cândida Mitra 
Pedro Soares e António da Fonseca Pinto 
Da Delfina Duarte da Fonseca Lobo 
Severino Coelho de Meireles Quintela 
José Cardoso Pinto Queimada 
D" Joana Carneiro Vieira, viúva 
Alexandre Maria de Lemos 
Da Maria Rita de Sousa Ranhados 
Joaquin Lopes de Almeida, de Lisboa 
António Almeida de Carvalho, do Porto 
Da Maria dos Remédios 
Joaquim dos Santos Preguiça 
D" Maria da Cunha Reis 
José António da Silva e Oliveira 
D" Maria Leopoldina Guimarães 
Francisco Hespanhol 
João António de Abreu 
José Osório 
Da Maria da Silva 
António Guedes Monteiro 
Rev° Jacinto Feliz Moreira 
Da Luisa Saraiva 
António Bernardo da Silva Veiga 
Da Maria José Avelina e Irmão 
Da Corina Augusta Guimarães 
Da Clementina Rosa do Carmo 
Da Constança Campos 
D" Matilde Augusta de Campos 
Da Antónia Alves de Almeida 
Da Adelaide do Sacramento 
D. Martinho de França, de Lisboa 
António da Silva 
Francisco Soares Varela 
António de Oliveira e Castro 
José Luis Centieiro 
D" Joaquina Maria Pereira Vaz, viúva 
Joana da Soledade Ferreira 
Da Maria Ferreira Cardoso 
António de Carvalho Salpicão 
Francisco José Cerdeira 

30$000 
30$000 
22$500 
13$500 
103000 
9$000 
53900 
43900 
43500 
43500 
43500 
43500 
43500 
43500 
43500 
33000 
23300 
23250 
23250 
23250 
23000 
23000 
23000 
23000 
13950 
13660 
13500 
13500 
13500 
13500 
13500 
13400 
13275 
13250 
13150 
13125 
13200 
13000 
13000 
13000 
13000 
13000 
13000 
13000 
13000 
13000 
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António de Carvalho Saraiva 
Maria da Conceição da Costa, viúva 
Manuel de Carvalho 
Ildefonso José da Costa Flórido 
José António Ferrageiro 
Manuel Gomes 
José Pinto Lobão 
Gualter Gonçalves 
Alfredo Augusto da Fonseca Aragão 
D" Maria José Zagalo 
D" Prudenciana Peregrina 
José Augusto Crespo 
D" Ludovina Henriqueta de Jesus 
A Viúva Cardoso 
Bento de Melo Coutinho de Dalvares 
Uma devota 
Mariana Rita de Jesus 
Maria Antónia Bandeira 
Da Jerónima Tavares e Irmãos 
Da Maria Emilia  
Angélica do Carmo 
Joana Maria 
Joana Vasques 
Francisco Dias da Silva Chanesco 
A Viúva de Manuel Joaquim Gonçalves 
José Maria dos Santos 
Manuel Correia de Araújo 
Rosa Margarida, criada 
Rita do Carmo Bicoca 
Bernardo Marques 
José Pereira Sapateiro 
Maria Rosa 
Vitória do Carmo, da Seara 
Ana Preguiça 
João Gabriel 
José Ferreira das Neves 
Ana Leopoldina 
Visconde de Alpendurada 
Francisco Caetano Calder 
Dr.António Duarte Perry da Fonseca Lobo 
Melchior Pereira Coutinho de Vilhena e Meneses 
Um devoto do Porto 
António Duarte da Fonseca Lobo 
Dr.Francisco Duarte Perry da Fonseca Lobo 
Francisco José da Costa, recebedor 
Dr.António Alves Pereira da Fonseca 

1$000 
1S000 
1$000 
1$000 
1$000 
1$000 
1$000 
1$000 
1$000 
1$000 
$980 
$960 
$900 
$800 
$805 
$800 
$800 
$700 
$680 
$600 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 

27$000 
18$000 
18S000 
13$500 
10$000 
9$000 
9$000 
9$000 
9$000 
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Custódio José Pereira, residente em Pernambuco 
José Ribeiro de Carvalho 
Francisco José Rodrigues 
Rev" António de Magalhães 
Rev° Eduardo Rebelo de Carvalho 
Maria dos Remédios Rocha 
Luis Teixeira Pinto 
Maria de S. José 
António da Silva Alves 
Da Rita do Carmo Lobo 
José Tavares Vendeiro 
José Pereira de Macedo 
António de Carvalho Seleiro 
Manuel António da Rocha 
José António Sanhudo 
Teresa Joaquina Ramalho 
Rev° Custódio Gomes 
Manuel Joaquim do Carmo 
Francisco de Lacerda 
Teresa de Jesus Cabecinha 
José Osório Funileiro 
Emilio de Bastos 
António Gonçalves 
D" Joana Modens Sales 
Pr. Pedro do Couto Zagalo 
Gaspar José Ribeiro 
João Guedes do Amaral 
António Correia de Figueiredo 
Maria Luisa 
Manuel de Almeida Sapateiro 
Maria Benedita 
Cândida de Jesus 
Vicente Alves 
Pr. Belchior Albuquerque Barata 
Maria José, criada 
Rosa Margarida 
Joaquim de Freitas 
Maximino da Silva Monteiro 
António dos Santos, alfaite 
Pr. Miguel Moreira da Fonseca 
Rita do Carmo 
Agostinho Teixeira 
João Teixeira de Mesquita 
António Moreira do Carmo 
P a Antónia Pinto Cardoso 
Manuel António Ramalho, alfaiate 

9$000 
4$500 
4$500 
4S500 
2$250 
2$250 
2$250 
1$900 
1$100 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
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Manuel Luis Caldeira 
Custódio de Almeida, soldado 
Rosalina da Conceição Ferreira 
Pr. Joaquim José dos Santos Leitão, res, na Vila de Arruda 
Manuel dos Santos Preguiça, do Porto 
Rev0 Dr. Francisco Duarte da Fonseca Lobo, de Lisboa 
Joaquim de Oliveira Chaves 
Augusto Maria de Lemos 
Domingos da Silva Guimarães 
Dr.José Correia da Silva Meneses 
Dr. Luis José da Cunha 
Bento José da Silva Lima 
Bernardo Joaquim Moreira 
Meneses & Fonseca 
António dos Remédios 
Alferes, António Felicissimo Veloso 
Caetano Rebelo de Carvalho 
Narciso António de Lemos 
Rev° António Luis da Fonseca 
Joaquim dos Santos Gaspar 
Pr. José António da Veiga 
Joaquim de Moura 
Rita da Silva 
José Faustino Loureiro 
João António Gomes 
António de Sá Teixeira 
D" Tomásia Henriqueta do Carmo 
Francisco Correia Marchante 
Rosa Casimira 
Uma devota 
Exmo Comendador, José Duarte da Fonseca, res, no Brasil 
Rev" Joaquim Rebelo de Carvalho, res, no Porto 
Rev° Manuel Gonçalves da Costa, capelão de N.S. dos Remédios 
José Pinheiro da Silva, de Portelo 
Rev° José Cardoso dos Santos 
Rev0 Luis Dias Teixeira, residente na Vila de Arruda 
António Augusto Pinto de Almeida 
António Pinto, Serralheiro 
Miguel Pedro, Servente de N.Sra., Aposentado 
Rev° João Maria Pinto da Gama 
Luis da Trindade, de Medeio 
Donativo do Povo de Medeie promovido por Luis da Trindade 
Dito da Associação do Monte Pio Artista 
Dito do Brasil que promoveu D. Luis Chaves 
Donativo dos Oficiais de Pedreiro do Mestre Domingues Barreira 
Dito do Mestre Carpinteiro Inácio Duarte Peixoto 

$500 
$500 
$500 

20$000 
9$000 

10$000 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
4$500 
2$250 
3$000 
2$250 
2$250 
1$000 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500 

50$000 
10$000 
10$000 
9$000 
4$500 
2$250 
2$250 
9$000 
4$800 
4$500 
4$500 

22$960 
50$980 
23$450 
19$000 
24$995 
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Dito do Caiador José Cardoso 
Dito do Rev° Francisco de Assis Araújo 
131 gramas de ouro ofertado, a 400 réis 
Esmolas recolhidas pela Mesa, pedidas na cidade 

Soma a receita extraordinária da Senhora - Réis 
Saldo a favor de Nossa Senhora - Réis 
Soma Total 

9$590 
4$800 

52$400 
16S420 

1:580$230 
855S444 

2:435$674 

DOC. N° 52 
1869 . Janeiro . 12 
Obras na igreja após o incêndio 
•'Actas das Sessões ... 1870", fls.60-60v. (tp) 

«r 1 O thesoureiro deu parte à Mesa de que, como a pedraria do templo se achava ennegrecida 
pelo fumo causado pelo incêndio, trazia operários a limpal-a, bem como a fazer as portas que dao 
serventia para o throno e a concertar as da entrada para a sacristia. 
Mais que os estrados que era necessário para se fazer a limpeza do estuque, se achava em 
construção ( .).Presente a esta sessão o Mestre pedreiro Manoel Domingues Barreira ( ) 
deliberou-se fazer o seguinte: desfazer a parede que dividia a sacristia da escada que dava serventia 
para a casa da arrecadação bem como demolir também a escada ficando assim com o augmente de 
trez metros ao comprido; abrir duas janelas rasgadas na sacristia uma para sul e outra para norte e 
outras duas na mesma direcção na casa da arrecadação, e como tanto esta como aquella tivessem 
pouco pé direito elevasem as paredes mais dois metros; abrir duas portas em forma de arco para o 
lado do poente, uma no primeiro pavimento para servir d'entrada para a progectada sacristia e 
outra no segundo para a casa que sobre esta deve também ser construida; ladrilhar a parte ocupada 
pela parede e escadas demolidas por padieiras e hombreiras nas portas que dão serventia para o 
templo e reparar emfím todos os estragos causados pelo incêndio naquela parte, isto tudo pela 
quantia de quatro centos mil reis.(...) Foi dito que se continuasse a obra da fonte por quanto estava 
certo que os donativos feitos para a reedificação da parte incendiada eram sufficientes [...]. 

Manoel José Rodrigues da Costa» 

DOC. N° 53 
1869 . Maio . 2. 
Obras na igreja - confessionários 
"Actas das Sessões ... 1870", fl 62. (tp) 

«[ ] Pelo Excelentíssimo Juiz foi dito que a figura para a fonte nova representando um Tritão 
montado n'um Golfinho que ele se tinha encarregado de mandar fazer estava a chegar, por isso que 
,á tinha recebido avizo da sua sahida de Lisboa. Foi presente um orçamento do Mestre carpinteiro 
Ignacio Doarte Peixoto para a factura dos confessionários, que importava na quantia de 60S00U 
reis. Sobre o que a Mesa deliberou que se consultassem mais alguns mestres daquella obra mais 
barata [...]». 
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DOC. N° 54 
1869 . Julho . 9. 
Obras na igreja 
"Actas das Sessões ... 1870", fl 64. (tp) 

«r 1 Foi apresentado o risco e orçamento feito pelo Mestre Antonio Pinto para a porta de ferro que 
tem de ser collocada no arco que divide a sala dos retratos da sacristia em projecto, no qual 
declarava fazel-a 2:700 reis cada 14 K e 688 Gramas. (...) Foram presentes pelo thesoureiro as 
contas desde o Io de Janeiro do corrente anno ate 30 de Junho do mesmo, pelos quaes se ™ 
despenderse em escudar a pedraria do templo, retocar o estuque e fazer portas interiores 4405259 
reis empregando-se n'esta obra 1.060 operanos sendo 436 pedreiros, 545 caxadores e estucadores e 
79 carpinteiros: pela factura de dois confessionanos 60$000 reis, pelo que se entregou ao mestre 
pedreiro Manoel Domingues da Costa Barreira para a reconstrução da antiga sacristia 456$340 
reis, mais outras despezas extraordinárias 85$059 reis, pelo despendido com a fonte e compra do 
nredioiunto a ella 772S783 reis, Total 1:814$429 reis. 
A r e X é d e 1:655$087 reis, vem portanto a haver um deficit de 159$342 reis. Depois de 
approvadas declarou o thesoureiro que, não obstante haver deficit, elle continuaria a abonar as 
despezas e que as obras haviam de continuar [...]». 

DOC. N° 55 
1869 . Agosto. 1. 
Obras na igreja 
"Actas das Sessões ... 1870", fl 65. (tp) 

«r 1 A comissão d'obras ha tempos nomeada appresentou novo risco para a porta de ferro que 
divide a caza dos retratos da sacristia em projecto, declarando ter justo, com o mestre serralharero 
Joaquim d'Almeida Junior cada 14 K 688 Gramas a 2:350 reis, com a condição de estar collocada 
no seu lugar competente no dia 6 de Setembro proximo. Mais appresentou o mestre pedreiro 
Manoel Domingues da Costa Barreira o risco e orçamento para a nova sacristia na importance de 
2375$000 reis somente a pedraria, os quaes foram approvados depois de algumas reflexões. 
Porem esta obra aliaz de grande necessidade como na occasião presente em virtude das grandes 
despezas que teem havido, não pssa ser levada a effeito. A Meza deliberou que quando houvessem 
meios se lhe daria andamento [...]». 
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DOC. N° 56 
1870 . Abril. 02 
Donativos 
"Actas das Sessões... 1870", fls.31-32. 

RELAÇÃO DOS SUBSCRITORES QUE NO BRASIL CONCORRERAM PARA 
REEDIFICAÇÃO DA PARTE DO SANTUÁRIO CONSUMIDA PELAS CHAMAS EM 17 DE 

DEZEMBRO DE 1868 

NOMES IMPORTÂNCIA 

Exmo Senhor Conde da Estrela 500$000 
Exmo Senhor Conde de S.Mamede 500$000 

Roberto Gray 265$000 
Viscode de S.Cristóvão 200$000 
Conselheiro João José dos Reis 200$000 
Comendador José Avelino da Silva Braga 200$000 

« Boaventura Gonçalves Roque 200$000 
« Jerónimo José de Marques 200S000 
« João Fernandes de Matos 200$000 
« Leonardo Caetano de Araújo 200S000 
« Joaquim José Rodrigues Guimarães 200S000 
« António José dos Santos 200S000 
« Abrantes e Filho 200S000 
« Domingos Pereira da Silva Porto 200S000 
« Francisco José Gonçalves Agra 200S000 

Barão de S. Francisco, Filho 200S000 
Dominons Montinho 200S000 
Francisco José da Silva Machado 200S000 
Comendador Jerónimo José de Freitas Guimarães 150S000 
Conselheiro Joaquim José de Faria 100$000 
Comendador Manuel Salgado Zenha 100$000 

« José Pereira Soares 100$000 
« Joaquim Bernardo Pinto Machado 100$000 
« António Dias Guimarães 100$000 
« José Joaauim Ferreira da Costa Braga 100S000 

Cláudio José da Silva 100S000 
José Nunes Teixeira 100S000 
Francisco José Machado e Silva 100S000 
Caetano Pinheiro da Fonseca 100S000 
José Duarte da Fonseca e Silva 100$000 
Comendador João Manuel Fernandes Feitosa 50S000 

« Bento Serzedelo 50$000 
« António de Calazens Raith 50$000 
« Agostinho Maria Correia de Sá 50S000 
« João António Gonçalves Siberal 50$000 
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Manuel Joaquim Alves Machado 
« Miguel Couto dos Santos 
« Domingos Francisco da Cunha 

Comendador José Manuel de Carvalho Júnior 
Conselheiro Adolfo Manuel Vitorio da Costa 
Emídio Adolfo Vitorio da Costa 
José Peixoto Braga 
António Maria de Paula Ramos 
Júlio Pasno 
Manuel António Gonçalves Roque 
Manuel Leite Bastos 
Comendador Vitorino Pinto de Sá Passos 
Fausto de Queirós Guedes 

Soma total Réis 

50$000 
50S000 
50$000 
50$000 
50$000 
50$000 
50S000 
50$000 
50$000 
50$000 
50$000 
50$000 

235$000 
6:600$000 

DOC. N° 57 
1872 . Dezembro . 19 
Obras no escadório 
"Actas das Sessõoes ... 1870", fls.66v-67v. 

«Acta da arrematação, por pregão público, do quinto lanço do gradeamento de pedra da escadaria 
que conduz ao Templo. 

Aos desanove dias do mês de Dezembro de mil oitocentos setenta e dous,n'uma das salas dos Paços 
do Concelho, d'esta cidade, estando reunida da Meza da Confraria de N.S. dos Remédios, 
composta dos Snrs José dos Santos Leitão = Dr. Mendes = Ribeiro Soares = Velloso - Macedo = 
F.Bernardino = Ribeiro de Magalhães = Andrade = sob a presidência do Snr.Vice-Juiz, Dr.Guedes 
Teixeira, abriu este a sessão. Foi convidado o thesoureiro Andrade para servir de secretario, por 
não ter podido comparecer o Snr. secretario Lima. Acta approvada. Em seguida foi posta em 
pregão público, para ser arrematada por quem menos a fizesse, a construção do gradeamento de 
pedra do quinto lanço da escadaria que conduz ao Templo, e, dando-se fé de que apenas concorria 
o Snr. Manoel Domingues da Costa Barreira, mestre pedreiro, d'esta cidade, depois de vários 
esforços fos snrs. Mezários para arrematarem a obra pela menor quantia, foi defenitivamente 
arrematada pelo mesmo snr. a mencionada obra, debaixo das condições seguintes, que foram lidas 
por mim, e acceites por todos: Primeira = O arrematante assentará o soco sobre os lados das 
escadas, compondo ou deitando nova qualquer pedra que deva inotilisar-se para bem nivelar o 
pavimento. Segunda = Collocará desoito pedestais em todo o gradeamento, similhantes aos 
pedestais do quadramento já construido. Terceira = Collocará doze pilastras,ou as precisas, entre 
os pedestais e os balaustres. Quarta = CoUocará cento e quatro balaustres, ou os que deverem ser 
em toda a extensão do gradeamento, sendo que entre pilastra e pilastra ou pilastra e balaustre, 
haverá três balaustres com 4 espaços n'umas partes, e 4 balaustres com 5 espaços n'outras. Quinta 
= Assentará o corrimão em todo o gradeamento, e as pedras d'elle deverão ter o comprimento 
necessário para que as extremidades assentem sobre os pedestaes e as pilastras somente. Sexta = 
Pilastras, balaustres e pedestaes, soco e corrimão, na qualidade da cantaria e no feitio e 
acabamento geral, serão em tudo eguaes ao pedaço de gradeamento novo construido no adro em 
1871. Sétima = Principiará a obra oito dias depois de arrematada e estará impreterivelmente 
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concluída no dia 31 d'agosto de 1873. Oitava = Todas as despezas de qualquer ordem que sejam 
para a construção da obra serão por conta do arrematante, não sendo a Confraria obrigada a pagar 
senão o preço da arrematação. Nona = A Confraria pagará ao arrematante a quantia de nove mil e 
quinhentos réis = (9$500) por cada metro corrente de gradeamento = sendo 73 metros calculados. 
Decima = O arrematante receberá o preço da arrematação em cinco prestações eguaes, conforme o 
adiantamento da obra; não podendo receber a primeira sem que estejam construídos quinze metros 
de gradeamento, e não recebendo a ultima sem se verificar se toda a obra está feita nas condições 
ajustadas E a Meza convencida de que o arrematante offerece só por si as garantias sufficients de 
cumprir pontualmente este contracto de arrematação, resolveu dispensar-llo da obngaçao de dar 
fiador De tudo se lavrou o respectivo auto de arrematação, o qual foi assignado devidamente. E 
por não haver mais nada a tratar o Snr. Vice-Juiz deu por finda a sessão, da qual eu, Antonio 
Albino d'Andrade, servindo de secretario, lavrei a presente acta que em seguida assigne 

(Seguem-se oito assinaturas)». 

DOC. N° 58 
1874 . Abril. 09 
Orçamento de obras 
A.I.N.S.R.L (documento solto) 

HORCAMENTO DA OBRA DA SACRESTIA DA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 
Serbindo (sic) de baze a pelanta (sic) e perfil 

NOMES 

Ie Por 530 metros quadrados de cantaria liza elaborada apreço de 3500 
2o - Por 200 metros cúbicos de parede de alvenaria e silharia apreço de 
3000 
3o - Por 55 metros quadrados de ladrilho apreço de 2700 
4o - Por 55 metros quadrados de perpianho apreço de 2800 
5o - Por 8 piramidas, Cruz e lavatório 

IMPORTÂNCIA 

6o - Por 32 degraos para a escada apreço de 2600 

1:855.000 

0:600.000 
0:148.500 
0:154.000 

300.000 
83.200 

3:140.700 

DOC. N° 59 
1874 . Maio . 05 
Obras da sacristia 
"Actas das Sessões ... 1870", fis 86v.-87v. 

«Arrematação da obra da sachristia 

Aos cinco dias do mês de maio de mil oitocentos e setenta e quatro, na casa de residência do 
capelão, se reuniu a maioria da Meza da Real Confraria de N.S. dos Remédios, sob a presidência 
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do vice-juiz, o Exmo Snr. Visconde de Guedes Teixeira, e estando presentes os Snrs. Santos Leitão 
= Ribeiro Magalhães = Dr.Mendes = F.Bernardino = Amálio = Ribeiro Soares = Agostinho 
Oliveira = e thesoureiro Andrade. Por não comparecer o Snr. secretário foi convidado o thesoureiro 
para fazer, aliás, servir de secretário. Foi aberta a sessão. Lida e approvada a acta da sessão 
antecedente. Em seguida pôz-se em praça a Construção da sachristia, com respeito somente á obra 
de pedraria, conforme o projecto e planta apresentada por o snr. Manuel Domingues e approvada 
por esta Mesa na sua passada sessão, comprehendendo não só a primeira parte da dita obra desde 
os alicerces até nivellar com os peitoris das janellas da salla, que fica superior á dita sachristia, 
mas também a segunda parte que é o complemento de toda a obra, incluindo as pirartudes,cruz, 
cornijas. A base da arrematação era a quantia de três contos e cem mil reis. Deu-se fé que o umco 
licitante que appareceu, propondo-se a fazer a obra, foi o snr. Manuel Domingues da Costa 
Barreira, author do projecto, o qual, depois de muitos esforços de alguns dos mezários presentes 
para diminuir o preço da construção, conveio em encarregar-se de mandar fazer a obra pela 
quantia de = dous contos e oitocentos mil reis = calculando: um conto e quinhentos mil reis para a 
primeira parte, e um conto e tresentos mil reis para a segunda; pelo que, a Meza resolveu adjudicar 
ao dito snr. a referida obra, por aquella quantia, estatuindo-se as condições seguintes que por todos 
foram aceites: 
Ia - Será da melhor cantaria e alvenaria toda a pedra empregada na construção da obra, e 
trabalhada com a maxima perfeição. As pirâmides e a cruz que coroarão a fachada serão quanto 
possível de pedras inteiriças. 
2a - O interior da sachristia será ladrilhado de boa cantaria. 
3a - A sachristia será communicada com o andar superior por meio dos degraus de pedra indicados 
no projecto, sendo as pedras inteiriças, e com rebordo os degraus. 
4a - Todo o material necessário de pedra, e cimento, todas as ferragens precisas; férias a operários; 
conduções e abarracamentos para o trabalho - são por conta do arrematante. 
5a - Nenhum outro material, como madeiras, travejamento, telha, tintas, etc., são de conta do 
arrematante, pois que este só tem de dar prompta a obra de pedraria. 
6a - A obra começará no dia um de Julho proximo, e continuará sem interrupção até o seu 
completamento, o qual terá logar no fim do mez de dezembro de mil oitocentos setenta e seis, o 
mais tardar. 
7a - O arrematante irá recebendo por conta do preço da arrematação, digo, receberá a importância 
do preço da arrematação em diverças prestações, eguaes ou deseguaes entre si, conforme o 
adiantamento da obra - havendo o cuidado de que as quantias recebidas por elle, representem 
sempre um valor inferior a vinte e cinco por cento do valor calculado à obra feita. 
8a - Quando a obra estiver prompta, e se verifique haver sido executada conforme o projecto e 
planta aprovados, e as condições aqui ajustadas, receberá o arrematante o saldo que a Confraria 
lhe estiver devendo, para completar o total pagamento da arrematação. - E a Meza entendendo que 
o arrematante, pela sua seriedade, offerecia as precisas garantias de bem e fielmente cumprir o 
presente contracto, entendeu dever dispensal'o de prestar fiadores a elle. De tudo se lavrou o 
presente, digo, o respectivo auto, o qual foi devidamente assgnado. E por não haver mais nada a 
tratar o snr. Vice Juiz deu por finda a sessão, da qual eu, António Albino d'Andrade, servindo de 
secretario, lavrei a presente acta que assino. António Albino d'Andrade." 

(Seguem-se oito assinaturas)». 
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DOC. N° 60 
1875 . Novembro . 05 
Aquisição do terreno 
"Actas das Sessões... 1870",fls.,102-103v. 

«Acta da Sessão de 5 de Outubro de mil oitocentos e setenta e cinco 

"Aos cinco dias do mez de novembro do anno mil oitocentos setenta e cinco, n'esta cidade de 
Lamego e rezidência do respectivo thesoureiro António A. d'Andrade, se reuniu a maioria da Meza 
da Real Confraria de Nossa Senhora dos Remédios, sob a presidência do Snr. Santos Leitão, 
mezario mais velho, na falta do Snr. Juiz e Vice-Juiz, achando-se presentes, alem d'aquelles dous 
snrs, mais os snrs. Dr.Mendes - Magalhães - Agostinho d'Oliveira - Freitas - Amálio - e Ribeiro 
Soares. Serviu de secretário o thesoureiro, na falta do snr. Lima. Abertaessão foi lida e aprovada a 
acta da sessão antecedente. 
O thesoureiro disse que havia recebido do Vice Juiz o Snr. Visconde de Guedes Teixeira uma carta 
para esta Mesa, a qual é a 1er. N'ella agradece o snr. Vice Juiz, o oficio que lhe foi dirigido em 5 
de Setembro último; pede que esta Meza lhe envie uma representação a El-Rei na qual impetre a 
necessária licença para adquirir os terrenos adjacentes ao sanctuario para futuros melhoramentos; 
participa que mendara para Pariz a planta do escadório e templo, para sobre ella delinear um 
architecto competentissimo o plano geral de obras a fazer; participa também que brevemente 
chegará a esta cidade um engenheiro muito hábil ao qual pediu para cuidar de estudar uma estrada 
que, partindo do sanctuario, se ligue com a estrada vinda de S.Pedro do Sul em ponto proximo da 
cidade. Acrescenta que, com o intuito de estudar e saber o que mais convém fazer para aformosear 
e engrandacer o Sanctuario dos Remédios, visitara ha pouco tempo na sua viagem, muitos jardins, 
muitas egrejas e ermidas notáveis, e chegara á convicção de que em parte alguma a natureza 
disposera as coisas a seu sabor, para fazer uma obra esplêndida, do que em Lamego. Que o nosso 
sentimento religioso, e o interesse da Confraria que administramos devia encorajár-nos a fazer do 
Sanctuario dos Remédios uma obra em tudo digna de admirar-se; e que no seu regresso a Lamego 
terá ensejo de expor detidamente à Meza as suas ideias. Esta carta é datada de Lisboa de 15 de 
Outubro findo. A Meza resolveu responder a esta carta, enviando a representação pedida, e 
manifestando ao Snr.Vice Juiz toda a sua satisfação pela esperança de que em breve teremos o tão 
desejado plano de obras, e que virá ser estudada a estrada a que S.Exia. allude, uma das obras de 
mais immediata necessidade a fazer. O thesoureiro disse que redigira a representação,e a submettia 
à approvação da Meza. É n'estes termos: «Senhor. A Meza da Real Confraria de Nossa Senhora 
dos Remédios, da cidade de Lamego, vem mui respeitosamente impetrar de Vossa Magestade a 
necessária licença para a aquisição de alguns terrenos annexos ao Santuário da Virgem, e 
indispensáveis para o seu aformoseamento, e progressão das obras que alli se fazem. Este 
Sanctuario,Senhor,que já mereceu a elevada honra de ser tomado sob a régia protecção de Vossa 
Magestada, e é notável monumento d'esta antiga e leal cidade, está destinado a ser no futuro mais 
digno ainda da admiração de nacionais e estranhos, se porventura as Mezas administrativas da 
Confraria continuarem a empregar os seus cuidados para o aformoseamento e engrandecimento de 
que é susceptível, e que a sua magnifica posição topographica está requerendo. Mas se é um dever, 
Senhor, que esta Meza cure com a devida attenção de tudo quanto tenda ao engrandecimento do 
Sanctuario e Confraria que administra, é certo que também é uma necessidade o estar habilitada a 
adquirir, por titulo oneroso ou gratuito, quaesquer terrenos adjacentes ao mesmo Sanctuario, que 
forem indispensáveis para tal fim. Por taes motivos, esta Meza, certa de que Vossa Magestade 
attende sempre com sollicitude a tudo quanto pode elevar e engrandecer o culto da Religião, 
respeitosamente pede a Vossa Magestade a graça de conceder a licença requerida. E. R. Mce. -
Lamego, em sessão da Meza de 5 de Novembro de 1875.» 
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A Meza approvou unanimemente esta representação, que em seguida assignou (...)• 
E por não haver mais nada a tratar o snr. Juiz Interino levantou a sessão, da qual eu António A. de 
Andrade, servindo de secretário, lavrei a presente acta, que assigno. António A. d'Andrade." 

(Seguem-se seis assinaturas)» 

DOC. N° 61 
Anos de 1866 a 1875 
Esmolas 
"Actas das Sessões ...1870" fl. 105. 

VALOR DAS ESMOLAS, POR ANOS E ORIGEM 

ANNOS DA ROMAGEM DOSMEZES DIVERSOS TOTAL 
1866 882$895 497$475 131S615 1:461 $985 
1867 803S245 450$580 65S210 1:319$035 
1868 598$850 664$575 209S530 1:472$955 
1869 866S625 622$230 683$230 2:172$085 
1870 485$790 460$675 12S030 958S495 
1871 942$100 562$705 873S400 2:378$205 
1872 724$800 633S720 96S325 1:454$845 
1873 1:215$500 623$076 161S225 1:999$801 
1874 1:200$070 669S430 354$902 2:224$402 
1875 1:300$710 779S805 186S120 2:265$635 

TOTAL 8:970$585 5:963$271 2:773$584 17:707$443 

DOC. N° 62 
1877 .Fevereiro. 1. 
Obras na igreja e decisão para construção de uma estrada 
"Actas das Sessões ... 1870" fls.l 16-120. (tp) 

«Acta da Sessão 1 de Fevereiro de 1877 

[...] Continuou durante todo o anno hoje findo a sachristia, estando concluida a parte de pedraria 
parecia-me conveniente que imcumbisseis a commissão de obras de examinar se foram inteiramente 
cumpridas pelo arrematante todas as condições da arrematação como eu creio que foram. Começou 
a obra de carpintaria, armação e telhado até ao ponto que tendes visto; e parou-se com ella no 
principio do ilnverno por conveniência e economia attenta a pequenez dos dias, e, por tanto, o 
pouquíssimo serviço que fariam os empregados, senão também pela difficuldade de poder ser tão 
vigiado o trabalho feito. Vós determinareis quando se deve prosseguir n'ella. 
A importância de obra de pedraria esta toda paga ao arrematante. Foram dous contos e oitocentos 
mil reis. No anno findo hoje foi applicada para esta parte da obra a quantia de reis 910$000. A 
importância de madeira e outros materiaes, de trebalho de carpinteiros e caiadores, etc., dispendida 
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na mesma obra durante o anno subiu a reis 466$730. A tutalidade da despesa feita esta anno foi, 
pois,del.376$730. 
Como sabeis adquiriu-se o de ha tanto desejado plano de obras feito em Pariz pelo architecte (...) 
Sobre proposta do Sr. Agustinho, a Meza resolveu que a commissão das obras procedesse ao 
exame indespensavel, para se verificar se as condições estipuladas para a obra de pedraria da 
sachristia foram todas cumpridas. 
O senhor vice-juiz disse era indispensável a construção da estrada para os Remédios, conforme se 
expos mais de uma vez, e que se reconhecera que o projecto que houvera de a fazer atravessar em 
arcos por debaixo de alguns dos patins da escadaria era d'alguma forma impraticável e excessi
vamente dispendioso; que também não lhe parecia muito conveniente que, alias, muito possível que 
a estrada podesse atravessar por cima dos patamares para a esquerda da escadaria porque o terreno 
d'esse lado é muito accidentado; que pelos trabalhos de reconhecimento do terreno a que o 
engenheiro Augusto Cid tem procedido em alguns dos quaes tem sido acompanhado por elle vice 
juiz e pelo thesoureiro, se reconheceu que a estrada mais conveniente e praticável era a que 
partindo do souto de D.Ignez Couraça, e desenvolvendo-se em quatro ou cinco lancetes pelo monte 
a cima, fosse entrar no largo das estatuas pelo portão da direita; e que n'esse sentido ia ser feito o 
respectivo projecto pelo mencionado engenheiro, o qual prometteu tel-o prompto no proximo fim 
de Março. Que alem d'esta estrada poderia depois fazer-se outra, que, partindo da parte posterior 
do adro da egreja, entroncando com aquella, seguisse depois quase n'uma linha recta de cerca de 
um kilometro, e com declive suave, a entroncar na mesma estrada real, numero 7, no sitio proximo 
da casa do senhor Santos Leitão. Que esta última estrada poderia por em quanto prescindir-se 
d'ella;mas a primeira não poderia ser preterida por mais tempo; que lhe parecia que a Confraria 
não podia com toda a despeza a fazer com a construção d'ella, mas julgava que conseguiria essa 
construção se a Câmara Municipal obtivesse dos poderes públicos o classificar-se como estrada 
municipal. Que perante a Câmara se empenharia elle para tal resultado mesmo porque estava 
convencido que esta corporação deveria fazer algum sacrifício para se construir a estrada, por isso 
o município também indirectamente lucrava muito com a sua construção, desenvolvendo larga
mente esse ponto; que quanta mais facilidade houver na viabilidade de carro para os Remédios 
tanta mais hade ser a concorrência ao Sanctuário, e, portanto, á cidade, no que esta lucra pelo que 
todos dispendem, lucrandoegualmente a Câmara pelo que mais renderá o imposto de consumo do 
concelho, etc.. Que era, pois, de parecer que a Mesa representasse á Câmara pedindo-lhe para ella 
fazer inscrever em o numero das estradas municipaes a de que se trata e se procedesse depois á 
sua construção. Depois de diferentes senhores mesarios usarem da palavra concurdando com a 
valiozo serviço que se faria á Confraria realisando-se o desejo do senhor vice juiz, resolver por fim 
a mesa que se representasse á Camará no sentido exposto, e que ficasse encarregado o tesoureiro 
de redigir a representação. (...). 

Senhores: 
(...) Parece a esta mesa que essa estrada ficará em excellentes condições de viabilidade se partir do 
fundo do monte de Santo Estevão, em um ponto apropriado da referida estrada real n° 7, e subir em 
lancetes pelo mencionado monte até ao adro do Templo, ou largo das Estatuas. 
Mas se por um lado a Real Confraria, que esta Mesa administra, tendo de custear despesas 
avultadas com as obras que quasi diariamente manda fazer no Sanctuário afora a sua despeza 
obrigatório que é grande, não possue por isso os recursos indispensáveis para construir a referida 
estrada, por outro lado vê que não é só ella mas sim toda esta cidade e municipio quem egualmente 
approveitam com a realisação de tão monumentosa obra. 
É evidente que hade ser mais considerável a concurrencia de estranhos a visitarem o pittoresco e 
grandioso monumento dos Remédios logo que exista uma boa e larga estrada para os carros, que 
ligue a cidade ao Sanctuário. Fazem-no suppor não só a belleza e grandiosidade do local e do 
Sanctuário, já é muita e mais será quando se houverem realisado os aformoseamentos que se 
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projectam senão também a facilidade de communicações, que se esta desenvolvendo n esta cidade 
e a abertura não muito demurada do caminho de ferro do Douro ate a villa da Regoa. 
Dessa maior concorrência resultará certamente maior consumo na cidade em todos os variados 
ramos do commercio e da agricultura, o que se traduz em augmento de prosperidade na riqueza de 
todos e nos rendimentos municipaes. 
( ) Lamego em sessão de Ide Fevereiro de 1877. ^ 

Guedes Teixeira; Rocha; Guimarães; Amálio; F.Magalhães; Leitão; Oliveira. 
Antonio A. d'Andrade». 

DOC. N° 63 
1877 . Junho . 19 
Melhoramentos no Santuário 
"Actas das Sessões ...1870" fl. 121 (tp) 

[ ] O senhor vice juiz disse que havia necessidade de se proceder a á™™\mQ^™^°;™z 
Sanctuano dos Remédios, taes digo; não só alguns já indicados no plano de obras M o e m P n 
mas ainda de outros que a Meza considera conveniante fazerem-se em breve taes como a 
construção das estradas indespensaveis para o sanctuano, acquisiçao e exploração de maior 
quanÏÏade de ágoa do que a existente, o desaterro da Meia Laranja e de parte do monte, po-jnor 
aoTdro da egreja, o alargamento do primeiro lanço da escadria, etc.. Que algumas d estas obras 

o podenamp^enr-se L n prejuízo para a Confraria, e nenhuma poderá rea h^ar se de prompo 
com os recursos ordinários de que ella dispõem, pois nao so ja sao avultadas as despesa 
o b r a r i a s que annualmente se fazem mas é também indespensavel aphoar uma consider ve 
oartS da receia geral da Confraria para a continuação da sachnstia, a qual nao pode deixar de 
! ndm 4 Que l Confraria possue a quantia approximada de reis 4:400$000 em inscnpçoes e 
escnpturas, que constitue o seu fundo; mas que a Meza nem pode nem deve alienar esse fundo. 
Que em virtude d'estas considerações propunha á Meza que se contrahisse um empréstimo da 
quantia de 6000$000, (seis contos de reis) com juro e amortisaçao annual para com o seu 
producto se fazerem as obras que mais indispensáveis se julgassem e que para garantia d elle se 
dessem em hipoteca os valores do fundo e as propriedades que a Confraria possui L...J». 

DOC. N° 64 
1877 
Localização e descrição do Santuário segundo Joaquim de Azevedo 
AZEVEDO, Joaquim de - "História Eclesiástica da Cidade e Bispado de Lamego, pp.122-

123.(tp) 

"[...] Fora da cidade tem a freguezia da Sé (...). Nesta freguezia está o mosteiro de Santa Cruz, de 
cónegos seculares de S. João Evangelista ditos padres Loyos, o de S. Francisco Reformados ditos 
capuchos, a Real Casa da Misericórdia, o recolhimento de Santa Theresa junto «.Regueira e.o no 
Coura, o semináno e hospital, as capellas do Espinto Santo, da Senhora do Desterro, da Senhora 
das Virtudes de Santo António, de S. Lazaro, de Nossa Senhora dos Remédios no alto sobre a 
cidade com formosos edifícios, fontes, casa de capellão, escadas com descansos e pateos^ e uma 
capella em pouca distancia, feito o risco para se continuarem outras, se houver devotos que 
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concorram para a obra: certamente a principal capella é um devoto santuário, e igreja rica e 
primorosa de três altares com púlpito, e sacristia perfeita. 
Na cumiada do monte de Santo Estevão, a cavalheiro da cidade para o poente, se ostenta elegante e 
gracioso o bello templo de Nossa Senhora dos Remédios padroeira da cidade, e fervorosamente 
venerada por seus habitantes. Á devoção e reconhecida liberalidade do Senhor Bispo D. Manoel de 
Noronha se atribue a primeira fabrica desta capella, sob a invocação de Nossa Senhora fazendo-se 
para ella a trasladação de Santo Estevão, de pequena e arruinada ermida, que ainda mais no alto do 
monte fundara o Bispo D. Durão. 
A capella que actualmente existe, obra apparatosa e esbelta, é de moderna data, última metade do 
passado século, tomando nessa construção parte mui notável o tercenário da Sé José Pinto 
Teixeira, que jaz sepultado na mesma capella, logo adiante da porta principal. No dia 25 de Abril 
de 1784 ahi foi elle depositado, conforme seus desejos, fazendo-lhe lustroso préstito, desde a 
cidade, o cabido e as irmandades de que era confrade. 
O tecto da capella-mor é de abobada e o do corpo da igreja de estuque, notável pelo primor de 
vários quadros e lavores, tão perfeito no desenho como na execução; obra muito moderna e de 
artista portuguez da província do Minho . 
São três os altares, o primeiro dedicado à Virgem, com bella tribuna de talha dourada e as imagens 
da Senhora, de Santo Estevão, que é muito antiga, de S. José e de S. Jeromymo; os dois lateraes, 
encostados ao arco, dedicados a S. Joaquim e a Santa Anna, com as respectivas imagens de vulto. 
Tem coro sobre a porta principal e um pequeno órgão . 
Era rica de paramentos e alfaias, cuja maior parte foi consumida com a sacristia na noite de 17 de 
dezembro de 1868 por um rijo incêndio que alli se ateou, não se descobriu como . 
Depois d'isso a muita devoção do povo da cidade e mesmo de fora acudiu com avultadas esmolas , 
que vão supprindo os prezuizos d aquelle incêndio terrível 
É também elegante, com moda e bem construída a casa do capellão, fronteira á capella do lado sul. 
O local é aprazível e vistoso, mostrando um largo horizonte de muitas léguas e panorama vasto e 
pittoresco para nascente, sul e norte, nas duas províncias da Beira e Traz-os-Montes. 
Essa perspectiva, e ainda mais a devoção, convidam alli muita gente todos os dias, mas 
particularmente na manhã de S. João, e nos dias 7 e 8 de Setembro, festa da padroeira, e romaria 
notável, que chama peregrinos de muito longe. Para se avaliar o grande concruso, na quasi 
totalidade de gente do campo, bastará dizer que a esmola d'esses dois dias eleva-se, termo médio, a 
somma avultada de oitocentos mil reis e um conto. 
A capella gosa de indulgência plenária em todos os dias do armo, concedida pelo Sumo Pontífice 
Pio VI em 1780, e de altar privilegiado em três dias de cada semana. 
A notável e grandiosa escadaria, que em muitos lanços desce até á raiz do monte, tem sido 
construída gradualmente e em diversas épocas. 
Não obstante se tem seguido um plano regular e symetrico, mas tão dispendioso, quanto monótono 
e pesado. Duas peças, ainda assim, se destacam, dignas de menção pela elegância e perfeição, os 
dois porticos no plano da pyramide e das estatuas, e a capellinha Sextavada no terceiro lanço e em 
frente da moderna e desgraciosa cascata. Toda a obra de pedraria de moderna data, e as dezoito 
estatuas dos Reis e Patriarchas de Israel, que acompanham estas duas peças, são notavelmente 
inferiores. 
É curiosa a tradição d'esta graciosa capellinha, dedicada á sagarda família. O Snr. Bispo D. 
Manoel de Vasconcellos Pereira se combinara com os magnates da cidade para edificarem, cada 
qual de per si, uma capella em cada um dos planos da escadaria, para depois na frente se levantar 
um chafariz. O prelado pela sua parte começou a obra, e a concluiu, apezar de haver fugido o 
empreiteiro, por se enganar no orçamento da despeza, porém só elle cumpriu o acordo. Ignora-se 
precisamente o armo da sua conclusão, sendo provavelmente de 1780 a 1786. 
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O local é pobre de águas, e comquanto se tenham feito diligencias para obter maior porção, é ainda 
insuficiente para os melhoramentos que deviam introduzir-se alli para maior commodidade e 
aprazimento dos visitantes. 
Uma das primeiras necessidades é esconder a enorme pedraria das escadas, pyramides columnas e 
balaustres em bosques, sombras e verduras. São nove os lanços de escadas o primeiro dos quaes na 
base do monte tem cento e dez degraus, e cada um dos outros sessenta e oito, ao todo seiscentos e 
cincoenta e quatro degraus de pedra! " 

DOC. N° 65 
1878 . Julho . 20 
Obras na igreja 
"Actas das Sessões...1870" fis. 154v 156. 

«Acta da Sessão de Meza da Sessão Ordinária de 20 de Julho de 1878 

Presidência - do Exmo Juiz, Visconde de Guedes Teixeira. 
Secretário - na falta do Snr. Cónego Fafe, que por motivo justificado não pôde comparecer, serviu 
o thesoureiro Andrade. 
Presentes - os mezarios snrs: Dr.Mendes, Santos Leitão, Rocha, Magalhães e Amálio. 
[...] O thesoureiro participou á Meza que havia continuado a obra de carpintaria na sachristia 
nova, tendo-se concluido as credencias dos lados e as portas dos armários que ficam nas 
extremidades da credencia do centro. Disse mais que havia mandado restaurar os espelhos e azas 
de metal, que haviam de servir para os gavetões e portas das credencias, dos que antigamente 
existiam na sachristia antiga, sendo porem preciso fazer muitas pessas novas, já por que as antigas 
não chegavam e já por que algumas estavam mui deterioradas e que em seguida havia mandado 
pratear no Porto todos esses objectos, na Companhia Aurificia. Apresentou-os á Meza, e esta ficou 
inteirada e louvou a perfeição da obra. O mesmo thesoureiro disse ser agora preciso fazer na 
sachristia nova a tribuna de madeira sobre a credencia, e para isso apresentou três desenhos feitos 
pelo mestre da obra de carpintaria, o snr. Luis de Oliveira Chaves. O snr.Juiz disse que, cumprindo 
a disposição do artigo cinquenta e quatro, já a comissão de obras examinara os três desenhos e era 
de parecer que devia ser approvado e que tinha o numero três, como mais simples e elgante, o que 
propunha á Meza em nome da comissão. A Meza resolveu adoptar o referido projecto n° três, e que 
se continuasse a obra da tribuna de harmonia com elle. 
[...] E por não haver mais nada a resolver, o Exmo Juiz levantou a sessão da qual eu, António 
Albino d'Andrade, servindo de secretario, lavrei a presente acta, que assigne António Albino 
d'Andrade». 

DOC. N° 66 
1880 . Abril .28 
Construção das torres 
"Actas das Sessões ...1870", fls.191-193. 

«Acta da Sessão Extraordinária em 28 de Abril de 1880 para arrematação do primeiro lanço da 
obra das duas torres. 
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Presidente, Manuel Roseira; presentes o Vice Secretario, Thesoureiro, Santos Monteiro, Rui 
Lopes, Francisco Abreu Junior e Sebasteão d'Abreu. Lida e approvada a acta da sessão 
antecedente, abriu e leu o Presidente uma carta do pedreiro António Augusto de Carvalho, em que 
este declara se obrigava a fazer o projectado lanço da duas torres lateraes ao frontespicio do 
templo dos Remédios, conforme o projecto e condições estipuladas por três contos novecentos e 
quarenta e cinco mil e duzentos reis; e outra do bem conhecido architecto Manuel Domingos da 
Costa Barreira, pela qual se obriga a fazer a mesma obra pela quantia de quatro contos e cem mil 
reis, declarando que mal podia responsabilisar-se pela solidez e segurança das torres, construindo-
se seus alicerces com alvenaria ordinária indicada no projecto. 
Feitas sobre este importante assumpto judiciosas reflexões, e considerando-se: 
Io - Que o proponente António Augusto de Carvalho nem conhecido era desta Comissão 
Administrativa, nem dava algum abonador da sua duvidosa capacidade; 
2° - Que Manuel Domingos da Costa Barreira é geralmente reconhecido n'esta cidade por sua 
inexcedivel probidade e pelos conhecimentos da sua arte, em que não tem aqui rival; 
3o - Que desde muitos annos tem merecido a maior confiança a todas as Mezas administrativas 
d'esta Irmandade, que todas as obras do Sanctuario lhe entergaram a ponto de ter grangeado o 
vulgarissimo titulo de mestre dos Remédios; 
4o - Que nunca deixou de concluir satisfatoriamente qualquer obra contractada, não obstante o 
manifesto prejuízo em algumas d'ellas; 
5o - Finalmente que tem sufficientes recursos e vontade para esperar por qualquer quantia 
vencida,no caso de criticas circunstancias financeiras em que porventura se encontre esta 
Irmandade; 
Resolveu, por todas estas razões, esta Comissão administrativa preferir e acceitar a proposta do 
architecto Manuel Domingos da Costa Barreira, apesar de importar a esta Irmandade em mais 
cento cincoenta e quatro mil e oitocentos reis, quantia insignificantissima, attendendo a objecto de 
tanta ponderação, em que requer solidez e belleza d'arte. E sendo convidado a conferenciar o dito 
architecto Manuel Domingos da Costa Barreira, com elle contractou esta Comissão a arrematação 
do primeiro lanço das duas torres, nos termos seguintes: 
Io - Elle arrematante compromette-se a fazer á sua custa a escavação para os alicerces das duas 
torres ate chegar á pedra ou saibradouro em que solidamente assentem as primeiras pedras, tudo 
em conformidade com o projecto approvado, que serve de base; 
2o - Toda a terra desavolumada e todo o terraço e pedra miúda, que reste da manipulação da 
cantaria, será por sua conta removida para a base do muro do adro, que fica fronteiro a rua de 
Fafel, de modo que na conclusão da obra justa fique o adro completamente limpo; 
3o - O enchimento dos alicerces será feito, não com alvenaria ordinária, no projecto indicado, mas 
pedra dura e lavrada tam solidamente collocada, que nunca as torres possam repisar, pelo que 
receberá o importe da differença designada em numero onze. 
4o - As duas torres serão elevadas ate á altura de cinco metros e cinco decimetros acima dos 
soleiramentos, uniformisando-se com as molduras e gosto do frontespicio do templo, de modo que 
ellas com este apresentem um todo harmonioso; 
5o - Os portões ficarão no alinhamento do frontespicio geral; 
6o - A pedra para os soleiramentos, sôcco, pilastras, cunhaes, umbreiras, padieiras, balaustres, 
superfícies etc., serão da melhor cantaria; e a do restante empedramento da melhor alvenaria; 
T - Todo o enchimento e pedraria será ligado e assente em boa argamassa; 
8o - Á excepção da parte modificada em os números 3 e 5, fará executar o arrematante com 
exactidão a planta das torres apresentada e approvada; 
9o - Todas as pedras do ladrilho, extrahidas da área dos alicerces, serão por conta do arrematante 
removidas para junto da parede do templo, a fim de mais tarde serem convenientemente collocadas; 
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10° - A contratada parte das duas torres será concluída no prazo de um anno, contado desde o dia 
em que lhe der começo. 
11° - Pela sua parte compromette-se esta Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios a dar ao 
dito arrematante, Manuel Domingos da Costa Barreira, ate á conclusão da pactuada obra e nos 
termos da planta e orçamento especial, a quantia de quatro contos e cem mil reis, e pela conversão 
da alvenaria ordinária em pedra bôa, dura e lavrada, para solida segurança das torres trezentos mil 
reis, perfazendo assim a totalidade de quatro contos e quatrocentos mil reis (Ver rectificação a p. 
193). 
12° - No fim de cada mês civil sera pontualmente pago o importe da parte solida e regularmente 
construida, calculada em attenção á totalidade do importe geral e nos termos do orçamento 
especial, com assistência da Comissão para esse fim nomeada e perito escolhido. 
13° - E se por qualquer inesperado incidente esta Comissão ou futuras Mezas administrativas 
deixarem de pagar em tempo competenteas ditas liquidadas mensalidades, ficarão todas e cada uma 
d'estas não pagas vencendo para o arrematante o juro de oito por cento ao anno desde o dia do seu 
vencimento, em justíssima compensação do prejuízo da mora. 
Destas liquidações mensaes será deduzido o importe das carradas de pedra, que devotos, 
offerecidos já, gratuitamente fizerem trazer, calculadas pelo mesmo preço das que vierem do 
mesmo sitio por conta do arrematante. 
14° - Para reciproca segurança de ambas as partes contractantes será este contracto provisório 
convertido em escriptura publica, á custa do arrematante, logo que chegue a competente 
auctorisação do Exmo Governador Civil. 
E d'esté modo se deu por concluído este auto de arrematação e contrcto provisório, que eu Manoel 
José Pinto de Mesquita, Vice Secretario fiz escrever e assigno depois dos membros presentes desta 
Comissão Administrativa e do arrematante Manuel Domingos da Costa Barreira. Declara-se que a 
differença da conversão da alvenaria ordinária em pedra boa, dura e lavrada, para solida segurança 
das torres, foi contractada por duzentos e cincoenta mil reis, perfazendo assim a quantia de quatro 
contos trezentos e cincoenta mil reis, preço que o arrematante deve receber por toda a obra 
contractada. Fica assim rectificada a condição N° 11 (onze). E de novo subscrevo. 

Manuel José Pinto de Mesquita. 
(Seguem-se seis assinaturas)». 

DOC. N° 67 
1881 . Março . 20 
Construção das torres 
"Actas das Sessões da Meza da Irmandade, 1880-1895". fls.3-4.(tp) 

«Acta da Sessão de 20 de Março de 1881 

"Presidente Manuel Roseira, servindo de Juiz. Presentes vice-secretário, tesoureiro, Santos 
Monteiro Freitas, Sebastião Abreu e Guilherme. 
(...) O mesmo thesoureiro participou que estava concluida a parte das torres que em 28 de Abril de 
1880, acta do livro findo a folhas 19s) havia arrematado Manuel Domingos da Costa Barreira, 
tendo-se verificado que as fundações das torres excederam o calculo dos peritos a profundidade de 
168,5 metros até encontrar solidez para tão pesados corpos, concorrendo para isso - ainda mais 
uma mina secca apparecida no fundo dos alicerces da torre mais próxima da casa da residência. 
Importou por isso a obra das fundações em mais 974$172 reis do que o approximado cálculo. E 



65 

por causa de aproveitamento de pedra, tinham subido ambas as torres acima dos 5,5 metros, 
contractadas desde os ensoleiramentos, mais 13 centímetros, que em proporção importava em 
71$455 reis os 13 centímetros, e em 28$000 reis a parte já construída das bases das sacadas. Tem 
pois a receber o dito arrematante Manuel Domingos, além dos 4:350$000 da contractada 
arrematação o importe da obra acrescia - 1:073$627 reis que o thesoureiro ficou Authonsado a 
pagar como é de justiça, e legalidade reconhecida. E por consumo unânime resolveu consignar 
nesta acta ao arrematante arrematante Manuel Domingos da Costa barreira um voto de Louvor 
pela promptidão, beleza e solidez com que satisfazer o seu compromisso, e outro voto de merecido 
ejusto reconhecimento Io porter feito á sua custa a escavação correlativa aos 168,5 metros a mais 
que importava em 35,161 reis e mais duas festas para augmente de conveniente luz no interior das 
torres- 2o por ter desistido em benefício da Irmandade da reclamação de US$861 reis em que tinha 
sido prejudicado por causa do erro de multiplicação de 220,15 metros de enchimento de fundações 
para 5$640 reis, calculo de cada metro cúbico, como pode ver-se no orçamento especial da 
arrematada parte das torres; pois devendo ser o producto da multiplicação 1:241$640, no 
orçamento geral e no especial apenas se encontram 1:122$785 reis porque, estando projectadas as 
escadas das torres em forma de hélice em volta da colunna, ele com mais elegância, luz e duplicada 
despeza as tinha imbutido nas paredes em forma de caracol, deixando illuminadamente livre o 
espaço que tinha de occupar a dita colunna. 
Igualmente se resolveu authorisar o dito Manuel Domingos a ir continuando a construir so a torre 
que fica mais próxima da casa da residência, em conformidade com a respectiva planta e 
orçamento geral, até às próximas providências de nova arrematação previamente annunciada. 
Perguntando o thesoureiro que destino devia dar às jóias pelos, digo, pagas pelos irmãos 
ultimamente admitidos, a Meza authorizou o mesmo thesoureiro a dar essa pequena quantia a juros 
por letra até que maior quantia podesse com aquella mutuar-se por escnptura. Para constar 
lavrou-se' esta acta que eu Franscisco José de Abreu Júnior, Secretário interino fiz inscrever e 

assino. 

Manuel António Lopes Roseira, Juiz; Francisco de Magalhães; José dos Santos Monteiro; 
Joaquim António de Freitas; Guilherme Ferraz de Araújo; Sebastião José de Abreu». 

DOC. N° 68 
1881 . Julho . 2. 
Continuação das obras das torres 
"Actas das Sessões da Meza da Irmandade, 1880-1895". fls.4-5v. (tp) 

«Acta da Sessão extraordinária de 2 de Julho de 1881. 

No dia 2 de Julho de 1881 às 4 horas da tarde, sob a presidência do Exm° Visconde de Ameiróz, 
Juiz desta Real Irmandade, reuniram-se no tempo do Real Sanctuário os Mezários no fim desta 
assignados. w J 
E não tendo comparecido até às horas, mais de dois Irmãos, alem dos Mezanos, apesar do 
annúncio publicado em dois jornais e transcripto na acta de 20 de Junho último, o Exm Juiz, 
conformando-se com o estatuto art0 24 parágrafo Io, declarou aberta a sessão, depois de ter-se lido 
e approvado a acta da antecedente. E em seguida leu o competente relatório cujo Resumo e o 

[...] A Meza que geriu esta Real Irmandade desde 13 de Setembro a 30 de Junho de 1879, em 
sessão de 23 de Novembro deste anno, resolveu diligenciar e applicar o projectado empréstimo de 
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4:000$000 reis para o começo de duas torres lateraes ao frontespício do magestoso templo, depois 
de ter maduramente considerado: 
Io Que o tosco, amesquinhado e redículo torreão do sino do real Santuário dos Remédios, situado 
junto da casa da residência do Capellão à maneira de sineta de casa de quinta, destoava completa e 
sensivelmente da grandeza e magestade de tão venerando como venerado sanctuário com 
estranhável descrédito do bom gosto de seus inteligentíssimos administradores. 
2o Que a urgência nessas duas torres fora já reconhecida por mêzas anteriores a 1849, como se 
prova pela acta da sessão de 28 de Outubro de 1849, presidida pela então Bispo de saudosa 
memória, D. José de Moura Coutinho, na qual se resolveu dar começo ás duas torres logo que 
estivesse terminada a casa da residência do capellão. 
3o Que esta obra era reclamada pela opinião pública sensata e desapaixonada, que não podia ver 
sem dolorosa indignação aquelle magestoso e veneradíssimo templo inaugurado em 1750 pelo 
benemérito cónego José Pinto Teixeira, e favorecida exuberantemente pelas esmolas de fieis 
devotos de mais de trêz províncias, continuasse a estar privada do principal ornamento 
essencialíssimo de templo christão: 
4o Que para conclusão de obra tão urgentemente reclamada, muito havia a esperar do zelo, piedade 
e devoção para com a Santíssima Virgem dos Remédios, que mais avultadas esmolas dariam em 
vista de tão acertada como syimpathica e piedosa applicação. 
E prova de syimpathia que tiveram essas duas artisticamente encetadas torres está n aquella jamais 
excedida ou equiparada esmola da romagem principal (1:404$545) em épocha de crise geral, pouco 
antes claramente manisfestada nas romarias do Senhor da Afflicção e do senhor do Calvário. 
Prova-o igualmente a subida esmola dos primeiros e dos últimos mezes do findo anno económico. 
Se as dos mezes intermédios não corresponderam é porque o excessivamente chuvoso inverno 
anterior não consentiu a devota frequência do real Santuário. Não pouco para isso influiu também 
o calamitoso desastre do fallecimento do nunca assas chorado capellão o Reverendo Manuel 
Gonçalves da Costa, que por suas não vulgares virtudes promovia a devoção para com a 
Santíssima Virgem dos Remédios reconhecidas e sensivelmente protectora da nobre e piedosa 
cidade de Lamego [...]. 
Para constar lavrou-se esta acta, que eu Manuel António Lopes Roseira, secretário subscrevi e 
assinei. 

Visconde de Arneiros; Manuel António Lopes Roseira; Franscisco Fortunato Vaz Pereira de 
Magalhães; Joaquim António de Freitas; Sebastião José de Abreu; José dos Santos Monteiro; 

Franscisco José de Abreu Júnior; António Nunes Ricca». 

DOC. N° 69 
1882 . Agosto . 20 
Visita dos Reis de Portugal ao Real Santuário 
"Actas das Sessões... 1880-1895", fis. 6-6v. 

«Acta da sessão de 20 de agosto de 1882 

Presidente o Juiz Exm° Visconde de Arneiróz. Presentes, os mesários no fim desta assignados. Lida 
e approvada a acta da sessão antecedente, disse o Juiz que annunciava à Meza com Júbilo 
cordealíssimo que suas Reaes Magestades na visita, com que se dignaram honrar, no dia 15 do 
corrente, este Real Sanctuário, ouvindo no templo missa celebrada pelo Exm° bispo D. António da 
Trindade Vasconcellos Pereira de Mello. Tinham-lhe a elle Juiz, benevolamente manisfestado 
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especial curiosidade e o máximo interesse pela Real Irmandade e Santuário, e principalmente pelas 
torres em construção que achava elegantes e de bom gosto artístico. Em vista desse régio interesse 
prometteu elle Juiz, com benigna acceitação de Suas Reaes Magestades, remeter-lhes opportu-
namente para Lisboa um desenho regular das duas torres, unidas ao frontispício do templo. Toda a 
Meza compartilhou tão justo regosijo e concordou em que elle Juiz providenciasse com a máxima 
brevidade a realisação do seu compromisso. Para constar lavrou-se esta acta, que eu Eduardo 
Lopes Metello subscrevi e assino. 

Visconde de Armeiróz; António Joaquim da Silva Vaccas; Joaquim António de Freitas; António da 
Silva Abreu ; Joaquim de Bastos Teixeira; Francisco José de Abreu Júnior». 

DOC. N° 70 
1884-1885 
Esmolas para as obras das torres 
A.D.V. - Receita Extraordinária - 1884 a 1885 (tp) 
Cx. 602-N°l 

Esmolas no Real Santuário Reis : total -1711 $3 60 

Joaquim de Almeida Soares 
João José Leitão Gomes - Régua 
João António Ferreira Henrique - Foz Coa 
António do Sal 
José dos Santos - Rua Nova 
José do Valle Frias - Parocho de Fontelas 
Manuel Pereira Vieira - Lamego 
Padre António José de Abreu - Lisboa 
Joaquim António de Freitas - Lamego 
O Mordomo Manoel Corrêa Pinto 
Padre João da Piedade e Menezes 
Esmolas das Eiras 
Francisco de Mello Tenreiro - Lamego 
Joaquim Duarte Gonçalves - Lamego 
Padre José Rodrigues Pedrinho - Barro 
Joaquim António de Carvalho - Lamego 
Manoel Real de Magalhães - Amarante 
Mezário Joaquim dos Santos Preguiça - Lamego 
(3 pares de ciganas e uma cruz com o pezo de 18 1/2 gramas) 
Joaquim António Pereira Peixeiro - Lamego 
Mezário António da Silva Alves - Lamego (pão vendido neste mês de esmolas) 
D. Ma Henriqueta do Carmo - Lisboa 
Mezário Quintino Cardoso - Lamego (75 razões de milho vendido 539 Reis o razão) 
António da Silva Alves - Lamego (trigo e centeio de esmolas) 
Joaquim de Oliveira Chaves - Lamego 
João da Silva Tareco (sinco razões de 5 litros de trigo a 860 reis de esmola) 
Padre Joaquim Esteves Salgueiros - Folgosa C. Daire 
João da Silva Tareco (1/2 alqueire de milho) 
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Mezário António da Silva Alves - Lamego (objectos de ouro) 
Vigário José Caetano Lopes Bandarra - Longrouva 
Parocho de Taboaço 
Cónego Joaquim Rebello de Carvalho - Porto 
Mezário Quintino Cardoso - Lamego (um par de siganas de ouro pesando 4 1/2 gramas) 
Esmola de um benefício no Theatro 
Padre João da Piedade - Lamego 
Abbade Ignacio de Almeida do Souto 
Um par de brincos de ouro pesando 4 1/2 gramas 
José Joaquim Fernandes Chaves - de Chaves 
Júlio Fernandes - Guarda 
Joaquim Duarte Gonçalves - R. de S. Lázaro 
Matteus da Silva Prezente - Lamego 
João da Silva Tareco - Lamego (sinco razões de sinco litros de trigo 
a 869 reis de esmola) 
João da Silva Tareco (meio alqueire de milho) 
Dous pares de siganas de ouro pesando 5 1/2 gramas 
Mezário Lázaro António - Lamego (uma cruz, um anel, um fio de contas 
de ouro pesando 7 gramas)» 

DOC. N° 71 
1891 . Março . 9 
Ajuste para a construção da segunda torre e levantamento do frontispício 
"Actas das Sessões... 1880-1895", fis. 58v. 59. 

«Sessão de 9 de Março de 1891. 

Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor, 
A Meza da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios de Lamego a que tenho a honra de 
prezidir, ajustou com o mestre de obras Manuel Domingues da Costa Barreira a feitura da primeira 
torre do templo da mesma Irmandade, pelas escripturas de 21 de Fevereiro de 1844 e de 22 de 
Dezembro de 1885. Concluída ella ajustou a feitura da segunda oerfeitamente igual e nas mesmas 
condições visto que é preceito do artigo 30 dos Estatutos a feitura das torres, como a obra de 
preferencia. Por deliberação do Definitorio cuja copia remetto a V.Ex". foi a Meza autorizada a 
tractar com o mesmo mestre de obras a feitura e construção do orçamento da cimalha ou frontão 
do templo, uma porção da segunda torre como consta da acta cuja cópia também envio a V.Ex2., e 
assim a Meza ajustou com o mesmo mestre de onbras a feitura e levantamento de tal obra pela 
quantia de sete contos e setecentos mil reis. A obra tem continuado e a Meza tem pago mensal
mente ao mesmo empreiteiro a quantia que pelo ajusie da primeira torre ficou obrigada a dar-lhe 
atte completo pagamento de toda a obra. Deseja a Meza e empreiteiro fazer a escriptura d'esse 
contracto, para garantia e segurança d'elle e Meza. É por isso, que eu em nome da Meza, peço e 
solicito de V.Ex"., a devida autorização para que o alvará seja transcripto na Escriptura. 
Que Deus guarde V.Ex". 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor Governador Civil. 
Lamego, 9 de Março 1891 

O Juiz 
Manuel Cardozo de Girão». 
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DOC. N° 72 
1891 . Março . 23 
Contrato para a contrução da segunda torre e frontispício 
A.I.N.S.R.L., Alvará do Governo Civil de Viseu, in 2o Dossier, 2o Grupo - Alvarás Régios e 
outros, 23 de Março de 1891, fls.22-23v. 

«Franscisco de Mello Lemos e Alvellos, Visconde de Serrado, do Conselho de Sua Magestade, 
Bacharel formado emdireito, Governador Civil do Districto de Viseu. 

Attendendo ao que me representou um officio de 9 do corrente o juiz da real irmandade de Nossa 
Senhora dos Remédios, da cidade de Lamego, acerca da deliberação tomada pela mesa gerente da 
mesma real irmandade na sua sessão do dia vinte de janeiro ultimo, de contractar com o mestre 
d'obras Manoel Domingues da Costa Barreirada feitura das obras da cimalha ou frontão da Capella 
da real irmandade de Nossa Senhora dos Remédios de Lamego, cujo projecto fora approvado pelo 
Deffinitorio em vinte e cinco d" Outubro de mil oito centos oitenta e nove, e andornada (?) a 
respectiva mesa gerente a contractar com referido mestre de obras a construção dàquella sendo as 
condições d'esse contracto, combinadas entre a mesa e o empreiteiro dito Manuel Domingues da 
Costa Barreira que ja o era da construção das duas torres mencionadas capella, as seguintes: 
Levantar o frontão da Capella, fazendo de novo com altura de mais dois metros do que existente e 
segundo o risco ou planta (ou planta) pelo empreiteiro apresentada. Que essa cimalha assim 
levantada fica com um passadiço de pedra communicando as duas torres, conforme o indica a 
mesma planta. Que o empreiteiro se compromette a fazer o dito alçamento e passadiço conjunta
mente com a segunda torre desde o ensoleiramento da primeira janella da frente até á cornija da 
capella, visto que já se acha feita essa torre ate ao dito ensoleiramento, pela quantia de quatro 
contos dosentos e noventa mil reis, compromettendo-se também a fazer relógio e em condições 
precisamente iguais ás da Ia torre, pela quantia de trez contos quatrocentos e dez mil reis. Que para 
pagamento do custo desta obra o empreiteiro se obriga a receber mensalmente a quantia de setenta 
mil reis ate a completar, entrando nesta quantia mensal os cincoenta e oito mil e quinhentos reis 
para amortização do debito ainda da primeira torre, de forma que emquanto não estiver saldado e 
pago o debito da primeira torre só receberá o mesmo empreiteiro a quantia d'onze mil e quinhentos 
reis para amortisação e pagamento da segunda torre e levantamento da cimalha e passadisso, e só 
depois de saldado o debito da primeira torre é que a referida quantia de setenta mil reis é applicada 
mensalmente para o pagamento da obra da segunda torre, cimalha ou frontão a passadiço e isto por 
tantos anos quantos bastem para completo pagamento; attendendo á informação do respectivo 
Administrador do Concelho e a que nenhum prejuízo ha para a real irmandade de Nossa Senhora 
dos Remédios de Lamego do Contracto para o proseguimento e ultimação das obras das torres e 
frontão da capella, segundo as condições estipuladas na referida acta, devendo lavrar-se a 
competente escriptura de contrato, na qual será copiado este alvará. 

Governo Civil de Viseu 23 de março de 1891 

Visconde do Serrado». 
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DOC.N" 73 
1893 . Outubro . 12. 
Planta para obras na Meia-Laranja 
A.I.N.S.R.L. "Actas das Sessões da Mesa da Irmandade 1880-1895",fl51v. (tp) 

«Sessão de 12 de Outubro de 1893. 

Presidente o Exm° Juiz Adolpho Pinheiro da Fonseca Osório. Presentes os mezários no fim desta 
assignados. Lida e approvada a acta da sessão antecedente apresentou o Exm° Juiz a planta das 
obras que se projectam na Meia Laranja para ser examinada pela Meza para ella dar o seu parecer 
sobre este assumpto, expondo ao mesmo tempo o Exm° Juiz a sua opinião que era a seguinte: Que 
havendo obras a fazer no santuário de mais urgente necessidade a ellas se havia atender em 
primeiro lugar; mesmo porque esta da Meia Laranja demandadava despeza para que a Irmandade 
se não achava habilitada. Todos os mesários concordavam nisto, ficando assente que concluissem 
as obras encetadas e se fizessem as de maior necessidade [...]. 

DOC. N° 74 
1895 . Fevereiro . 15 
Arrematação da segunda torre 
"Actas das Sessões ... 1880-1895", fl.65.(tp) 

«Sessão de 15 de Fevereiro de 1895 

Aos dias do mês de Fevereiro de mil oitocentos noventa e cinco se reuniu na sala das suas sessões 
pelas quatro horas da tarde a Mesa da real Irmandade de Nossa Senhora dos remédios sob a 
presidência do secretário, servindo de Juiz o Snr Joaquim José da Costa Junior estando presentes 
os mesaríos abaixo os assignados. O Snr. Juiz interino declarou que tinha dado entrada na 
thesouraria os 645$000 reis de juros do Exm° Dr. António Carlos de Magalhães como se viu pelas 
contas do mês findo que estavam presentes sendo recebidos no dia 16 de Janeiro findo o que estava 
ter-se movido execussão contra o dito devedor. Que dos documentos comprovativos das contas se 
depreendia a existência um caixa de um saldo no valor de 1:044$971 reis sendo a receita no valor 
de 1:065$620 reis entrando o saldo do trimestre antecedentes e adespesa fora de 20$643 reis. 
Egualmente ponderou o mesmo Snr que lhe parecia inadiável o trato de ultimar 2a torre em grande 
parte construída e que, embora reconhecesse não poder contar-se com grandes recursos, não 
prejudicaria os interesses desta Irmandade a arrematál-a com pequenos onus para as Mesas 
futuras,visto o contracto dever realisar-se somente nessas condições. Que a Mesa actual envidando 
todos os esforços cumpriria o seu dever e nada conseguindo também não teria de se envergonhar 
por não encontrar arrematante que pudesse ou quisesse aceitar as condições impostas por esta 
Mesa. Foi resolvido que se tratasse de tão urgente assumpto ficando o mesmo Snr. encarregado 
resenhar as condições de forma a livrar de embaraços. As gerências futuras bem assim a mandar 
annunciar a arrematação em hasta pública. E para constar se lavrou a presente acta acta [...]. 

Joaquim José da Costa Júnior; José Ignácio Duarte Peixoto; Sebastião José de Abreu; Manoel 
António Carvalho; Manoel Maria Cardozo; Luís José Teixeira Nápoles». 
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DOC. N° 75 
1895 . Maio . 5. 
Arrematação da segunda torre 
"Actas das Sessões ... 1880-1895", fl.72v.-74v. 

«Sessão de 5 Maio de 1895 

Aos cinco dias do mês de Maio de mil oitocentos noventa e cinco se reuniram pelas dez horas do 
dia no Real Sanctuário de Nossa Senhora dos Remédios os mesários abaixo assignados sob a 
presidência do secretário, servindo de Juiz o Snr. Joaquim José da Costa Júnior que abrindo a 
sessão disse que o fim da reunão era dar cumprimetos à deliberação que a Mesa tomara em sessão 
de quinze d" Abril próximo findo, fazendo annunciar a arrematação da parte que falta para ultimar 
a 2a torre já construída até às varandas do corpo das sineiras, obra esta que era reclamada pela 
urgentíssima necessidade de resguardar a parte construída da acção destruidora do tempo imposta 
pelos desejos ardentes de todos os devotos que concorriam com as suas valiosas esmolas para este 
melhoramento desde há muito iniciado. Que a arrematação tinha sido annunciada por publicação 
efectuada nos jornais "Progresso" números 515 e 516 e "Correio de Lamego" números 187 e 188 
bem assim por edital affixado no Real Sanctuário nos termos seguintes: Real Irmandade de Nossa 
Senhora Dos Remédios: 
Faz-se público que, no dia cinco de Maio de mil oitocentos noventa e cinco, proceder-se-há 
arrematação da parte que falta à conclusão da segunda torre. O concurso será público e 
realizar-se-há no adro do Real Sanctuário no dia já indicado, pelas dez horas da manhã. Os 
concorrentes farão as suas propostas em carta fechada dirigida ao annunciante declarando o 
mínimo preço porque se compromettem a ultimar a torre, e que se sujeitão às condições que 
estão patentes na thesouraria todos os dias úteis, desde as dez horas da manhã às cinco horas 
da tarde, onde se darão todos os esclarecimentos. Lamego, secretaria da Real Irmandade de 
Nossa Senhora dos Remédios, 18 (dezoito) de Abril de mil oitocentos noventa e cinco. O Juiz 
interino, (a) Joaquim José da Costa Júnior. 
Nesta conformidade convidava os interessados a apresentarem as suas propostas sendo então 
entregues as seguintes que foram abertas e lidas pela ordem d'apresentaçao. A primeira proposta 
era assignada pelo Snr. José Guedes Pinto Júnior, pela quantia de 10:000$000 reis; a segunda por 
o Snr. José Luis Perpétua indicando a importância de 6:200$000 reis e a terceira pelo senhor 
Franscisco de Carvalho por 5:700$000 reis todos os proponentes declaravam ter examinado as 
condições apresentadas pela Mesa e se obrigavam a ellas. Sendo seguidamente aberta a licitação 
sobre o menor lanço offerecido, segundo a condição 3a e depois de estar aberta o preço por espaço 
de uma hora adjudicada a obra ao Snr. José Luís Perpétua que em último e mínimo lanço se 
obrigou a concluir a torre pela quantia de 5:300$000 reis (cinco contos e trezentos mil reis) 
sujeitando-se egualmente as condições constantes do contrato que provisoriamente se estabeleceu 
até à obtenção da sancção da authoridade competente, e são: Ia a arrematação realizar-se-há no 
adro do Real Sanctuário no dia 5 de Maio de 1895 corrente anno pelas 10 horas. De manhã perante 
a Mesa reunida; 2a o concurso será público e a licitação dar-se-há entre os concorrentes que 
apresentem as suas propostas em carta fechada declarando que sujeitam às condições estatuídas; 3a 

Servirá de base à licitação o menor preço proposto; 4a Na uhimação da torre o arrematante 
conformar-se- há com o risco e belleza architetónica da torre concluída; 5a Toda a pedra que se 
empregar na construcção será de cantaria da mais fina e de maior duração; 6a A parte restante da 
torre que se arremata, estará concluída e bem acabada dentro de três annos a contar do dia em que 
se converta em definitivo o contracto provisório; 7a A obra ficará sujeito à fiscalisação das Mesas 
administrativas que poderão encarregar pessoa idónea e com conhecimentos profissio-nais para 
examinar não só a qualidade dos materiais empregados, mas também o trabalho artístico e a 
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exactidão do cumprimento da planta; 8a No caso de divergência de opiniões entre o arrematante e o 
artista fiscal ou pessoa nomeada pela Mesa administrativa, serão nomeados três peritos 
competentemente habilitados para proceder ao exame dos materiais ou obra effectuada que tenham 
dado logar ao litígio, sendo um nomeado pelo arrematante, outro pelo artista ou pessoa encarre
gado da fiscalisação e o outro pela Mesa administrativa, os quaes revolveram em última instância, 
qualquer dúvida que será devidamente motivada em relatório apresentado à Mesa, e por todos 
assinados (...); 9a Toda a despesa com a fiscalisação da obra ou de materiais em qualquer dos 
casos das condições antecedentes serão por conta do arrematante que será debitado na sua conta 
pela importância despendida; 10a Desde o dia um a quinze de Setembro de cada anno o arrematante 
fará limpar e desembaraçar de pedra ou aparelhos o adro do Real Sanctuário de modo que o 
transito fique livre para os romeiros; 1 Ia A cargo do arrematante fica toda despesa a fazer com os 
aparelhos dascenção de pedra e construção do barracão que tenha de construir-se bem assim a que 
resulte da sua remoção depois de concluída a obra; 12a Egualmente a cargo do arrrematante ficam 
todas as despesas a effectuar em reparações necessárias no adro ou Real Sanctuário resultante de 
dannos provenientes da construção da torre; 13a A Real Irmandade compromette-se a incluir no seu 
orçamento ordinário de cada anno económico a verba sufficiente para poder dar ao arrematante no 
fim da cada mês a quantia de 70$000 reis até complecto embolso do valor da arrematação 
principiando esta obrigação a ter effeito seis meses depois de começada e continuado 
desenvolvimento e sem interrupção a obra; 14a A Real Irmandade poderá augmentar a verba fixada 
para cada uma das prestações mensaes, em conformidade com os recursos da caixa ou mesmo dar 
por conta qualquer quantia nunca inferior a 10S000 reis (dez mil) sendo este adentamento ou 
aquelle augmentado considerado no calculo de avaliação dos juros de que tracta a condição; 15a No 
caso de força maior devidamente comprovada por documentos legaes da Real Irmandade se esta 
não poder dar inteiro cumprimento ao disposto na condição decima terceira, o arrematante fica com 
direito ao pagamento do juro de que tracta a condição seguinte; 16a Concluída a torre liquidar-se-
ha o debito ao arrematante que a Real Irmandade tenha e quando esta não possa pagar toda a 
quantia em debito, a Mesa administrativa, então gerente, passará ao arrematante um título em que 
se declare o saldo a favor do mesmo, vencendo desde essa data a quantia liquidada a juro de 6% ao 
armo ate final embolso, devendo annualmente ser feito o abatimento das quantias que forem 
entregues mensalmente; 17a Nesta liquidação será computado como dinheiro recebido o importe 
dos carros de pedra que lavradores devotos gratuitamente hajam conduzido, sendo cada carro 
avaliado pelo mesmo preço que o da conducção remunerada, e bem assim qualquer offerta de 
materiaes ou aparelhos e utensílios que se empreguem na construção da torre; 18a A condição 13° 
deixará de ser cumprida ou antes será suspensa, desde que arrematante interrompa a obra, sem 
motivo de força maior, devendo proceder-se imediatamente à avaliação da obra effectuada para 
depois poder continuar-se a entrega da prestação mensal, no caso de se reconhecer que debito da 
Real Irmandade é superior a quinhentos mil reis sendo novamente suspensa, quando tenha o débito 
attingido esta quantia e sem imposição de juro algum em qualquer dos casos; 19a No caso de 
fallecimento do arrematante ou impossibilidade do mesmo em dirigir a obra por qualquer motivo 
accidental, cessará todo o compromisso para os herdeiros d'elle e a Real Irmandade pagará tão 
somente a quantia correlativa à parte construída sem vencimento de juro algum até completo 
embolso e segundo as condições 13a e 18°; 20a Este conctrato será submetido à approvação do 
Exm° Sr. Governador Civil deste districto e depois por sua Excelência sancionado ficará em pleno 
vigor e será redusido a escriptura publica à custa do arrematante. E para constar se lavrou a 
presente acta. 

Joaquim José da Costa Júnior». 
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DOC. N° 76 
1897 . Janeiro . 26 
Participação da construção da segunda torre ao Governo Civil de Viseu 
A.I.N.S.R.L. "Copiador- 1877-1902"fis. 82.82v. 

<dlustrissimo Excelentissimo Senhor. 
Accusando a recepção de Vossa Excelência sob o n° 45 tendo a ponderar que o projecto, planta e 
orçamento das duas torres lateraes ao Real Sanctuario de Nossa Senhora dos Remédios foi enviado 
ao Excellentissimo Senhor Governador Civil com o officio n° 24 de 12 de Janeiro de 1980 sendo a 
projectada obra approvada por alvará de 13 de Março do dito armo. Consequentemente foram 
começadas nesse anno, as ditas torres e têm sido continuadas annualmente em conformidade com 
os recursos pecuniários desta Real Irmandade. A Ia acha-se completa e a 2a ainda em continuação 
está feita até ao meio do terceiro corpo, faltando-lhe para a sua conclusão o restante d'estes e 
outros lanternetes e cúpula. Como parece deppender-se da consulta do officio de V.Exa. que o 
duplicado do projecto enviado na data já citada não existe no archivo do Governo Civil, tomo a 
liberdade de enviar incluso a Vossa Excelência o original a fim do Excellentissimo Senhor 
Governador Civil o poder examinar esperando que Vossa Excelência se digne pedir que me seja 
devolvido logo que não seja necessário a Sua Excelência. 
Deus Guarde Vossa Excelência. 
Lamego, Secretaria da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios 26 de Janeiro de 1897. 
Illustrissimo Excellentissimo Senhor Administrador do Concelho de Lamego. 

O Juiz 
António Pinheiro Osório». 

DOC. N° 77 
1897 . Dezembro. 29 . 
Apreciação das propostas para a construção da segunda torre 
"Livro de sessões... 1897" fl 2v. (tp) 

«[ ] Pelo Exmo Juiz foi declarado que o fim da convocação era a apreciação da proposta para a 
construção da torre feita pelo Sr. José Guedes Pinto Junior. Depois de lida a mesma proposta foi 
unanimemente resolvido que se tomar qualquer resolução acerca da mesma era preciso pensar 
maduramente e por isso se adiasse essa resolução [...]. 

António Pinto Ayres de Lemos; Joaquim d'Assumpção Ferraz; Manoel Pinto Montenegro 
Carneiro; Francisco Pereira Rebello; Manoel Maria Cardoso; José Cardoso da Silva; Manuel da 

Silva Quintella». 
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DOC. N° 78 
1898 . Fevereiro . 7. 
Aprovação da planta do parque 
"Livro de sessões... 1897" fl 3. (tp) 

«Sessão de 7 de Fevereiro de 1898. 

[...] Pelo Excelentíssimo Juiz submettido á apreciação e approvação de Meza a planta do parque 
projectada no Sanctuario, feita pela Real Companhia Hortícola Portuense. Depois de minuciosa
mente examinada foi unanimemente approvada. Por ordem do Excelentíssimo Juiz foi em seguida 
lida a proposta feita pela mesma companhia, para a excecussão das obras do referido parque, 
gruta, lago e ponte proposta que depois de devidamente apreciada foi approvada por unanimidade. 
Seguidamente deliberou-se também por unanimidade requerer das auctoridades competentes a 
auctorisação legal para a construcção d'estas obras e para o acabamento das torres comprometten-
dose a Irmandade a pagar ao respectivo empreiteiro a importância de 60:000 reis annuaes, e 
obrigando-se este também por sua vez a concluir atorre em 4 annos [...]. 

António Pinto Ayres de Lemos; Manuel da Silva Quintella; Manuel de Carvalho Lagarto; Manoel 
Pinto Montenegro Carneiro; Francisco Pereira Rebello; Manoel Maria Cardoso; José Cardoso da 

Silva; Joaquim d'Assumpção Ferraz». 

DOC. N° 79 
1898 .Fevereiro. 11 
Proposta do preço para as obras do parque 
"Livro de sessões... 1897" fis 3v.-4 (tp) 

«Sessão de 11 de Fevereiro de 1898. 

[...] O objecto d'esta sessão era o da Meza resolver sobre a proposta do preço por que a 
Companhia Horticola Portuense se prontificava a fazer as obras do parque, gruta e lago de 
harmonia com a o plano approvado em sessão de 7 de Fevereiro corrente(...). O Mezano Sr. 
Joaquim d'Assumpção Ferraz declarou que tendo ido ao Porto falar com os gerentes da 
Companhia Horticola Portuense estes lhe disseram que se comprometiam a executar o plano das 
ditas obras pela quantia de 10:000.000 reis pagos em prestações annuaes de 500:000 reis, venceno-
se a primeira no dia 30 de Setembro do corrente anno; e que por isso achava vantajosa para a 
Irmandade aquella proposta, que sendo por todos devidamente apreciada foi approvada, por 
unanimidade e pelo Excelentíssimo Juiz foi dito, que visto ter sido approvada a referida proposta, 
ia, nos termos do art0 22 do Estatuto, combinado com o art0 24, n°5 convocar o Definitorio para 
resolver sobre as ditas obras [...]. 

António Pinto Ayres de Lemos; Manuel da Silva Quintella; Manuel de Carvalho Lagarto; Manoel 
Pinto Montenegro Carneiro; Manoel Maria Cardoso; José Cardoso da Silva; Joaquim 

d'Assumpção Ferraz». 
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DOC. N° 80 
1898 . Março . 22. 
Contrato provisório para a execução das obras do parque 
"Livro de sessões... 1897" fis 4-4v. (tp) 

«Sessão de 22 de Março de 1898. 

[...] Lida e approvada a acta da sessão anterior foi pactuado entre a Meza Administrativa da Real 
Irmandade de Nossa Senhoa dos Remédios e o Excelentíssimo Senhor Jeronymo Monteiro da Costa 
como director e representante da Real Companhia Hortícola Portuense o seguinte contracto 
provisório: Io Que a dita Real Companhia Hortícola Portuense se obriga a construir nos terrenos 
do Real Sanctuario da mesma Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios um parque tal qual as 
instrucções do plano completo, com gruta, lago, ponte, arborisação e aformoseamentos concer
nentes a esta espécie de obras e com a solidez que é isso costume, o qual se acha em poder da 
referida Companhia e respectivo Juiz da mesma Irmandade. 2o Que a mesma companhia se 
obrigava a fazer a construcção do referido parque ate ao fim do anno de mil oitocentos noventa e 
nove; 3o Que faz a mesma construcção pela quantia certa de dez contos de reis pagos em vinte 
annos em prestações de quinhentos mil reis annuaes cada uma no dia trinta de Setembro de cada 
anno, começando a vencer-se a primeira no dia trinta de Setembro de mil oitocebtos e noventa e 
oito; 4o Que, no caso da mesma companhia não fazer no praso e nas condicções acima estipuladas 
a construcção referida ficará a mesma companhia simplesmente com o direito de haver da 
Irmandade o valor das obras já feitas com o abatimento de dez por cento; 5o Que a dita Real 
Companhia Hortícola fica com o direito de poder transmittir de qualquer forma legal que entenda o 
direito ás prestações acima estipuladas a que a mesma Irmandade se obriga; 6o Que este contracto 
será submettido á approvação do Excelentíssimo Senhor Governador Civil d'esté Districto e só 
depois de approvado é que ficará em pleno vigor e reduzido a escriptura publica em que 
outtorgarão a Meza da dita Irmandade e representantes da referida Companhia [...]. 

António Pinto Ayres de Lemos; Manuel da Silva Quintella; Manuel de Carvalho Lagarto; Manoel 
Pinto Montenegro Carneiro; Manoel Maria Cardoso; José Cardoso da Silva; Joaquim 

d'Assumpção Ferraz». 

DOC. N° 81 
1898 . Abril . 16 
Aprovação das obras do parque 
A.D.V. Caixa 448 - N°-8 

"Sessão do Definitorio de um de Março de mil oito centos noventa o oito. No dia um de Março de 
mil oito centos noventa e oito, pelas sete horas datarde, reuniu o definitorio da Real Irmandade de 
Nossa Senhora dos Remédios, sob a presidência do Excellentissimo Senhor Doutor Antonio Pinto 
Ayres de Lemos, estando presentes os seguintes senhores Definidores Doutor Manoel Pinto 
Montenegro Carneiro, Cónego João José Teixeira Fafe, Antonio Pinheiro Osório, Joaquim 
d'Assumpção Ferraz e eu secretario. E verificando-se que estavam em maioria logo pelo 
Excellentissimo Juiz foi declarado que, de accordo com a mesa administrativa convocara o 
Excellentissimo Definitorio, para submetter á sua approvação a construção do parque, gruta e lago 
de harmonia com o plano, que n'esta lhe foi apresentado; a qual construcção a mesa administrativa 
deliberou fazer em sessão de onze de fevereiro ultimo. O mesmo Excellentissimo Juiz expos que 
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sabia estar no animo de todos inclusivamente no dos Excellentissimos membros do Defínitorio, a 
quem particularmente tinha já ouvido a necessidade que havia de se aformosearem os terrenos 
adjacentes ao Real Sanctuario, que são já propriedade da Real Irmandade de Nossa Senhora dos 
Remédios; e por isso intende que o Excellentissimo Defínitorio não deixará de sanccionar a 
deliberação tomada sobre este assumpto pela mesa administrativa, no que dará uma demonstração 
clara do seu zelo pelos interesses da mesma Irmandade. Depois de devidamente examinado o plano 
das obras, que a Companhia Hoticola Portuense se compromette executar pela quantia de dez 
contos de réis, pagos em prestações annuaes de quinhentos mil reis, foram as ditas obras 
approvadas por unanimidade e auctorisada a mesa administrativa a estipular no respectiva 
contracto as clausulas de garantia que bem intender. E não havendo mais nada a tratar, encerrou-se 
a sessão, da qual para constar, lavrei esta acta, que todos vão assignar depois de lida por num 
secretario Manoel da Silva Quintella, que a escrevi e assigne 
Antonio Pinto Ayres de Lemos, Cónego Manuel Pinto Montenegro Carneiro, Manuel da Silva 
Quintella, Joaquim d'Assumpção Ferraz, Cónego João José Teixeira Fafe, Antonio Pinheiro 
Osório. 
Esta conforma o original. 
Lamego, 16 de Abril de 1898 
O Secretario: Manoel da Silva Quintella". 

DOC. N° 82 
1898 . Abril. 30 
Orçamento para as obras do parque 
A.D.V. Documentos ainda por inventariar e catalogar. 

«Companhia Horticola-Agricola Portuense 
Sociedade anonyma de responsabilidade limitada 
Sede no Porto - Rua dos Fogueteiros, 5 

Exmo. Senhor Dr. Antonio Pinto de Lemos 
Lamego 

Em n/poder seu favor de 28 do corrente. Cumpre-nos responder que já V.Exia. deve estar de posse 
do orçamento. Como era de urgência, intendemos dever manda-lo assim pela importância de Rs. 
7:442$300, por ser na verdade o custo do parque. Como V.Exa. sabe, nós tomamos a obra por 
7:000.000 pagos até a conclusão, ou 10:000.000 em vinte prestações annuaes de 500.000 reis cada 
uma, do que se infere que 3:000.000 são do juro da mora. Em todo o caso V.Exa. resolve como 
deve ser feito o orçamento, devolvendo-o para ser modificado. 
Somos com toda a consideração e estima, de V. Exa. Mto. Attos. e Vendrs. 
Jeronymo Monteiro da Costa" 
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DOC. N° 83 
1898 . Junho . 15 
Orçamento para as obras do parque 
A.D.V. Documentos ainda por inventariar e catalogar. 

«Companhia Horticola-Agricola Portuense 
Sociedade anonyma de responsabilidade limitada 
Sede no Porto - Rua dos Fogueteiros, 5 

Exmo Sr. Dr. Antonio Pinto Ayres de Lemos 
Lamego. 

Confirmando n/carta de hontem, remetemos por correio, o orçamento, serie de preços e memoria 
descriptiva do parque de Nossa Senhora dos Remédios. rvirvcnnn-
Por motivo de ser desenvolvida a série de preços, eleva-se o orçamento a Rs. ^40$000, 
amanhan, porem, mandaremos uma proposta para a construção do parque, por Reis 10:000$000 
nas condições já conhecidas de V.Exa. - Esta proposta não segue hoje por motivo do fallecimento 
do Exmo. Sr. José Maroms Loureiro, digno director d'esta Companhia. 
Somos com toda a consideração 
De V.Exa. 
Mto.Attos. e Vendrs. 
Jeronymo Monteiro da Costa» 

DOC. N° 84 
1898 . Setembro . 2 
Memória descritiva do parque 
A.D.V. Documentos ainda por inventariar e catalogar 

"Memoria descriptiva do Parque de Nossa Senhora dos Remédios em Lamego. 

Pela meza do Real Sanctuario de Nossa Senhora dos Remédios, fomos encarregados de elaborar o 
projecto dos grandes melhoramentos a fazer no Parque do mesmo Sanctuano, o qual temos a honra 
de submetter á approvação superior. 
Constam os grandes melhoramentos da abertura de diversas ruas em direcção ao templo que se 
acha situado no cimo d'uma formosa e vistosa collina, fronteira a antiga e tradicional cidade de 
Lamego Estes melhoramentos em si tam importantes são desde ha muito desejados corn anciedade, 
não só pelos habitantes desta cidade, mas também por milhares de forasteiros que durante o anno e 
muito principalmente nos dias de festa á Virgem dos Remédios, honram esta terra com a sua y«ita 
Como já discemos consta o presente projecto da abertura de diversas ruas na extensão de 2:919 50 
m 1 conforme indica a planta; não sendo a sua largura inferior a três metros, nem superior a dez. 
Projectamos também ao lado esquerdo do escadono um lago, ficando quase ao meio do Parque e 
em logar mais apropriado para obra desta natureza. Tem este lago 77,00 m de comprimento por 
20 00 m de largura media, sendo a sua capacidade. 
Peío que deixamos exposto se vê claramente que delineamos o Parque com toda a economia pois 
que em face do orçamento a despeza a reahsar com todos os melhoramentos projectados e 
constantes do nosso plano, se eleva tão somente á quantia de 7:525$000 reis. Taes sao as consi-
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derações que se nos offerecem neste momento para justificar o plano e orçamento que 
apresentamos. 

Lamego, 2 de Setembro de 1898 
Aurélio de Lucena Coutinho." 

DOC. N° 85 
1898 . Dezembro . 23 
Nomeação de um procurador para as obras do parque 
A.D.V. Documentos ainda por inventariar e catalogar 

"Eu abaixo assignado Jeronymo Monteiro da Costa, na qualidade de Director da Real Companhia 
Horticola-Agricola Portuense, com sede n'esta cidade. 
Faço meu bastante procurador com poderes de substabelecer ao Ulmo. Snr. Joaquim José da Costa 
Junior, residente na cidade de Lamego. 
Especialmente para apresentar a proposta da construcção do parque da Irmandade do Real 
Santuário de Nossa Senhora dos Remédios de Lamego, procedendo a licitação ou arrematação 
respectiva, assignando o competente contracto quer seja celebrado por escriptura quer por auto 
publico ou particular, e ernfím praticar a tal respeito tudo que bem intender. 

Porto, 23 de Dezembro de 1898 
Jeronymo Monteiro da Costa. 
Testemunhas: Carlos da Silva Sequeira, José Rodrigues Barbosa Junior" 

DOC. N° 86 
1898 . Setembro . 2 
Base de preços para as obras do parque 
A.D.V. Documentos ainda por inventariar e catalogar (tp) 

«Serie de Preços correntes praticados durante a construção do parque» 
Texto adaptado de documento redigido na data supracitada e assinado por Aurélio de Lucena 
Coutinho. 

BASES DOS PREÇOS 

JORNAES 
Jardineiro 
Pedreiro (Rocailleur) 
Pedreiro 
Canteiro 
Cabouqueiro 
Trabalhador 
Trabalhador servente 
Britador 
Rapaz 

Carro de bois 

Preços 
1500 
1500 

500 
500 
360 
300 
260 
240 

MATERIAES 
Cal (metro cubico) 
Saibro ( metro cubico) 
Areia (metro cubico) 
Cimento (metro cubico) 
Pólvora (Kilograma) 
Rastilho (metro linear) 
Estacas de pinho (uma) 
Rede d'arame(m/linear) 

200 

1200 

Viga de ferro duplo T 
300xl50xl5(metro linear) 

Preços 
6 000 

292 
292 

30 000 
320 
.20 

200 
3 000 
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A partir desta base efectuavam-se as séries de preços para cada tarefa específica, como podemos 
observar pela recolha de oito amostras num universo de vinte e uma, a que tivemos acesso: 

N° Designação dos trabalhos e s/detalhe Jomaes Materiaes Aplicação 

1 Custo de 1 metro quadrado de delineamento 
de ruas: 

Estacas 
Trabalho de jardineiro 

Soma 
Preço d'applicaçao 

5 
5 

2 

2 
5 

2 Custo de 1 metro cubico de terra compacta: 
1,5 horas de trabalhador a 30 
0,05 dos jomaes para ferramentas 
0,10 para lucro do empreiteiro 

Soma 
Preço d'applicaçao 

37,5 
1,8 
3,7 

43,0 
45 

3 Custo da baldeação de 1 metro cubico de terra 
ápá: 

1 hora de trabalhador a 30 reis 
0,05 dos jomaes para ferramenta 
0,10 para lucro do empreiteiro 

Soma 
Preço d'applicaçao 

30 
1,5 
3 

34,5 
35 

4 Custo do transporte de 1 metro cubico de 
terra á distancia media de 50 metros: 
Transporte 
0.5trabalhador para carga e espalhar 
0,10 para lucro do empreiteiro 

Soma 
Preço d'applicaçao 

15 
4,5 

19,5 

30 

30 
50 

5 Custo da excavação de 1 metro cubico para 
fundações: 

3 horas de trabalhador a 30 reis 
0,05 dos jomaes para ferramenta 
0.10 para lucro do empreiteiro 

Soma 
Preço d'applicaçao 

90 
4,5 
9 

103,5 
105 

6 Custo de 1 metro cubico de pedra para 
alvenaria extrahida nas pedreiras: 

5 horas de cabouqueiro a 36 reis 
5 horas de trabalhador a 30 reis 

180 
150 
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0,2 K de pólvora a 320 reis 
1,5 m de rastilho a 20 reis 
Transporte 
0,12h trabalhador carga/descarga 
0,10 dos jornaes pa ferramenta 

Soma 
Preço d'applicaçâo 

188,6 
36 
58,4 

613,0 

64 
30 

94 
705 

7 Custo de 1 metro cúbico de pedra para 
cantaria: 
Desbaste, 40h de pedreiro a 50 reis 
12 h de cabouqueiro a 36 reis 
12 h de trabalhador a 30 reis 
0,4k de pólvora a 320 reis 
3,0 m de rastilho a 20 reis 
Transporte 
0,12 para carga e descarga 
0,10 dos jomaes para ferramenta 

Soma 
Preço d'applicaçâo 

2.000 
432 
360 

205,92 
36 

303,3 
3.337,22 

128 
60 

188 
3.525 

8 Custo de um metro cubico de cal extincta: 
0,5 de cal em pedra a 6.000 reis 
água, serventia de rapaz 2,5h a 20 
2,5 horas de trabalhador a 30 
0,02 dos jomaes para ferramenta 

Soma 
Preço d'applicaçâo 

50 
75 
12,5 

137,5 

3 000 

3.000 
3 135 

No mesmo A.D.V., em Caixa ainda por Catalogar e Classificar, tivemos acesso a uma parte 
manuscrita do Orçamento do Parque, suficientemente elucidativa do cuidado colocado na 
Designação das obras - divididas por artigos e capítulos: a unidade de trabalho como medida 
quantitativa, os preços correspondentes e, finalmente, as importâncias por artigo e por capitulo. 
Assim: 
- O Capitulo Io. "Delineamento do Parque", consumiu 2.919,50 unidades de trabalho ao preço de 5 
reis, perfazendo 14.598, num só artigo e capítulo. 

- Q Capitulo 2o - "Terraplanagens" incluía: 
unidades preço total 

Escavação em terra franca, 4.811.77 40 192,470 
Escavação em terra compacta 
Terras baldeadas á pá 

2.076,77 
1.405,47 

45 
35 

93,455 
49,191 

Transporte de terras a carro de mão 6.916,88 50 345,844 
Transporte das escavações para 
formação do lago 2.317,70 50 115.885 

796,845 
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- O Capitulo 3o "Obras d'arte" discriminava: 

Escavação para fundações 
Alvenaria ordinária 
Cantaria 
Stalactites, stalagmites 
Betonilha 
Alvenaria hidráulica no lago 
Cimento "Portland" para revestimento 
Vigamento de ferro 

Total 

- O Capitulo 4o "Plantações" continha: 

Regularização de macissos e plantações 
Regularização de ruas 
Arvores de Ia grandeza 
Arvores de 2a grandeza 
Arbustos de Ia 

Arbustos de pequeno Porte 
Plantas ornamentais fortes 
Plantas para canteiros 
0,05 de plantação sectores 
0,10 de plantação para adubos 

Total... 
- O 5o Capitulo determinava que sobre os 2o e 3o capítulos incidisse uma percentagem de 0,05 
consignada à administração e fiscalização no valor de 216$747 réis e um arredondamento de $732 
réis. O Orçamento importava num total de 7:525$000 réis. 

DOC. N° 87 
1899 . Maio . 03 
Escritura pública para a construção do parque 
Notas N° 6- Notário Sancho Guedes de Magalhães. N° 154. fis. 10-14. 

«Escriptura de Empreitada para a construção de um parque no monte de Santo Estevam, 
pertencente á Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios desta cidade. 

Saibam os que a presente escriptura de empreitada para a construção de um parque, virem que no 
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil oito centos noventa e nove, aos três 
dias do mes de Maio, do dito anno, n'esta cidade de Lamego e meu escriptorio na Rua d'Almacave, 
perante mim o tabellião Sancho Guedes de Magalhães, compareceram de uma parte, como 
primeiros outorgantes Doutor Antonio Pinto Ayres de Lemos, Juiz da Irmandade de Nossa Senhora 
dos Remédios, Doutor Manuel Pinto Montenegro Carneiro, como Secretario, Doutor Manuel da 
Silva Quintella, na qualidade de Thesoureiro, Padre Manuel Marques Pereira, Francisco Pereirta 
Rebello, José Cardoso da Silva, Manuel Maria Cardoso, Manuel de Carvalho Labarto, Joaquim 
d'Assumpção Ferraz, este viuvo, e os demais casados, á excepção do Juiz, que é solteiro, e estes 

7,90 
114,74 
141,273 
15,280 
3,325 

405,00 
8,085 

56,90 

105 
2.555 
6.580 
17.470 
6.250 
3.840 

30.000 
3.000 

830 
293,160 
939,576 
319,351 
20,721 

1 555,200 
242,550 
170.700 

3 542.088 

37.646,55 40 1.505,862 
2.919,50 45 131,378 
800 400 320,000 
1.000 40 70,000 
1.500 100 150,000 
3.000 85 255,000 
100 2.000 200,000 

3.000 50 150,000 
57,250 
114,500 

2.653.990 
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últimos na qualidade de mesarios da dita Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, e da 
outra parte como segundo outorgante Jeronymo Monteiro da Costa, Director da Real Companhia 
Hortícola Portuense, residente na cidade do Porto, todos os outorgantes embuidos pelos próprios de 
mim Tabellião e das testemunhas no fim desta nomeadas e assignadas, que também reconheço, do 
que dou fé E na presença de todos pelos primeiros outorgantes foi dito que tendo sido authonsados 
por alvará do Senhor Governador Civil do Distrito, de sete de Fevereiro do anno corrente a redusi-
rem a escriptura publica e a tornarem a definitivo o contracto provisório para a construção de um 
parque no Sanctuario de Nossa Senhora dos Remédios que por meio de arrematação fiseram com o 
segundo outorgante em vinte e cinco de Desembro de mil oito centos noventa e oito, estão justos e 
contractados a redusirem a escriptura e a tornarem a difinitivo o mesmo contracto provisório, que e 
acceite pelo segundo outorgante, e o qual é o seguinte: Primeiro = Que a arrematante se 
comprometia a executar as obras do projectado parque em confirmidade com a planta 
superiormente approvada: Segundo = Que as obras serão iniciadas e desenvolvidamente continua
das depois do contracto ser devidamente approvado: Terceiro = Que se responsabilisai o 
arrematante a dar concluidas todas as obras, constantes do projecto até trinta e um de Novembro, 
digo e um de Dezembro de mil e novecentos: Quarto - Que a seu cargo ficam todas as despesas a 
fazer com a aquisição de ferramentas e mais utensilios necessários á execuçãp das obras: Quinto -
Que todos os materiais a empregar nas obras de arte e arvores a plantar ficam sujeitas ao exame de 
peritos competentes que a meza gerente queira designar: Sexto = Pela sua parte a meza gerente se 
obriga a entregar ao arrematante a primeira prestação de quinhentos mil reis ate ao fim da sua 
gerência, á segunda pela meza actual ou por outra que lhe suceda será entregue no mes de 
Setembro de mil oito centos noventa e nove, obrigando-se a Real Irmandade a entregar as desoito 
restantes em egual mes de cada um dos annos seguintes: Sétimo = Que no caso de falta de 
cumprimento d'esta condição por parte da mesa ficará a Real Irmandade obrigada ao pagamento 
do juro de seis por cento ao anno, durante a demora havida na entrega das prestações annuaes: 
Oitavo = Que no caso do fallecimento da arrematante ou impossibilidade phisica ou moral de poder 
concluir as obras projectadas cessa todo o cumprimento, digo, todo o compromisso para com os 
seus herdeiros e a Real Irmandade pagará tão somente a parte construida em prestações de 
quinhentos mil reis annuaes até completo pagamento sem direito a juro e depois de avaliadas as 
obras executadas; Nono - Que no caso de infelismente se dar a hypothèse formulada na condição 
anterior as obras poderão ser concluidas pela conectividade que o arrematante representa ou por 
pessoa edonea afiançada pela mesma, ficando a mesa obrigada ao pagamento das prestações á 
referida conectividade, segundo as condições sexta e sétima: Decimo = Que finalmente este 
contracto, será submettido á approvação do Excellentissimo Senhor Governador Civil d'esté 
Distrito e só depois de pelo mesmo approvado ficará em pleno vigor e será reduzido a escriptura 
pública á custa do arrematante. Este contracto provisório e seu des artigos foi reduzido a um termo 
avulso, copia textual do que fica aqui exarado e foi assinado pela mesa e pelo procurador do 
arrematante E para constar se lavrou este auto de arrematação, que eu José Cardoso da Silva, 
Secretario interino da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios de Lamego, escrevi e 
assigno com a mesa e com o procurador do arrematante. Lamego e Secretaria da Real Irmandade 
de Nossa Senhora dos Remédios vinte e cinco de Desembro de mil oito centos noventa e oito. O 
Juiz interino - Manuel Pinto Montenegro Carneiro. O Secretario interino José Cardoso da Silva. O 
Thesoureiro Manuel da Silva Quintella. Os mesarios = Manuel Maria Cardoso = Manuel de 
Carvalho Lagarto - O procurador do arrematante Joaquim José da Costa Junior = Pelos primeiros 
outorgantes, na qualidade que representam foi dito, digo, representam, me apresemtaram o caderno 
de encargos, que é do theôr seguinte: = da arrematação de todos os trabalhos de terraplanagens e 
obras d'arte a executar no parque do Real Sanctuario de Nossa Senhora dos Remédios -
Condições = Primeira = No prazo de dez dias a contar d'aquelle em que a adjudicação se torne 
difinitiva, serão entregues ao adjudicatário cópia dos desenhos, medições,orçamento, programa e 



83 

caderno de encargos. Segunda = Os trabalhos deverão achar-se concluídos até trinta e um de 
Desembro de mil e novecentos. Este praso poderá ser prolongado quando circunstancias 
extraordinárias, não previstas ou de força maior tenham obstado a que as obras se concluam no 
praso indicado; Só á mesa da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios ou comissão encarregada 
por ella, cabe o julgar e apreciar taes circunstancias .Terceira = Se as obras não estiverem 
concluídas no praso marcado e não se provar o caso de força maior que a isso obstou o empreiteiro 
pagará á Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios em cada mês de demora a mais uma quantia 
egual a cinco por cento da importância das obras da sua empreitada que estiver por fazer. Quarta -
A mesa da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios poderá todas as vezes que o julgar 
conveniente ou necessário, mandar proceder ao exame das obras em construção, ou ter mesmo 
junto da obra um perito da sua confiança, sujeitando-se o empreiteiro a fazer retirar das obras 
referidas quaesquer materiaes de construção que, pela sua má qualidade não satisfaçam 
completamente as condições exigidas. Quinta = Terminadas as obras, a mesa fará proceder por 
uma comissão ao exame das mesmas obras e á sua medição geral; descontando-se ao arrematante, 
segundo os preços que serviram de base á arrematação, todos os trabalhos que deixou de fazer. No 
caso porem de terem sido indicadas modificações que possam alterar os cálculos feitos que 
serviram de base á arrematação, ficará o empreiteiro com direito á importância do excesso do 
trabalho, tudo segundo os preços do orçamento. Sexta -Concluídos e recebidos todos os trabalhos, 
lavrarse-há um auto de recepção definitivo para as terraplanagens e de recepção provisória para as 
obras de arte que terão o prazo de garantia de doze meses. Sétima = As terraplanagens constam de 
diversas ruas que serão construídas com a largura indicada na planta geral do parque, tendo-se em 
vista a boa regularização dos taludes, rampas e valetas, não sendo a largura d'estas inferior a 
cinquenta centimetros por quinze centímetros de profundidade e serão calçadas em toda a sua 
extensão. As terras que forem destinadas para os aterros serão lançadas por camadas cuja 
expessura não exceda a cinquenta centimetros e deverão ser livres de raizes, folhas e outras 
quaesquer matérias orgânicas que obstem á sua perfeita consolidação. Construirse-hão alguns 
aquedutos nas partes em que se julgarem indispensáveis, tendo-se em vista a junção de duas ou 
mais ruas, onde poderá haver maior aglomeração de aguas ploviaes. Oitava = As terras de 
empréstimo serão tiradas aos macissos onde menos falta fizerem e se reconheça essa necessidade 
para a bôa regularização aos mesmos. As terras a defenito serão conduzidas para os macissos 
aonde se reconheça a sua necessidade para as tornar bem regulares. Nona = Os macissos serão 
roteados até uma profundidade não inferior a cincoenta centimetros e bem regularizados de forma a 
facilitar e tornar aggradavel a plantação das arvores. Decima = A Plantação das arvores constará 
de vários grupos de coníferas de grande desenvolvimento, grupos de arvores de folhas em caduca e 
permanente, arbustos e coníferas de diferentes espécies, palmeiras e muitas outras plantas de flor e 
ornamento, proprias para vegetar n'este monte. A sua plantação executar-se-há da forma seguinte: 
Abertas as'covas que terão a profundidade necessária, segundo as dimenções da arvore; colocar-se-
hão as arvores no lugar que devem ocupar e cobrir-se-hão as raizes com uma forte camada de terra 
vegetal e alguns adubos, dando aos caules um movimento oscilatório que facilite a entrada da terra 
em todos os interstícios das mesmas raizes. Plantada a arvore e bem batida a terra a cova hgar-se-
há a um esteio aututor que a preserve das oscilações causadas pelo vento. Decima primeira - O 
lago terá as dimensões indicadas na planta e a sua capacidade não deverá ser inferior a mil 
tresentos oitenta e cinco metros cúbicos. Será construído de alvenaria hydraulica, observando-se 
tanto na preparação de argamassa hydraulica como no assentamento de alvenaria todas as 
condições necessárias para as obras d'esta natureza. A mesa poderá todas as vezes que entenda 
mandar examinar os materiaes empregados n'esta construção por pessoa de sua confiança, e caso 
se reconheça a sua má qualidade poderá faze-lo substituir por outras que offereçam todas as 
condições necessárias sem que por esse motivo tenha de dar-se ao arrematante indemnização 
algume. Construir-se-há uma canalização de ferro com o diâmetro interior de cinco centimetros que 
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partindo da gruta se dirige ao lago, na extensão de trinta metros aproximadamente. Decima 
segunda - O lago é atravessado por uma ponte rústica construída de pedra, ferro e cimento, 
conforme indicam os desenhos e medição. Para que offereça todas as condições de segurança, 
observar-se-há o preceituado na condição decima primeira. Decima terceira = A construção da 
gruta dar-se-hão todas as dimenções indicadas nos desenhos, tendo-se em vista a maior perfeição 
na construção das stalactites e stalagmites de forma que imitem bem o natural. Será construída de 
cantaria alvenaria ordinária stalagmites stalaquetites, simento e ferro para vigamento, observando-
se ainda para todas as suas condições de segurança o prescripto na indicação decima primeira. 
Decima quarta = Preocupações comuns a todas as obras de pedra. As pedras devem ser depostas 
de modo que haja prefeito travamento entre umas e outras. As juntas verticaes, resultantes da 
justaposição de diversas pedras não devem corresponder ás que são formadas pelo contacto de 
duas pedras contiguas, collocadas, superior ou inferiormente ás primeiras, não devera haver juntas 
verticaes nos anglos reentrantes e salientes dos muros de suporte para a abobada da gruta; as 
pedras que as formarem farão sempre parte dos dois pavimentos. Decima quinta - O arrematante 
obriga-se a cumprir as condições mencionadas n'este caderno de encargos e sujeita-se as clausulas 
e condições geraes da empreitada de obras publicas de vimte e oito de abril de mil oito centos 
oitenta e sete. É o que se continha no referido caderno de encargos. E logo pelo segundo outorgante 
arrematante Joaquim Monteiro da Costa foi dito que se obriga a fazer a referida construção do 
parque da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios na forma por que se acha escnpto e 
autorizado nesta escriptura. Pelos primeiros outorgantes, Juiz, Secretario, Thesoureiro e mesários 
da actual mesa da Irmandade foi dito que aceitam a presente escriptura e obrigação de construção 
do parque no monte de Santo Estevam na forma porque se acha autorizada. Assim o disseram 
outorgaram e aceitaram, do que presto fé. Foram testemunhas José Joaquim Ribeiro, casado, 
solicitador e Manuel de Castro, solteiro, maior, proprietário e pharmaceutico, todos desta cidade, 
que assignaram com os outorgantes, depois de a todos ser lida em voz alta por mim, Sancho 
Guedes de Magalhães, tabellião, a subscrevi escrevi e assigno em publico e raso. 

António Pinto Ayres de Lemos; Manuel Pinto Montenegro Cameiro;Manuel da Silva Quintella; 
Pe. Manuel Marques Pereira; Francisco Pereira Rebello; José Cardoso da Silva; Manuel Mana 
Cardozo; Manuel de Carvalho Lagarto; Joaquim da Assumpção Ferreira; Jeronymo Monteiro da 

Costa; José Joaquim Ribeiro; Manuel de Castro; (?); Sancho Guedes Magalhães». 

DOC. N° 88 
1899 . Setembro . 24. 
Inspecção das obras do parque 
"Livro de Sessões... 1897"fl.l4-14v. (tp) 

«Presidência o Exm° Juiz D. Deão 
Como a arrematante das obras do parque pedisse para que a gruta constante do projecto d obras e 
já interiormente complecta fosse mandada examinar pela Mesa a fim d'esté reconhecer do estado de 
solidar de obra deliberou-se convidar o chefe de secção das obras públicas com residência nesta 
cidade e juntamente os mestres de obras Perpétua e Rufino a fim de procederem à respectiva 
vistoria e ouvir a opinião dos mesmos . 
Foram incumbidos os Exmos Mesários Dr. Quintella e Rufino de se entenderem com os possuido
res da Quinta denominada do Dr. Contente sobre a aquisição amigável do referido terreno bem 
assim os Exms Mesários Padre Marques e secretário de ouvirem a Exma Sra. D.Améha Carmine 
sobre a aquisição do souto e outros terrenos que lhe pertencemos e estão situados na rectaguarda 
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do Real Santuário e cuja aquisição era urgente fazer-se. Resolveu-se egualmente pedir a suspençao 
da collocação de árvores no terreno junto ao Real Santuário e casa do capellão visto a mesa 
entender dever estudar a maneira mais rápida de proceder ao desaterro d'aquelle terreno construin
do alli um largo em que de futuro se realizasse o abarracamento e feira de gado durante a festa da 
padroeira. Esta obra foi reconhecida de grande necessidade pela Mesa, não só pela belleza que 
d'elle resultava mas também pelo proveito para facilidade de realização da feira. 
Tendo o secretário apresentado as justas ponderações do Reverendo capelão pela falta de um boca
do de terreno em que podesse cultivar a hortaliça e mais alguns necessários a sua sustentação por, 
pela mesa, incumbido o mesmo secretário de estudar a melhor e mais rápida maneira de deferir a 
tão justa como indispensável concessão. Reconhecendo a mesa a necessidade urgentíssima de 
adquirir um manancial d agua suficiente á alimentação da junta e lago e sendo informada pelo 
Exm° Dr. Marques que um vedor se promptificava a tirar 120 furos dágua pela quantia de 
150$000 reis dando fiador idóneo foi o mesmo autorisado a mandal-o comparecer afim de se 
proceder a contracto . 
Não havendo mais assumpto a tratar o Exm° Juiz encerrou a sessão de que lavrei apresente acta 
que logo na qualidade de secretário e que com todos os membros presentes, depois de lida, vai 
assignada. 

D. Deão; Manuel da Silva Quintella; Pe. Manuel Marques Pereira; 
Manoel Maria Cardozo Rufino; Joaquim José da Costa Junior 

DOC. N° 89 
1899 .Novembro. 5. 
Douramento dos altares 
"Livro de Sessões... 1897" fl.l4v-15. (tp) 

Sessão de 5 de novembro de 1899 

"Presidência o Exm° Juiz D. Deão Manuel António Lopes Roseira presentes os Exms Mesários Dr. 
Manoel Pinto Montenegro Carneiro Dr. Manuel da Silva Quintella, Padre Manoel Marques 
Pereira, Comendador Joaquim d'Assumpçao Ferraz, Manoel Maria Cardoso, Quintino Cardoso, 
commigo secretário. Aprovada a acta da mesa anterior. 
[...] Fui encarregar o Ex. Mesário Dr. Quintella a redigir a fazer à Exma Camará Municipal desta 
cidade afim de se proceder à expropriação do terreno da quinta pertencente aos herdeiros do 
falecido Dr. Contente por utilidade pública por tal forma se effectuarem as obras do Parque em 
construcção. 
[...] Por proposta do secretário deliberou- se proceder a arrematação do douramento dos altares do 
Real Santuário bem assim a conclusão da 2a torre em construcção sendo fixado o dia 30 de Dezem
bro para a arrematação, segundo as condições que serão presentes. Foram autorisados os Exmos 
Padre Marques e secretário a fechar o contrato da aquisição do souto e pinhal pertencentes à Exma. 
Sra. D. Amélia Augusta Teixeira e que estão situados na rectaguarda do Real Santuário, bem 
assim a visitarem a quinta denominada das Violeiras para ver se alli se pode conseguir agua que 
tão necessária e urgente se torna às obras do Parque e se convirá á Real Irmandade adquirir o 
direito de exploração. 
Foi resolvido mandar proceder ao estudo dadaptação dos terrenos na rectaguarda do Real 
Santuário para a realisação da feira por ocasião da romagem a fim de depois se resolver sobre a 
sua construção. 
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Não havendo mais assumpto a tratar o Exm° Juiz encerrou a sessão de que lavrei a presente acta, 
na qualidade de secretário, e que com todos os menbros presentes, depois de lida vai assignada 
declarando não haver sessão ordinária em outubro por nada haver a tratar". 

D Deão- Padre Manuel Marques Pereira; Joaquim D Assumpção Ferraz; 
Manuel Pinto Montenegro Carneiro; Manuel da Silva Quintella; Joaquim José da Costa Júnior; 

Manoel Maria Cardoso» . 

DOC. N° 90 
1899 . Dezembro . 3. 
Arrematação da segunda torre e douramento dos altares 
"Livro de Sessões... 1897"fl.l5-16v. (tp) 

"Presidência do Exm° Juiz D. Deão, Dr. Manuel António Lopes Roseira. 
Presentes os Exmos Mesários Dr. Manuel Pinto Montenegro Carneiro, Dr. Manuel da Silva 
Quintella Dr Rufino Cesar Ozório, Padre Manoel Marques Pereira, Manoel Mana Cardoso, 
comigo secretário. Approvada a acta da sessão anterior. O Exm° Juiz disse que o fim da reunião 
era dar cumprimento á deliberação tomada na sessão anterior, relativamente a arrematação das 
obras necessárias à conclusão da 2a torre bem como ao douramento em chapa dos 3 altares do Real 
Santuário melhoramento de necessidade urgentíssima e aconselhado por todos os visitantes e 
devotos do Real Santuário. Estas arrematações tinham sido annunciadas por publicação inserto 
nos jornais da localidade "O Progresso" "Lamecense " e do Porto "O Primeiro de Janeiro bem 
assim por edital afixado no Real Sanctuário nos terrenos seguintes: 
Toma-se público que no dia 3 de dezembro próximo no adro Real Sanctuário de Nossa Senhora 
dos Remédios d'esta cidade se procederá à arrematação do douramento em chapa dos 3 altares do 
Real Santuário bem assim as obras necessárias à conclusão da 2a torre segundo as condições que 
estão patentes na residência do Reverendo cappellão da Real Irmandade. A arrematação das torres 
será às 10 1/2 horas da manhã e as do douramento dos altares às 12 horas do dia. 
Lamego, Secretaria da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios 8 de novembro de 1899 e 
nove. O Juiz D. Deão, Dr. Manuel António Lopes Roseira. 
Não havendo concorrentes á arrematação das obras para a conclusão da 2a torre, passou-se, a hora 
respectiva à arrematação do douramento dos altares sendo presentes três propostas que foram 
abertas e lidas pela ordem de apresentação. A Ia era assignada pelo Snr. João Baptista Massa no 
valor de 1650$000 offerecendo como fiador Bento Daniel Ferreira, dArguedena, a 2a do Snr 
Manoel de Gouvea e fiador António Augusto da Rocha, d'esta cidade, no valor de 1:742$000; a 3 
do Snr João Thomaz Ferreira no valor de 1:445$000 dando como fiador Manoel Corrêa de 
Sucena d'esta cidade. Todos os concorrentes declararam ter examinado as condições apresentadas 
pela mesa e se obrigaram a elas e que são do theor seguinte Ia = A arrematação reahsar-se ha no 
adro do Real Sanctuário no dia 3 de dezembro próximo pelas 12 horas do dia, perante a Mesa 
reunida 2a = O concurso será público e a licitação dar-se-há entre os concorrentes que apresenta
rem as suas propostas em carta fechada, declarando sujeitarem- se às condições estatuídas; 3 -
Depois de abertas as propostas apresentadas naquelle acto, abrir-se-há licitação em hasta publica 
pelo tempo de uma hora servindode base à licitação o menor preço proposto; 4a - Todas as tintas 
velhas serão raspadas e levadas até ficar completamente limpa a madeira; 5a - Serão concertadas 
todas as peças a que faltarem bocados sendo substituídas todas aquellas que estejam podres ou nao 
offereçam garantia de segurança; 6a - Todos os materiais a empregar serão de primeira qualidade, 
ficando sujeito ao exame de peritos nomeados pela mesa gerente; T = O ouro a empregar sera todo 
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de amarelo e não se aceitará marcando menor de 23 quilates.(...). Tendo o arrematante do doura-
mento dos altares dado por concluído o altar-mor, resolveu-se trasladar para elle a Virgem no dia 
23 do corrente sendo inaugurado no dia 24 mandando-se cantar uma missa no mesmo. 
[...] E não havendo mais a tractar o Exmo Juiz encerrou a sessão de que se lavrou a presente acta 
que, na qualidade de secretário escrevi e assigno, com todos os menbros presentes depois de ter 
lido. 

D.Deão; Manuel da Silva Quintella; Manuel Maria Cardoso; Padre Manuel Marques 
Pereira Montenegro; Joaquim José da Costa Júnior». 

DOC. N° 91 
1900 . Março .4. 
Restauro do trono 
"Livro de Sessões... 1897" fl.l8-18v. (tp) 

«[...] Foi resolvido que tendo-se reconhecido a necessidade de modificar o throno o camarim do 
altar mor como fora revelado pelas obras de que no mesmo se está procedendo para o seu 
douramento se procedesse desde já a referida modificação que tinha sido orçada pelo mestre 
entalhador Manuel de Sampaio no valor de 110$000 reis [...]. 

D.Deão; Manuel da Silva Quintella; Manoel Maria Cardozo; Pe.Manuel Marques 
Pereira Montenegro; Joaquim José da Costa Júnior». 

DOC. N° 92 
1901 . Janeiro . 16. 
Escritura de transacção de águas 
CNL. Livro de Notas n° 6, fis 15-17. 

"Escriptura de transacção entre a Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios e o Ministério 
da Guerra. 

Saibam os que esta escriptura publica virem, que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Christo de mil nove centos e um aos dezoito dias do mez de Janeiro n'esta cidade de Lamego e meu 
cartório compareceram d'uma parte como primeiros outorgantes os Excelentíssimos Senhores 
Doutor Joaquim d'Almeida Dias, solteiro de maior edade, delegado do procurador régio desta 
comarca, na qualidade de representante geral do Estado e Abel Augusto Dias Urbano, casado, 
tenente do Estado Maior de Engenharia, na qualidade de delegado do Inspector do Serviço de 
Engenharia na segunda divisão militar, como me fez certo pela nota passada por aquelle Inspector 
que fica archivada no meu cartório para ser transcripta nos traslados e certidões que d'esta 
escriptura se extrahirem, e d'outra parte como segundos outhorgantes os Excelentíssimos Senhores 
Dom Deão Manuel Antonio Lopes Rozeira, Padre Manuel Marques Pereira, Joaquim da Costa 
Júnior, solteiro, de maior edade, proprietário, Doutor Manuel da Silva Quintella, casado, Professor 
no Lyceu nacional d'esta cidade, Luis Pereira Gomes, viuvo, comerciante, Manuel de Carvalho 
Lagarto, casado, proprietário, Miguel Cabral, casado, comerciante, Manuel Maria Cardoso, 
casado, proprietário e Quintino Cardoso, casado, proprietário, todos moradores nesta cidade, o 
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primeiro na qualidade de juiz, o segundo na de secretário, o terceiro na de thesoureiro e os restantes 
na de mezarios da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, conhecidos de mim notário e 
das testemunhas idoneamente nomeadas e no fim assignadas que também reconheço. 
Por todos os outorgantes na minha presença e na d'outras foi dito que o primeiro outorgante 
Delegado do Procurador Régio na qualidade em que figura nesta ascriptura embargou a mina que a 
dita Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, andava abrindo no Caminho, que 
atravessando os terrenos no Santuário da mesma irmandade se dirige para Penude e Arneiróz com 
o fundamento de que essa mina já tinha prejudicado e mais viria a prejudicar com o seu 
prolongamento uma outra mina existente nos terrenos do alludido Sanctuario que pertence ao 
Quartel de infantaria numero nove desta cidade; Que no dia vinte de Dezembro de mil nove centos 
o mesmo outorgante foi distribuir neste juizo a respectiva acção ordinária a citar a alludida 
irmandade para recinhecer o direito que o Estado tem às aguas da mina do Quartel entupir a mma 
embargada e a repor enfim tudo no estado anterior; Que esta vem agora perante todos os 
outorgantes transregidos (sic) nos termos seguintes: que reduzerao (sic) a esta escriptura publica 
para os devidos effeitos legaes; 
Primeira. A irmandade obrigar-sa-há ao abastecimento mínimo de doze metros cúbicos diários 
d'agua potável para os uzos do Quartel. Segunda. Agua será conduzida ate qualquer ponto da 
canalisação actual da fonte existente na cerca do Quartel sem dispêndio algum do Ministério da 
Guerra. Terceira. Como compensação do regular abastecimento ao Quartel a irmandade poderá 
explorar agua na mina que abastece actualmente o Quartel e na mina do Tojal pertencente ao 
mesmo sendo contudo esta exploração feita sob fiscalização d'um engenheiro delegado do 
Ministério da Guerra. Quarta. O Ministério da Guerra terá direito alem do minimo estabelecido na 
condição primeira a metade da agua a explarar pela irmandade na mina do Tojal; Quinta. Quando 
a irmandade um anno depois da data d'esta escriptura não proceda á exploração da mina do Tojal 
o Ministério da Guerra terá direito de fazer à sua custa esta exploração ficando neste cazo com a 
totalidade da agua resultante da mina; Sexta. Mas no cazo do Ministério da Guerra decorrido 
aquelle prazo d'um anno quizer fazer a exploração da mina do Tojal devera fazer intrepellar a 
irmandade para que esta declare se prefere fazer de sua conta a exploração que prevalecerá sobre a 
exploração feita pelo Ministério da Guerra, se a mesma Irmandade depois de intrepellada se 
comprometter a começal'a d'entre de noventa dias, não podendo interrompar tal exploração depois 
d'isso sob pena de se considerar abandonada em favor do Ministério da Guerra; Sétima. A 
conservação e limpeza de todas as minas acima designadas ficarão a cargo da Irmandade sob a 
mencionada fiscalização podendo contudo o Ministério da Guerra mandar limpar e reparar a mina 
que abastece actualmente o Quartel e a mina do Tojal quando julgar conveniente; Oitava. Quando 
a irmandade não fornecer ao Quartel o minimo d'agua estabelecido na condição primeira poderá o 
Ministério da Guerra mandar introduzir na canalização da fonte do Quartel a agua necessária 
proveniente de qualquer manancial da irmandade ate prefazer aqulle minimo, correndo todas as 
despezas das obras necessárias para aqulle fim por conta da mesma irmandade terão o direito de 
intentar qualquer acção contra terceiros que prejudiquem aquelle ou esta nas aguas que lhes 
pertencem; Decima. A irmandade ficará obrigada às despezas d'esta escriptura e de dois traslados 
para serem entregues ao Delegado do Ministério da Guerra. Assim o disserão, outtorgaram e 
aceitaram na presença das testemunhas, Pedro Machado de Miranda e Ildefonso José da Costa 
Florido, casados, commerciantes moradores n'esta cidade que vão assignar-se com os outorgantes, 
assignando a rogo do outorgante Quintino Cardozo por estar phisicamente impossibilitado de 
assignar, Joaquim Lopes Fernandes, casado, arrieiro, morador nesta cidade depois de perante todos 
ser lida em voz alta. Foi pago o sello de mil reis de sello fino que vai adiante cuidadosamente 
inutilizado. Eu, Antonio Pinto Ayres de Lemos, notário, a numerei, sllei, li e assigno com o meu 
signal publico. 
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Joaquim d'AImeida Dias; Abel Augusto Dias Urbano; D. Deão Manuel Antonio Lopes Rozeira; 
Padre Manuel Marques Pereira; Joaquim José da Costa Junior; Manuel da Silva Quintella; Luiz 

Pereira Gomes; Manuel Maria Cardoso; Miguel Cabral a rogo, Joaquim Lopes Fernandes; Manuel 
de Carvalho Lagarto; Pedro Machado de Miranda; Ildefonso José da Costa Florido. 

Em trato selo de verba 
Antonio Pinto Ayres de Lemos" 

DOC. N° 93 
1901 . Janeiro . 23 
Abertura de avenida no parque 
"Livro de Sessões ... 1897" fls.28-28v 

«Sessão de 23 de Janeiro de 1901 

"Presidência do Exm° Juiz D. Deão Dr. Manuel António Lopes Roseira. Presentes os Exmos 
Mesários Dr. Manuel da Silva Quintella, Joaquim José da Costa Junior, Manuel Maria Cardoso, 
Miguel Cabral Comigo secretário. Approvada a acta da sessão anterior. 
O Exm° Juiz declarou que a reunião era para se tractar da abertura d'uma avenida que ligasse o 
parque ao fundo da Meia Laranja. Que os herdeiros do quintal que pertencera ao fallecido Dr. 
Contente não concordavam na abertura da avenida projectada a fazer, o mesmo nem vendiam a 
propriedade em virtude do que se devia aproveitar a promessa que, em tempos, fizera o Ex 
Agostinho Augusto d" Oliveira de ceder o terreno messário na sua quinta adjacente ao terreno acima 
citado para affectuar a dita avenida. O secretário informou a mesa que procurando o Ex. 
Agostinho este lhe parecia este lhe parecia estar bastante sugestionado para não permittir o 
rompimento da avenida por lhe dizerem não dever concorrer para uma vingança que a mesa ia 
exercer sobre os herdeiros do Dr. Contente visto o prédio do mesmo ficar todo devassado. 
Prostestou, como lhe competia, contra tão baixa como infame sugestão declarando que o intuito da 
mesa era dar entrada às obras do parque não sendo sua intenção tirar ou exercer vingança sobre 
ninguém e muito menos sobre os proprietários do quintal do fallecido Dr. Contente visto ter-se 
offerecido aos menos mais de uma vez a compra do terreno pagando-lhe pelo justo valor ou antes 
dando-lhes mais do que elle valia. Nesta série de edeias continuou e depois de debatido o assumpto 
resolveu-se por proposta do mesmo secretário que foi approvada que uma commissão constituída 
pelo Ex. Juiz; thesoureiro e mesário Dr. Quintella, procurassem no dia seguinte o Ex Snr. 
Agostinho d'Oliveira e definissem por uma vez se sim ou não concordava em permittir que a 
avenida fosse aberta em terreno délie e no caso de recusa tentar promover perante a Exm° Câmara 
a expropriação por utilidade pública. 
Foi presente uma carta do arrematante do parque pedindo para que a Mesa resolvesse tomar conta 
das obras realisadas e concluídas sendo para o mesmo vantajoso que fosse num dos dias da 
próxima semana visto tencionar estar em Lamego na dia 28 do corrente. Depois de várias 
considerações resolvem que a mesa comparecesse no citado dia pelas 11 horas da manhã, devendo 
porém encarregar peritos devidamente habilitados para proceder ao exame das obras emittindo 
parecer por escripto a fim da mesa se eximir a responsabilidade que lhe poderia advir da entrega. 
Reconhecendo-se a justiça do urgente exame das obras foi o thesoureiro autorisado a procurar o 
Exm° chefe da secção das obras públicas nesta cidade pedindo-lhe a sua coadjuvação bem assim a 
dos Exm° Arthur Mendes de Magalhães Ramalho para procederem ao referido exame. O secretário 
participou que tendo-se realisado a compra do terreno do Exmo Dr. Flórido se lavrara a compe-
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tente escriptura do terreno como era do conhecimento da Mesa tendo-se entregue a quantia de 
200$000 reis ao vendedor e passando letras no valor de 300$000 a praso de 12 meses que tinham 
sido firmadas por elle e pelo Exm° thesoureiro. Que o mesário Exm° Miguel Cabral tinha posto à 
sua disposição a quantia de 100$000 para este contracto sem recebimento de juros o que era muito 
para louvar e agradecer. A mesa reconhecida votou um voto de louvor a tão fidalgo e espontâneo 
adiantamente, bem como o zelo e actividade com que o secretário tinha tratado de tão importante 
assumpto. O thesoureiro ponderou a necessidade de realisar um empréstimo que permittisse 
efectuar algumas obras cuja urgência se tomava inadiável como a utimação da torre, proceder ao 
desaterro no local da feira, vedar o parque pelo lado do caminho velho de Penude, continuar o 
parque nos terrenos novamente adqueridos, dotar as torres com carrilhão e algumas outras, que 
deixavam de enumerar por serem de todos sabidas. Lembrava que este empréstimo se poderia 
realisar por meio de obrigações a que fosse destinado o feno de 6% e pagáveis no praso de 15 
annos. Parecia-lhe que por esta forma talvez fosse possivel realisar o empréstimo sendo que o 
governo o autorizasse. Depois de várias considerações sobre este assumpto que foi julgado viável 
resolver-se submettel-o á deliberação dos Exmos definidores para no caso de merecer a sua appro-
vação ser posto em prática. Ficou deliberado que o empréstimo fosse no valor de 10.000$00 reis 
em obrigações de 10$000 cada uma continuando todos os annos para juro e amortisações a quantia 
de 1:000$000 reis a que a real Irmandade poderia fazer face em vista da media dos seus 
rendimentos nos últimos annos e os encargos terem diminuído com o pagamento da já extinta 
dívida á Santa Casa da Misericórdia de Lamego, e poderem ainda tomarem-se menores desde que 
se saldasse o resto em dívida das torres o que equivalia a diminuir os encargos actuães no valor de 
1:190$000 reis verba superior à de futuro votada para pagamento do empréstimo. 
E não, digo, foi aceite o contrato de transação relativa à questão d'aguas do quartel tendo sido 
redusida a escritura pública nas notas do notário d'esta cidade o Exm° Snr. Dr. António Pinto 
Ayres de Lemos que não levará emolumentos alguns pelo seu trabalho sendo por isso proposto e 
votado, digo, approvado num voto de agradecimento a S. Excia.. 
E não havendo mais assumpto o Exm° Juiz encerrou a sessão de que se lavrou esta acta que depois 
de lida foi assignada por todos". 

D. Deão; Manuel da Silva Quintella; Manoel Maria Cardozo; 
Joaquim José da Costa Júnior; Miguel Cabral; Padre Manuel Marques Pereira 

DOC. N° 94 
1902 . Novembro . 2 
Arrematação pública da segunda torre 
"Livro de Sessões... 1897" fls.41-41v. (tp) 

«Sessão de 2 de Novembro de 1902. 

Presidência o Exm° Secretário, servindo se Juiz Pe. Manuel Marques Pereira. Presentes os 
Mesários Luis Pereira Gomes, Manuel de Carvalho Lagarto, Manuel Maria Cardoso, Quintino 
Cardoso, Joaquim José da Costa Júnior Comigo secretário interino. Aprovada a acta da sessão 
anterior. 
O Exm° Secretário, servindo de Juíz disse que o fim da reunião era dar cumprimento à deliberação 
tomada na sessão anterior relativamente à arrematação das obras necessária à conclusão da 2a torre 
do Real Santuário, melhoramento de necessidade urgentíssima e reclamado para garantir de 
conservação da porção de torre já construída e que as intempéries atmosphericas estavam conti-
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nuadamente deteriorando. Esta arrematação tinha sido annunciada por publicação inserta nos 
jornaes, bem assim por edital affixado no Real Santuário nos termpos seguintes: 
- Torna-se público que no dia 2 de novembro próximo pelas 10 horas da manhã no adro do Real 
Santuário de Nossa senhora do Remédios, doesta cidade se procederá à arrematação de 
conclusão da 2a torre, segundo as condições que estão patentes na residência do Rev". Capellão. 
Lamego, Secretaria da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, 7 dVutubro de 1902. 
O Juiz D. Deão, Manuel António Lopes Roseira. 
Procedeu-se, em seguida à arrematação das obras precisas para a conclusão da 2a torre, sendo 
presentes três propostas que foram abertas e lidas pela ordem de apresentação. A Ia era assinada 
pelos Senhores Carlos dos Santos, Francisco de Carvalho e António Garcia, no valor de 4:650$000 
reis; a 2a pelo Snr. José Mendes Guerra, no valor de 5:500$000 reis; a terceira pelo Snr. José Luís 
Perpétua, no valor de 6:350$520 reis. Todos os concorrentes declararam ter examinado as con
dições apresentadas pela mesa a elas se obrigavam. Aberta a praça sobre o menor preço proposto e 
depois de estar em licitação pública por espaço de uma hora, foi adjudicada a obra ao Snr. José 
Luis Perpétua pela quantia de três contos oitocentos oitenta e quatro mil reis ( 3:884$000 reis ). 
Seguidamente entre a Mesa e o Snr. José Luís Perpétua, arrematante foi pactuado o seguinte: 
Contrato provisório: 
Io = Na ultimação da torre arrematante conformar-se-ha com o risco e bellesa architectónica da 
torreja construída; 2o = Toda a pedra que se empregar na construção será de cantaria da mais fina 
e de maior duração; 3o = A parte restante da torre que se arremata estará concluída e bem acabada 
dentro de quatro annos as contar do dia em que se converta em defenitivo este contrato provisório; 
4o = A obra ficará sugeita à fizcalisação das mesas gerentes que poderão encarregar pessoa idonéa 
e com conhecimentos profissionaes para examinar no só a qualidade de todos os materiais a 
empregar e que serão de primeira qualidade, mas também o trabalho serão de primeira qualidade, 
mas também o tabalho artístico e a exatidão do cumprimento da planta; 5o = No caso de diver
gência entre o arrematante e o artista ou pessoa idónea nomeada como fiscal, pelas mesas gerentes 
serão nomeados três peritos competentemente habitados para procederem ao exame dos materiais 
ou da obra effectuada que tenham dado lugar ao letígio, sendo um nomeado pelo arrematante, 
outro, pelo fiscal e o terceiro pela Mesa gerente, os quaes resolverão, em última instância, a dúvida 
havida, devendo a sua opinião ser motivada em relatório escripto, apresentado à Mesa e por todos 
assignado, podendo cada um esclarecer ou fundamentar o seu voto; 6o = Toda a despesa com a 
fiscalização da obra e materiaes em qualquer dos casos das condições anteriores, serão por conta 
do arrematante que será debitado na sua conta pela sua importância e dvidamente docummentado; 
T = Desde o dia 1 a 15 de setembro de cada anno o arrematante fará limpar e desembaraçar de 
pedra, outros materiais ou apparelhos o adro do Real Sanctuário, de modo que o transito fique livre 
para os romeiros; 8o = A cargo do arrematante fica toda a despesa a fazer com os aparelhos 
dascenção de pedra, ferramentas, andaimes e construção do barracão que tenha a construir, bem 
assim a que resulte da sua remoção depois de concluída a obra; 9o = Egualmente a cargo do 
arrematante ficam todas as despesas a effectuar em reparações necessárias quer no adro, quer no 
Real Santuário e seus terrenos, resultantes de dannos provenientes de construção da torre ou 
condução de materiais; 10° = A Real Irmandade compromette-se a incluir no orçamento ordinário 
de cada anno económico a verba sufficiente para poder entregar ao arrematante, no fim de cada 
mês a quantia de 70$000 reis, começada e continuada desenvolvidamente e sem interrupção a obra; 
11°= Será considerado, como depósito de garantia ao cumprimento do contracto, a não entrega das 
seis primeiras prestações mensaes a que se refere a condição anterior e por isso só será entregue a 
sua importância ao arrematante doze meses depois de concluída, entregue e vistoriada a obra 
arrematada, ficando sem direito a vencimento de juro; 

12°= A condição 10° poderá ser modificada no sentido do pagamento das prestações mensais 
começar a effectuar-se logo no fim do primeiro mês depois de começada a obra, se o arrematante 
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assim declarar desejar quando se lavre a escriptura pública do contrato definitivo, devendo, então 
neste caso, offerecer idónea fiança por hyppotheca que bem garanta o adiantamento das prestações, 
caução esta que só terminará doze meses depois de concluída, entregue e vistoriada a obra. 13° = A 
Real Irmandade poderá suspender o pagamento de prestação mensal, esde que o arrematante 
interrompa a obra sem motivo justificado, digo sem motivo de força maior, devidamente 
comprovado e aceite pela Mesa gerente. 14° = No caso da Real Irmandade não dar cumprimento 
ao disposto na condição 10°, sem motivo de força maior, devidamente comprovado, o arrematante 
fica com direito ao recebimento de 6% de juro ao anno pela demora havida e calculado sobre cada 
uma das prestações não satisfeitas; 15° = Concluída a obra e depois de vistoriada, liguidar-se-ha o 
débito ao arrematante que lhe será pago, deduzida a importância das seis prestações primeiras, 
segundo o disposto na condição 11°, que constituirá o depósito de garantia durante os 12 meses 
seguintes à recepção da obra e como tal só satisfeita a sua importância, findo tal praso, salvo o 
disposto na condição 12a; 16° = Nesta liquidação será computada, como dinheiro recebido pelo 
arrematante, a importância de carros de pedra, aparelhos ou materiais offerecidos, bem como a 
conduçção dos mesmos gratuitamente feita por montantes, lavradores ou qualquer outro devoto, 
sendo cada carrada de pedra, apparelho, materiaes ou condução deles avaliada pelo mesmo preço 
da que fôr remunerada; 17° = No caso do fallecimento do arrematante ou impossibilidade do 
mesmo em dirigir a obra por qualquer causa accidental e força maior, cessará todo o compromisso 
para os herdeiros dele e a Real Irmandade pagará tão somente a quantia correlativa à parte 
construída poe elle, sem vencimento de juro algum até complecto embolso e segundo a condição 
10°; 18° = Este contracto será submettido à approvação do Exm° Snr Gvernador Civil deste 
districto administrativo, em um termo avulso e depois de approvado por S. Exa ficará em pleno 
vigor e será redusido a escriptura Pública a expensas do arrematante. Este contracto provisório foi 
redusido a um termo avulso cópia textual do que aqui exarado fica e foi assignado pela Mesa e 
pelo arrematante. E para constar se lavrou este auto d'arremataçao que eu Manuel da Silva 
Quintella na qualidade de secretário interino mandei escrever e assigno com a mesa e o 
arrematante. Lamego, Secretaria da Real Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios, 2 de 
novembro de 1902. 

Padre Manuel Marques Pereira; Joaquim José da Costa Júnior; Luis Pereira Gomes; Manuel de 
Carvalho Lagarto; Manuel Maria Cardoso; Quintino Cardoso; Manuel da Silva Quintella e José 
Luís Perpétua, arrematante. 

[...] E não havendo mais assumpto a tratar o Exm° Secretário, servindo de Juiz encerrou a sessão 
de que se lavrou a presente acta que depois de lida foi por todos assinada. 

Padre Manuel Marques Teixeira 
(nota: - os outros não chegaram a assinar )». 
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DOC. N° 95 
1902 . Dezembro . 15 
Litígio entre a Irmandade e a Companhia Hortícola-Agricola Portuense 
ADV. Documentos ainda por inventariar e catalogar 

"Companhia Horticola-Agricola Portuense 
Sociedade anonyma de responsabilidade limitada 
Sede no Porto - Rua dos Fogueteiros, 5 

limo e Exmo.Juiz 

Em resposta ao officio de V.Exa. de 25 de Outubro do corrente anno passamos a expor o que se 
nos offerece sobre a materia do mesmo officio. 
Antes porém de tratarmos do assumpto, temos que nos referir ao contracto primitivo, único que 
serviu de base para a formação do parque da Senhora dos Remédios e á memoria descritiva que 
acompanhava a planta do mesmo parque. 
N'esta memoria, entre outras cousas que exposemos, comprometiamo-nos a fazer este parque de 
paysagem, delineado conforme a planta apresentada; a traçar as ruas respectivas, aproveitando as 
ondulações e inclinações do terreno; a formar grupos d'arvores e arbustos, dando mesmo a lista 
das plantas a empregar; a fazer construir uma gruta á imitação do natural e um lago atravessado 
por uma ponte, seguindo em toda a obra e nas plantações as regras estabelecidas para esta 
especialidade de trabalhos. 
O custo total d'esta obra e plantações respectivas seria de 7:000$000 reis, pagos até ao fim da 
obra, ou 10:000$000 reis, pagos em vinte prestações annuaes de 500$000 reis. 
Estas condições foram aceitas pela Exma.Meza, em Março de 1898, preferindo a mesma 
Exma.Meza fazer o respectivo pagamento em vinte prestações de 500$000 reis cada uma, ou 
sejam 10:000$000 reis no praso de vinte annos. 
Nestes termos foi lavrada a respectiva escriptura, e em 4 d'Abril de 1898 deu-se inicio aos 
trabalhos. 
Em Junho do mesmo anno foi-nos dito pela Exma Meza que os serviços teriam de ser talvez 
interrompidos, durante algum tempo, até que o contracto obtivesse a devida approvação da 
autoridade superior, mas que n'este caso a Exma.Meza nos indemnisaria dos prejuizos causados 
por essa interrupção. 
No fim desse mesmo mez de Junho recebemos ordem para suspender os trabalhos, allegando-se que 
algumas pessoas que se oppunham á execução d'esta obra, tinham promovido umas intrigas e que 
a Exma Meza se via na necessidade de fazer approvar o projecto e orçamento pela autoridade 
superior do Distrito, em vista do que foram os trabalhos suspensos em 2 de Julho de 1898. 
Em seguida fomos procurados no nosso escriptorio, no Porto, por um membro e delegado da 
Exma.Meza, que nos declarou o seguinte: «A Meza é obrigada a apresentar a planta e orçamento á 
approvação do Chefe do Districto, e pôr a execussão da obra a concurso», ao que atalhamos logo: 
quem nem nos sujeitávamos ao concurso, nem faziamos o projecto e orçamento, para serem 
approvados pelas Obras Publicas, porque a obra em questão era uma especialidade alli pouco 
conhecida. 
A esta formal declaração disse-nos o mesmo cavalheiro que tudo isto era proforma, pois que toda a 
Meza ficava certa de que a obra havia de ser feita segundo as condições primitivas, e que depois de 
approvada superiormente, nada teríamos que ver com os detalhes e orçamentos que era preciso 
apresentar actualmente. 
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Ainda avançou mais - «Que fizéssemos um croquis da ponte e da gruta, que elle veria se em 
Lamego encontrava pessoa conhecedora de trabalhos d'obras publicas que se encarregasse de fazer 
perfis, medições e caderno d'encargos, etc.. Que a Meza estava animada dos melhores desejos, de 
não perder a ocasião de realisar um melhoramento d'esta ordem para o Santuário e para a cidade 
de Lamego, em tão boas condições como as acceitas por nós; sendo por isso conveniente que o 
orçamento fosse mais elevado para que os juros de mora parecessem menores». 
Dissemos-lhe que a construção da gruta e do lago poderia ser dada a gente da terra, a qual não 
tendo de pagar viagens, nem salários caros ao pessoal poderia fazel-a mais barata. 
Terminou esta nossa palestra, ficando certos de que a Exma. Meza encarregaria pessoa idónea de 
fazer os detalhes exigidos pela direcção das Obras Publicas, para que o plano do parque fosse 
approvado e a Exma. Meza podesse levar a cabo aquella obra, único fim que se tinha em vista. 
A Exma. Meza encarregou d'esté trabalho um individuo,cremos que desenhador das Obras 
Publicas, o qual auxiliado pela planta do parque e ainda com a collaboração de um cavalheiro de 
muito talento e alta posição social conseguiu elaborar um caderno de encargos, com cálculos, 
medições, perfis longitudinaes e transversaes; finalmemte com todos os detalhes precisos para ser 
opprovado pelas autoridades superiores, como de facto foi. 
É claro que tendo-se apenas em vista a approvação superior para a execução da obra, os cálculos 
foram phantasticos, e apenas se tratava de fazer subir o orçamento a uma quantia que desviasse os 
concorrentes. Assim, o autor dos perfis e orçamento fez elevar a quantia total da obra a reis 
7:000$000, apesar da obra nos ter custado cerca de 8:000$000 reis. 
Approvada a obra pela autoridade superior e autorisação a Exma. Meza a pol-a a concurso, foi-
nos adjudicada por não haver outro concorrente. 
É claro que foi lavrada uma escriptura em harmonia com as medições e orçamentos simulados, 
affiançando-se-nos ainda por essa ocasião, que esta escriptura não tinha importância, que a obra 
seria terminada nas condições primitivas e tudo ficava legalisado. 
Os cavalheiros que formavam a Meza eram, como ainda hoje o são, pessoas de nossa maior 
consideração já pelo seu caracter de homens de bem, já pela sua elevada posição social. Não nos 
era dado, pois, pôr em duvida as suas palavras, nem sequer tivemos o receio de que por fatalidade, 
durante o curto praso consignado para a conclusão da obra, esses cavalheiros desapparecessem 
todos. 
Posto isto recomeçamos a obra do parque em 3 d'Abril de 1899, obra que esteve portanto 
interrompida nove mezes, durante os quaes desappareceram quasi por completo os trabalhos 
anteriormente feitos em doze semanas. Durante a interrupção da obra houve uma festividade a 
Nossa Senhora dos Remédios, não havendo por essa occasião, nem mesmo antes, vigilância de 
espécie alguma, para evitar qualquer danno ou estrago. Os prejuisos causados por esta interrupção 
foram superiores a 200$000 reis. Tínhamos o direito a uma indemnisação, como nos fora 
promettido, mas nem a Exma. Meza, talvez por esquecimento, nos pediu a conta, nem nós a 
apresentamos, porque nunca tivemos essa ideia. 
Proseguimos nos trabalhos, como antes da sua suspensão, seguindo em tudo as regras da arte, e 
sempre de accordo com a Exma. Commissão delegada. 
Quando dávamos principio aos trabalhos da gruta, foi-nos dito pela Exma. Meza que tendo esta de 
retribuir os serviços prestados na elaboração do caderno d'encargos e mais documentos precisos 
para a approvação da obra do parque, mas como não tinha a facilidade em consignar verba, para 
isso, encarregava a pessoa que procedeu a esses trabalhos, um tal Sr. Aurélio, de inspeccionar as 
obras do parque, sendo este o melhor meio de lhe retribuir aquiles serviços. Pela nossa parte 
ponderamos que não conheciamos o Sr. Aurélio, o que nada importava para o caso; mas que era 
conveniente que elle fosse conhecedor das condições em que fazíamos a obra e que tivesse alguns 
conhecimentos de trabalhos d'esta natureza. Foi-nos replicado «que a Exma. Meza estava satisfeita 
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com os trabalhos já feitos e contava que continuássemos da mesma forma, pois que o fim que 
tinham em vista, encarregando aquelle individuo de inspeccionar a obra, era o que ficou exposto». 
Nunca alli vimos o Sr. Aurélio, mas disseram-nos os nossos empregados que elle tinha 
comparecido algumas vezes e que a Exma. Meza o tinha dispensado ignorando elles as razões que 
houve para isso. 
Só em Agosto de 1901 é que tivemos a satisfação de conhecer o Sr. Aurélio, encontrando-nos no 
parque dos Remédios, e por elle nos foi dito que os nossos empregados o tinham desconsiderado, e 
que para evitar conflitos, receiando que o maltratassem, se retirava da inspecção dos trabalhos do 
parque. 
Surprehendeu-nos a noticia e dissemos-lhe que escusava de recear qualquer conflito, porquanto 
desde o momento que nós éramos sabedores d'um facto que reputávamos tão digno de censura, 
queríamos averiguar de como as cousas se passaram e daríamos immediatas providencias para que 
tal facto se não repetisse. 
Tratando de indagar, como nos cumpria, a origem de tais conflictos, vimos ao conhecimento de que 
effectivamente entre o Snr.Aurelio e os nossos empregados tinha havido algumas desintelhgencias. 
O Snr. Aurélio desejava que a gruta fosse construída de cantaria, pois assim o tinha concebido e 
escripto no programa. Os nossos empregados riram-se de ideia tão extravagante, e com razões 
(seja dito á puridade) porque nunca tivemos noticia de grutas de pedra lavrada; e não lhe fizeram a 
vontade. O Snr. Aurélio indignado jura vingar-se, procura rodear-se de indivíduos que talvez nunca 
vissem um parque, nem mesmo pintado, e consegue incutir-lhes no animo, que tudo aquillo que alli 
se estava fazendo era um disparate, que a Senhora dos Remédios estava sendo roubada e que 
deveria tornar-se a Exma. Meza a responsável, etc., etc.. 
Isto sucedeu, como acima fica dito, quando se deu principio á construção da gruta; e lembra-nos 
que por essa'occasiâo, n'uma visita que fizemos á obra, um digno Mezario nos disse que «a Meza 
não tinha noticias de queixa, pois toda ella estava muito satisfeita com os trabalhos e pela forma 
como elles corriam, mas que havia alguém que se tinha incarregado de desacreditar aquellas obras, 
fazendo com que a opinião publica lhes fosse desfavorável por causa disso. Que a Meza se achava 
possuída d'um grande desgosto por esse facto e portanto que empregássemos todo o nosso 
empenho e todos os nossos bons esforços para que se lhes não desse o mais pequeno motivo de 
queixa». ._ . . . 
A este arrasoado respondemos que não conhecíamos o processo de satisfazer a opinião publica, 
mas havíamos de executar a obra com tanta perfeição como se fosse de jornal, como até aqui, e 
assim iríamos até ao seu completo acabamento. 
Continuamos a obra da gruta sempre a contento da Exma. Meza, construindo-a solidamente com 
alvenaria grossa, ferro, redes metallicas; revestimol-a com o melhor cimento,ornamentamol-a com 
escoras que mandamos do Porto em dous vagões, e a pedido da Exma. Meza demos-lhe maior 
altura e mais largura nas entradas; ornamentamos a parte superior e exterior, fazendo alli um bello 
ponto de visita e de descanço com bancos rústicos, etc., e finalmente fizemos-lhe uma boa 
distribuição d'agua, com bons encanamentos e torneiras reguladoras, sem que para muitas d'estas 
obras houvesse consignada alguma verba no tal caderno de encargos. 
Concluída a gruta e a parte do parque,desde a casa do Capellão até a mesma gruta, fizemos entrega 
da obra á Exma. Meza, que reuniu para esse fim n'aquelle local. Por essa ocasião tivemos o 
prazer de sermos louvados pela Exma. Meza, louvor que muito apreciamos, sobretudo porque 
representava a satisfação da mesma Exma. Meza por ver realisado nas melhores condições aquelle 
melhoramento. 
Dos visitantes que n'esse dia e seguintes alli acorreram em grande numero, recebeu a Exma. Meza 
os mais rasgados encómios por aquella obra que representava um grande melhoramento, nao so 
para o Santuário como também para a cidade de Lamego. 



96 

Em seguida á construção da gruta encetamos a obra do lago e delineamos todo o parque afim de 
que a plantação podesse ser feita no inverno de 1899. Esta plantação com effeito, fez-se na sua 
totalidade, mas tão desastradamente e em condições taes que a maior parte das plantas morreram. 
Fomos nós os primeiros a declarar á Exma. Meza, que a culpa era em grande parte dos nossos 
empregados e portanto a Companhia Horticola compromettia-se a fazer nova plantação, como de 
facto fez, com egual numero de plantas, substituiram-se não só as que tinham perecido por incúria 
dos nossos empregados, mas até aquellas que tinham sido estragadas pelo dente do gado, e as que 
tinham sido destruídas pelo vandalismo da terra, de cuja perda não nos cabia a minima parcela de 
responsabilidade, porque era á Exma. Meza que cumpria policiar o local. 
O lago foi construído com toda a solidez, dando-se-lhe a maior capacidade possível. A ponte, que 
não podia ser construída como estava marcada no croquis, que acompanhava a planta, precisou 
para se lhe dar a resistência necessária, de quatro vigas d'aço,em vez de trez, cujas dimens~oes de 
trinta centímetros, em logar de vinte, tal como se vê no corte. 
Quando os trabalhos do parque se achavam em via de conclusão, foi-nos comunicado pela Exma. 
Meza, que se havia deliberado não concluir a parte superior do adro, porque tendo sido comprados 
uns terrenos annexos, se resolvera fazer uma terraplanagem ao nivel do mesmo adro, ou a um 
metro mais acima. A rua indicada na planta, que do fundo do escadorio atravessava uma 
propriedade, que não fora possível adquirir, também já se não fazia. 
É claro que não se realizando estas obras, o seu custo, segundo a avaliação que se fizesse, seria 
descontado á importância total. 
Em Outubro de 1900, quando todos os outros trabalhos estavam concluídos, pedimos á Exma. 
Meza que tomasse conta do parque. Por esta ocasião se nos comunicou por intermédio d'um dos 
mais activos e zelosos membros da Exma Meza, que um benemérito benfeitor do Real Santuário 
fazia doação do terreno preciso para se construir uma rua, que partindo da rampa do cemitério, 
ligasse com o parque, acima da tal propriedade particular; e portanto se nos propunha que 
deixássemos aquella rua, que a construíssemos e arborisassemos, em desconto das obras acima 
citadas que 
deixaram de fazer-se, na parte superior ao adro e a rua que tinha de atravessar uma propriedade 
particular, ao lado direito e ao fundo do escadorio. Anuimos do melhor grado a esta proposta, e 
immediatamente demos começo aos trabalhos, os quais ficaram concluídos em Fevereiro de 1901. 
Convém notar que desta rua nem sequer, se faz a mínima referencia na apreciação do Snr. Aurélio, 
por esquecimanto, talvez. 
Insistimos com a Exma. Meza para que reunisse e nomeasse peritos afim de examinar a obra, e por 
mais de uma vez nos foi dito: que não era preciso: que tudo estava bem. Posta isto, como nos não 
fosse possível ficar alli esperando pela realização d'esta formalidade, pedida durante mais de trez 
mezes, resolvemos entregar a obra a um dos membros delegados da Exma Meza, o qual justificou 
a falta dos seus colegas, dizendo-nos que depois nos seria enviado o documento a que se refere a 
condição sexta da escriptura. 
Os trabalhos do parque, foram concluídos em Novembro de 1900; a rua doada em miados de 
Fevereiro de 1901, e em fim do mesmo mez de Fevereiro fizemos a entrega de todas as obras do 
parque do Santuário dos Remédios. Por essa occasião entregamos também uns restos do asphalto 
que sobejou do lago, algumas ferramentas e um viveiro com algumas centenas de plantas, arvores e 
arbustos, que mandamos a mais para a plantação do parque. 
Até aqui tudo correu bem e na melhor harmonia. A Exma. Meza sabia perfeitamente, como de 
resto se tinha combimado, que não eram seguidas as condições do caderno d'encargos, orçamentos, 
etc., que só serviram para se obter a approvação da autoridade superior; e tanto assim que nunca 
forneceu esses documentos, como lhe impunha a condição primeira da escriptura. 
Antes de recomeçarmos os trabalhos que tinham sido interrompidos, fizemos logo a declaração de 
que não seguiríamos aquellas condições, nem era possível satisfazel-as. Algumas verbas eram 
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exageradas, algumas medições a capricho, assim como os perfis e muitas outras cousas, que se 
fizeram com o fim único, -repetimos,- de se obter a approvação. Podemos provar isto, e a Exma. 
Meza sabe-o muito bem, pois foi quem mandou elaborar esses documentos. 
Pelo que ficou exposto se poderia julgar que nós, fugindo áquellas condições, tínhamos por meta 
fazer a obra com menos dispêndio, tal como se quer insinuar na apreciação do Snr. Aurélio, 
quando diz: «Que se demos mais desenvolvimento a algumas ruas foi para fugirmos a movimento 
de terras.» - Não é assim. Se fossemos a realizar as obras do parque dos Remédios segundo as 
theorias do condutor de Obras Publicas, que elaborou o caderno d'encargos, dispenderiamos muito 
menos, do que fazendo-as como se fazem em todos os parques do paiz e do estrangeiro, segundo as 
regras estabelecidas pelos mais laureados architectes paysagistas. 
É claro que as obras do parque poderiam ser entregues em Dezembro de 1900, como é estipulado 
na escriptura, pois se achavam concluídas em Novembro de mesmo anno; e se o não foram, foi 
porque tivemos de construir a rua no terreno doada á Senhora dos Remédios por um benfeitor, em 
substituição de outras obras, que deixaram de se fazer por expressa determinação da Exma. Meza, 
como acima deixamos exposto. E se assim não fosse, a Exma. Meza, tão zelosa na administração 
do Real Sanctuario, não deixaria de nos applicar a penalidade descripta na condição terceira da 
escriptura. 
Foi entregue o resto do parque; porque a gruta, o lago e a parte do parque que fica do lado direito 
do escadorio, já o tinham sido ha muito tempo, sendo tratados por trabalhadores de conta da Exma. 
Meza mas em tão limitado numero, tão pouco diligentes e tão pouco sabedores de trabalhos 
daquella natureza, que o parque em muito pouco tempo, parecia quasi que abandonado, pois todos 
os serviços que elles faziam se limitavam, apenas, á limpeza de algumas ruas. 
Foi somente passados seis mezes, que,recrudescendo a campainha promovida por algum 
interessado no descrédito d'aquelles trabalhos, e talvez com a mira de auferir d'ahi alguns 
proventos, - se incutiu no animo da Exma. Meza a necessidade de uma vistoria, vistoria que foi 
feita, não com peritos conhecedores da especialidade e nomeados pelas duas partes interessadas, 
mas tão somente pelo Snr. Aurélio!... 
A copia do relato dessa vistoria, no qual o nosso trabalho era depreciado, assim como a Exma. 
Meza que o fiscalisou, foi-nos enviada em fins de Julho de 1901. Não nos conformando com o que 
ali se afirma, declaramos imediatamente não acceitar taes apreciações e requeremos uma audiência 
á Exma. Meza para se resolver o assumpto. 
Effectivamentepartimos para Lamego e ahi reunimos com a Exma. Meza, em casa do Reverendo 
capellão, ficou resolvido e assente que nada tínhamos com as medições e orçamentos, que apenas 
foram feitos para se obter a approvação das instâncias superiores, mas sim com a planta e 
memoria apresentada para o primeiro contracto, chegando até um dgno Mezario a declarar, que 
nós não tínhamos de fazer o arroteamento do terreno, porque essa verba fora escripta simplesmente 
por haver dificuldade em atingir-se a importância do orçamento primitivo; entretanto, que se havia 
verificado que algumas ruas divergiam da planta e algumas curvas deviam ser melhor regula
rizadas, que o lago não tinha a capacidade marcada e a ponte estava mais curta. 
Dando-nos por satisfeitos com a resolução da Exma. Meza, pedimos que no dia seguinte nos 
reuníssemos no parque, nós, a Meza e o Snr. Aurélio, para em face da planta se verificar a 
importância dos reparos a fazer á hora marcada alli nos reunimos com alguns Senhores Mezarios, 
como representantes da Exma. Meza, o Snr. Aurélio e um ajudante. 
Começamos a verificação dos trabalhos pelo lado esquerdo do escadorio, debaixo para cima. Na 
meia laranja tudo estava á vontade da Exma. Meza. 
A avenida que corre paralela á estrada de Vizeu, está feita a capricho n'um só trainel, em vez de 
dois ou trez, como vinha designado nos perfis do Snr. Aurélio. Tivemos de fazer um aterro e 
desaterro grandes. O Snr. Aurélio acha bem; mas diz que se assim procedemos foi porque 
quizemos, pois que a Exma. Meza nada nos pedira. É claro; mas parece-nos que construindo-se 
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n'um parque uma rua que tinha de servir de passeio em occasião de musica, era dever nosso dar-
lhe mais desenvolvimento e tornal-a o mais commoda possível. É assim que se pratica em trabalhos 
d'esta especialidade. Esta rua ficou, pois, mais dispendiosa, é certo, mas ficou boa. 
Logo acima ha um pequeno largo, que pode servir para se collocar um coreto de musica, no sitio 
onde convergem quatro pequenas ruas. Este pequeno largo, segundo a opinião do Snr. Aurélio, esta 
bem e confirma a planta. O largo porém foi feito sobre rocha, que se tornou necessário romper a 
foga, e todavia no orçamento do Snr. Aurélio não esta descripta verba alguma para este trabalho. 
Sahindo do mesmo largo encontra-se uma rua que, descendo da rua principal, segue em curva ao 
nivel do primeiro patamar do escadorio, onde está a Fonte Milagrosa. A curva junto ao escadorio, 
disse o Snr. Aurélio que não estava conforme a planta e que no seu entender devia alargar mais 
0,70 m para fora. Respondemos que a curva não ficaria melhor por isso, mas se a Exma. Meza 
entendesse o contrario, nós faríamos a rectificação. A Exma. Meza dicidiu-se pela opinião do Snr. 
Aurélio; e assim ficou resolvido o primeiro reparo que tínhamos a fazer. 
O Segundo reparo que se resolveu foi o prolongamento de uma pequena rua que da rotunda 
avenida sobe para a estrada municipal. O resto até á primeira curva da mesma estrada e terceiro 
patamar foi julgado conforme. 
Subindo da primeira curva da estrada para a seguinte, notou o Snr. Aurélio que uma das ruas 
estava mais curta do que a representada na planta e portanto que se havia de fazer o respectivo 
desconto da diferença. Tratou-se de fazer a medição averiguando-se então que a rua em vez de 
mais curta estava mais comprida, mas o Snr. Aurélio que em tudo quer a achar pretexto para nos 
depreciar o trabalho acrescentou logo: que se a rua assim estava melhor e mais bem lançada foi 
porque assim nos fez conta para evitarmos movimentos de terra! 
Chegados ao quarto patamar, um dos senhores Mezarios mostrou-nos a falta de um aqueduto junto 
do mesmo patamar para conduzir as águas que alli se juntavam da estrada municipal. 
Effectivamente foi por esquecimento, que deixou de se fazer esta obra e portanto ficou resolvido 
fazermos o terceiro reparo. 
O quarto reparo consistia na rectificação da directriz da rua que liga com o patamar, na qual nos 
fdoi notada uma diferença de 0,60m, o que, entretanto, não era defeito, anuimos a fazer esta 
rectificação apesar da directriz não ficar melhor com ela. 
Subindo pelo parque até ao patamar onde está a Capella da Senhora de Lourdes, encontramos o 
Snr. Aurélio e o seu ajudante a medir uma pequena extensão, onde, segundo se disse então, era 
preciso fazer uma valleta. Foi pois resolvido este quinto reparo, que reputamos tão mesquinho e 
insignificante que nem mesmo merece as honras de uma discussão. 
Junto á Capella da Senhora de Lourdes, um dos Exmos. Mezarios pede para que alli se faça um 
rebaixo, assim como na rua que d'ahi segue em curva até ao patamar dos Gigantes. Esta obra é um 
pouco dispendiosa por haver um grande desaterro n'um terreno mais do que compacto. A obra foi 
feita como marcava a planta, a qual teria de ser alterada, dando-se á rua maior desenvolvimento. 
Entretanto, attendendo ao empenho que este digno Mezario mostrou, não nos esquivamos a fazer a 
obra, como era seu desejo, e assim foi resolvido o sexto reparo. 
D'esta rua segue uma outra que liga com a estrada municipal. O Snr. Aurélio observa que 
chegando-a mais um pouco, ficaria mais bonita. A nós affigura-se-nos que ficará mais feia, e que 
da parte do Snr. Aurélio ha apenas um capricho que nos faz mudar uma valleta; entretanto, 
resolveu-se fazer este sétimo reparo. 
Perto do patamar dos Gigantes quiz o Snr. Aurélio mostrar que a plantação do parque no lado 
esquerdo do escadorio, estava na sua maioria morta e apontou-nos uns arbustos envolvidos em 
hervas seccas para corroborar a sua asserção, um pouco filha da sua ignorância no assumpto. Com 
effeito, lá estavam os arbustos que elle apontava, mas como estes eram mais resistentes que a 
herva, resistiram á sede e mostravam até um certo vigor. A parte herbácea desses arbustos é que 
tinha seccado por causa das rigorosas geadas do inverno e a falta de água no verão, o que fez dizer 
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áqulle senhor que as plantas estavam mortas, talvez porque a plantação não fosse feita segundo a 
arte, mas o que elle não viu, ou fez que não viu, foi que esses arbustos tinham rebentado junto ao 
caule o que provava que estavam bem pegados, e que a percentagem da mortalidade era muito 
reduzida. Notou ainda o Snr. Aurélio a falta alli de um ou dois aquedutos, mas venficou-se nao 
haver lugar para elles. 
Ao lado esquerdo do templo, junto á muralha do adro, passa a estrada municipal. Esta estrada foi 
por nós levantada, dando-se-lhe mais l,50m de largura, a pedido da Exma. Meza, que nada teve 
que pagar por este trabalho, que não estava orçado. 
Nas trazeira do templo encontra-se uma rua em angulo recto, paralela ao adro, com dez metros de 
largura. Esta rua foi marcada na altura em que estava o terreno, e tanto assim é que havia uma 
pequena rua que a ligava ao largo de recreio proximo. A Exma Meza entendeu que se esta rua 
fosse rebaixada até ao parapeito do outro, ficaria melhor. Concordamos com isso, e apesar da 
grande despesa que nos acarretava esta alteração, fizemos a obra, conforme os desejos da Exma. 
Meza. Por este rebaixo tivemos de cortar a fogo mais de seiscentos metros cúbicos de rocha 
duríssima, e a pico de pedreiro para cima de quinhentos metros cúbicos de pirraça. Estes volumes 
foram transportados a uma distancia de cento e cinquenta metros e mais. Não éramos obrigados a 
fazer esta obra assim, nem ella tinha verba descripta no orçamento do Snr. Aurélio. Com o rebaixo 
desta rua não era possível a rua de ligação com o largo proximo por causa da differença de nivel. 
Descendo o parque pelo lado direito do escadorio lembramos á Exma. Meza a construção da rua 
que desce perto da casa do jardineiro. Esta rua não obedeceu aos perfis do Snr. Aurélio e no dizer 
de alguns visitantes ficou pelo peso de prata, até chegar á gruta, disse o Snr. Aurélio que tudo 
estava bem e a Exma. Meza confirmou. Quando entravamos na gruta, um dos senhores Mezarios 
disse-nos que quando mandássemos fazer os reparos, mandássemos também concertar com 
betonilha o pavimento superior e exterior da gruta, e um outro pediu-nos que deitássemos algum 
saibro no largo da mesma gruta, ao que a tudo do melhor grado acedemos, ficando assim 
resolvidos os oitavo e nono reparos. 
Chegados ao lago, o Snr. Aurélio disse que a ponte estava mais curta. Este assumpto já fica 
tratado n'outro logar e se por ventura tivesse de haver alguma indemnisação, seriamos nós quem 
teríamos direito a ella, pela differença do custo. Nota mais o Snr Aurélio a falta de um bordo no 
lago, mas fizemos-lhe ver, que aquelle detalhe tinha sido pura phantasia do nosso desenhador, pois 
quando o senhor Mezario nos procurou no nosso escriptorio, deu-lhe indicações para fazer assim 
os croquis e cortes destinados á approvação superior, mas que elle Snr. Aurélio bem devia saber 
que um lago não era um tanque com rebordo, e que precisava de ter vegetação até á beira d'agua, 
sendo até junto d'ella que se faz a plantação de vegetais pantanosos. Aquelle tão decantado bordo, 
á maneira das bordas d'um alguidar, além de ser um erro d'officio, tornava o lago muito 
desgracioso; mas o Snr. Aurélio, completamente leigo nestes assumptos, não quer saber de regras, 
acha que o lago com o bordo fica muito mais bonito e consegue que a Exma. Meza o applauda!... 
Anuímos a fazer o lindo bordo, como estava indicado no corte, e assim foi resolvido o decimo 
reparo. _ 
Um dos senhores Mezarios diz-nos que ha um pouco de revestimento desprendido nas paredes do 
lago, e posto que a causa d'esse desprendimento fosse o embate dos barcos, compromettemo-nos a 
fazer este undécimo reparo. 
O Snr. Aurélio e o seu auxiliar medem o lago e declaram que tem maior capacidade cubica, mas 
logo em seguida dizem que a conta estava errada e que a capacidade é menor. Parece-nos que não 
acertaram ainda a contar, mas ou sejam elles ou sejamos nós que estamos em erro, o lago não pode 
ter maior capacidade do que a que tem, mas se fosse possível dar-lhe maior capacidade, teriamol-o 
feito muito maior, sem que exigíssemos indemnisação alguma pelo acréscimo. Este reparo não 
ficou resolvido na ocasião, mas se realmente o lago tiver uma capacidade inferior a 1385 metros 



100 

cúbicos, não temos duvida alguma em descontar ao preço total da obra, a parte correspondente á 
differença que houve para menos. 
Descendo, declara o Snr. Aurélio que no parque existem algumas ruas a mais do que as marcadas 
na planta, mas acrescenta que isso não tem importância alguma. 
Chegados á rua que se fez no terreno doado por um benfeitor á Senhora dos Remédios, o Snr. 
Aurélio tece os mais rasgados elogios áqulla obra, dizendo: <dsto sim, isto é que é obra bem feita e 
bem desenvolvida; a plantação é inexcedivel; tudo isto foi feito por mão de mestre, etc.,etc...». Mas 
qual não foi o desapontamento do Snr.Aurelio quando um dos Exmos. Mezarios lhe declarou que a 
mão de mestre que tinha traçado e dirigido aquella obra, que elle achava tão primorosa, aquella 
plantação inexcedivel, era a mesma que tinha feito a outra obra que elle depreciava; finalmente que 
éramos nós!!! 
E assim terminou a verificação da obra do parque da Senhora dos Remédios, verificação feita seis 
meses depois da sua entrega á Exma. Meza. 
É esta a expressão da verdade do que se passou. Não quizemos deixar de annuir a todas as 
vontades da Exma. Meza, compromettendo-nos a mandar fazer imediatamente, os seguintes 
reparos: 

Io - Desviar 0,70 m a rua que liga com o patamar da Fonte Milagrosa. 
2° - Prolongar mais a rua que sobe da rotunda da avenida. 
3o - Fazer um aqueduto junto ao quarto patamar. (Único pedido justo). 
4o - Orientar uma rua junto ao quarto patamar. 
5o- Fazer uma pequena valleta na rua que desce da Senhora de Lourdes. 
6o - Rebaixar a rua em volta da Capella da Senhora de Lourdes. 
7o - Chegar mais um bocadinho uma rua para ficar mais bonita. 
8o - Compor com cimento o pavimento superior da gruta. 
9o - Regularizar o largo em frente da gruta. 

10° - Fazer um bordo no lago. (Obra imprópria e irrisória). 
1 Io - Ajustar o revestimento do lago na parte deslocada pelo embate dos barcos. 

Como nos fosse observado que a ocasião não era propria para se proceder desde já a estes reparos, 
por isso que em Setembro proximo (Setembro de 1901) se fazia a festividade á Senhora dos 
Remédios, seria mais conveniente fazel-as depois da festa. 
Assim ficou combinado, ficando a Exma. Meza encarregada de mandar esgotar o lago e logo que 
as paredes do mesmo estivessem secas, nos avisasse, para seguirmos do Porto com a gente precisa, 
afim de se proceder aos trabalhos. 
O aviso porém foi demorando, a ponto de que nos tornamos lembrados á Exma. Meza, sem que 
obtivéssemos resposta. 
Chegamos mesmo a julgar que a Exma. Meza, reflectindo melhor, tivesse reconhecido que não 
havia exigências a fazer, e que se a isso foi levada, fora para satisfazer caprichos de estranhos e 
que deixaria esquecer o assumpto, ficando tudo como estava. 
Nós porém é que não deixaríamos de satisfazer os nossos compromissos, e como a Exma. Meza 
não nos mandasse aviso de que o lago se achava em condições de receber o concerto e houvesse 
passado já bastante tempo sem se proceder aos onze reparos, resolvemos chamar á sede d'esta 
Companhia o Snr. José Perpétua, mestre d'obras em Lamego, para o encarregarmos de fazer as 
obras que fossem da sua especialidade, taes como aqueduto,bordo do lago e valleta. Com effeito, 
tendo comparecido o Snr. José Perpetua, pôz logo os seus serviços á disposição d'esta Companhia, 
declarando que poderia mesmo encarregar-se dos reparos das ruas. 
Exposemos-lhe esta questão e dissemo-lhe que a Exma. Meza talvez fosse obrigada a exigir estes 
pequenos reparos sugestionada pelo Snr. Aurélio que se tomou nosso inimigo, porque os nossos 
empregados não lhe fizeram as obras rústicas da gruta e do lago com pedra de cantaria como elle 
queria! Mais lhe dissemos que, a não ser o aqueduto junto do quarto patamar que era indis-
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pensavel, as outras exigências, não tinham razão de ser, nem faziam o parque melhor, antes 
algumas pelo contrario o perjudicavam. Que estes reparos a nos ficavam mais caros, porque 
precisávamos de visitar os trabalhos, pagar viagens ao pessoal, gastar tempo, etc., etc.; e que 
portanto, se assim conviesse á Exma. Meza, podia fazer-se a avaliação dos ditos reparos, e se essa 
avaliação nos conviesse também, preferíamos indemnisar a Exma. Meza, com a importância delia 
a dinheiro, a fazer os reparos de nossa conta. Que talvez este alvitre conviesse também á Exma. 
Meza, porque sendo estes reparos devidos a um mero capricho do Snr. Aurélio, a Exma. Meza 
poderá deixar de os fazer, empregando o dinheiro em obras de mais utilidade. 
O snr. José Perpétua partiu para Lamego, dizendo-nos que exporia á Exma. Meza a nossa proposta 
e nos participaria o que ocorresse. Passado tempo recebemos um bilhete postal, no qual o Sr. José 
Perpetua nos informava de que tinha exposto á Exma. Meza a nossa proposta, e que a mesma 
Exma. Meza estava nas melhores disposições de a acceitar e que ia mandar proceder á avaliação. 
Ainda fizemos uma viagem a Lamego, para nos entendermos com a Exma. Meza, sabermos se a 
avaliação tinha sido feita e se nos conviria pagar a indemnisação, ou fazer os reparos n'aquella 
epocha, por ser a mais propria. Tivemos porém a infelicidade de só encontrar um Exmo. Mezario, 
que de per si só, nada poderia resolver, e retirando-nos resolvemos aguardar. 
Aconteceu porém que em Setembro de 1902 mandamos na forma do costume, o recibo da quantia 
de 500$000 reis, importância da quinta prestação a receber, e em 3 d'Outubro do corrente anno foi 
devolvido esse recibo com um officio da Exma. Meza acompanhado da copia d'um relatório e das 
avaliações feitas o que deu causa ao nosso officio de 4 d'Outubro de 1902 e a esta exposição, o 
que escusava de fazer-se, pois que tanto a Exma. Meza, como o Snr. Aurélio sabem perfeitamente 
as condições em que a obra foi feita e quaes as resoluções tomadas em Agosto de 1901. 
A Exma. Meza sabe muito bem que um empreiteiro que tem de executar uma obra sujeita a um 
determinado orçamento e detalhes, não lhe dá principio, sem ter na sua mão esses documentos, 
para lhe servirem de guia; e apesar da condição primeira do contracto obrigar a Exma.Meza a 
fazer entrega d'esses documentos no praso de dez dias a contar da data da adjudicação, ainda até 
hoje se não cumpriu esta disposição, nem tão pouco nós sollicitamos o seu cumprimento, porque 
tanto uns como outros, segundo o que se tinha combinado, julgamos nullos e de nenhum effeito 
semelhantes documentos, e sempre nos guiamos pelo contracto primitivo e suas condições. E se 
assim não fosse, não tínhamos quebrado a rocha a fogo, não tínhamos feito um palmo de valleta, 
nem aquedutos, nem metade do movimento de terras que fizemos para dar uma boa inclinação ás 
ruas, nem faríamos os encanamentos e depósitos na gruta, nem muitas outras obras porque para 
nada disto havia verba descripta no orçamento. 
Poderíamos levar mais longe estas nossas considerações para demonstrar a nullidade de taes 
documentos, se para isso não bastasse a sua leitura; e estamos certos de que se a Exma. Meza, que 
conhece bem a questão desde o seu principio, tivesse prestado uma pouca de attenção á apreciação 
que o Snr. Aurélio faz dos trabalhos do parque da Senhora dos Remédios, não nos mandaria tal 
documento. 
Em conclusão: não acceitamos, nem podemos aceitar, semelhante apreciação feita vinte meses 
depois que a Exma. Meza tomou conta de toda a obra. Estamos porém promptos a fazer todos os 
reparos acima designados e que foram combinados entre nós e a Exma. Meza em Agosto de 1901, 
ou a pagar pelo seu justo valor o custo d'esses reparos, se a Exma. Meza assim o entender e a nós 
nos convier. 
Em vista do exposto, esperamos que a Exma. Meza, tomando em consideração a justiça que nos 
assiste, se dignará mandar satisfazer a importância da quinta prestação, com o acréscimo da 
despesa da cobrança. 
Pedimos á Exma. Meza releve a demora que tem havido na resposta ao seu officio de 2 d'Outubro 
ultimo, demora motivada pelo grande movimento que tem a casa que administramos, na presente 
epocha, e que não nos permittia passar em revista, com a brevidade que desejávamos, toda a 
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correspondência trocada desde 26 de Maio de 1897, correspondência que se encontra perfeitamente 
legalisada no nosso archivo e dispersa em varias paginas de nove copiadores, - o que se tornava 
preciso para podermos provar o que deixamos exposto. 
Por ultimo, creia a Exma. Meza do Real Sanctuario dos Remédios que n'esta nossa exposição não 
temos a minima intenção de melindrar nem um só dos Exmos. Membros, que sempre nos teem 
merecido e merecem a mais subida consideração; e se porventura alguma phrase mais azeda nos 
sahiu ao correr da penna, foi devido ao pezar que nos causou um proceder tão pouco correcto e tão 
pouco digno da única pessoa que foi a causa d'esté incidente. 

Deus guarde V.Exas. 

Porto 15 de Dezembro de 1902 
limo e Exmo Snr. Juiz da Meza da 
Real Irmandade de Nossa Senhora 
dos Remédios, de Lamego. 

Pela Real Companhia Horticolo-Agricola Portuense 
O Director, 

Jeronymo Monteiro da Costa" 

DOC. N° 96 
1902 . Dezembro .18. 
Deliberação da Mesa para resolução do litígio com a Real Companhia Horticolo-Agricola 
Portuense 
"Livro de Sessões... 1897" fis.43v. 

«Sessão de 18 de Dezembro de 1902. 

Presidência do Exm° Secretário, servindo de Juiz, Padre Manuel Marques Pereira. Presentes os 
Exm°s Mesários Joaquim José da Costa Júnior, Luís Pereira Gomes, Manuel de Carvalho Lagarto, 
Manuel Maria Cardoso e Manuel da Silva Quintella, servindo de secretário. 
Approvada a acta da sessão anterior. 
O Exm° Secretário servindo de Juiz declarou que mandara convocar extraordinariamente a Mesa a 
fim de lhe ser presente a exposição datada de 15 do corrente, que recebera do Exm° Jeronymo 
Monteiro da Costa em resposta ao officio da Mesa datada de 2 de outubro próximo findo que 
acompanhara a avaliação dos peritos referentemente às obras do Parque. Que era longa para ficar 
exarada nesta acta depois de lida, como era seu desejo mas que ia mandar proceder à leitura delia a 
fim de ser apreciada devidamente. 
Seguidamente o secretário procedeu á leitura de tal documento sobre o assumpto da qual fizeram 
varias considerações alguns dos mesários presentes resolvendo-se por fim que se officiasse ao 
Exm° Jeronymo Monteiro da Costa declarando que a Mesa continuava pedindo o exacto cumpri
mento da planta e mais peças as mesmas annexas apresentadas por ella e que serviram de base ao 
contrato como já o fizera e communicava a S.Excia em officio de 9 de agosto próximo findo, 
devendo todos os trabalhos de rectificação estarem concluídos até ao fim do mês de março futuro 
porque no caso de não estarem a Mesa procederia ao devido rateio e o intimaria a receber a verba 
correspondente à 5a prestação sob. a pena de effectuar o devido depósito na Caixa Geral bem 
assim, digo, na Caixa Geral d'esta prestação e seguintes. 



103 

E não havendo mais assumpto a tratar o Exm° Juiz Interino encerrou a sessão da qual se lavrou a 
presente acta que depois de lida foi por todos assinada. 

Padre Manuel Marques Pereira; Joaquim José da Costa Júnior, 
(nota: os outros não assinaram)». 

DOC. N° 97 
1903 . Janeiro .4. 
Aprovação do contrato provisório para a conclusão da segunda torre pelo Governador Civil de 
Viseu 
"Livro de Sessões... 1897" fls.43v-44. 

«Sessão de 4 de Janeiro de 1903. 

Presidência do Exm° Secretário, servindo de Juiz, Padre Manuel Marques Pereira. Presentes os 
Exmos Mesários Luís Pereira Gomes, Joaquim José da Costa Júnior, Manuel de Carvalho Lagarto, 
Manuel Maria Cardoso e Manuel da Silva Quintella, servindo de Secretário. 
Approvada a acta da sessão anterior.O Exmo Secretário servindo de Juiz declarou que segundo se 
viu dos livros dos documentos ali presentes a receita até ao fim do 2o trimestre do corrente anno 
económico fora de 4: 262S535 reis e a despesa de 1:510$660 reis havendo portanto em caixa um 
saldo no valor de 2:751$875 reis. Os Exmos Mesários procedendo ao exame dos documentos e 
achando-os conformes deram como approvados as mesmas contas e autorisados todos os pagamen
tos effectuar para a sua legalidade. O mesmo Exm° secretário, servindo de Juiz disse mais que o 
contracto provisório da arrematação para a conclusão da torre tinha sido recebido com a 
approvação do Exm° Sur. Governador Civil dada em 22 do mês findo deliberou-se proceder á 
factura da escriptura pública em conformidade com o mesmo contrato. 
E não havendo mais assumpto a tratar o Exm° Secretário, servindo de Juiz, encerrou a sessão de 
que se lavrou a presente acta que depois de lido foi por todos assignada. 

Padre Manuel Marques Pereira; Joaquim José da Costa Júnior 
(nota: os outros não assinaram )». 

DOC.N° 98 
1903 .Janeiro. 11 
Litígio entre a Irmandade e a Real Companhia Horticolo-Agrícola Portuense 
"Livro de Sessões...U9T fls.44. (tp) 

«Sessão de 11 de Janeiro de 1903. 

Presidência do Exm° Secretário, servindo de Juiz Padre Manoel Marques Pereira. Presentes os 
Exmos Mesários Joaquim José da Costa Júnior, Luis Pereira Gomes, Manuel de Carvalho Lagarto, 
Manuel Maria Cardoso e Manuel da Silva Quintella servindo de secretário. 
Approvada a acta da reunião anterior. 
O Exm° Secretário, servindo de Juiz disse que em face do officio que recebeu do Exm° Jerónimo 
Monteiro da Costa datado de 7 do corrente que foi lido mandara reunir extraordinariamente a Mesa 
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a fim de a ouvir sobre o quantitativo da indemnização a exigir ao mesmo por falta do cumprimento 
da planta. Depois de várias considerações resolveu-se dar um voto de plena confiança ao Exm° 
Secretário, servindo o Juiz bem assim os Exmos Mesários Manuel da Silva Quintella e Joaquim 
José da Costa Júnior para em commissão representado a Mesa se entendessem com o arremantante 
e resolvessem da melhor forma tão desgraçado pleito não devendo porém a indeminização a ser 
recebida pelo Real Santuário ser superior a 1:500$00 reis pagos ao fechar a transacção. 
E não havendo mais assumpto a tratar o Exm° Secretário servindo de Juiz, encerrou a sessão de 
que se lavrou a presente acta que depois de lida foi por todos assignada. 

Padre Manuel Marques Pereira; Joaquim José da Costa Júnior». 

DOC. N° 99 
1903 . Fevereiro . 1. 
Litigio entre a Irmandade e a Real Companhia Horticolo-Agrícola Portuense 
"Livro de Sessões... 1897" fls.44v-45. 

«Sessão de 1 de Fevereiro de 1903. 

Presidência do Exm° Juiz interino Padre Manuel Marques Pereira. Presentes os Exmos Mesários 
Joaquim José da Costa Júnior, Luís Pereira Gomes, Manuel da Silva Quintella servindo de 
secretário. Approvada a acta da sessão anterior. 
O Exm° Juiz interino informou a Mesa da Confraria havido com o arrematamento do parque 
referente a transação por elle proposta porém que não se tinha chegado a accordo em virtude de 
elle depois de muito instar sobre a vantagem de se ultimar o litigio que segundo a sua opinião, viria 
a ser prejudicial para o Real Santuário, e desejando continuar a mostrar desinteresse elevar a 
indemnização que primeiro calculara em 300$000 reis até à quantia de 900$000 reis. Que o Exm° 
thesoureiro depois de muito debatida a questão lhe dissera que parecia poder conseguir dos seus 
collegas que fizessem redução ao quantitativo constantte da avaliação dos peritos porém que este 
por certo não iria além de 50% de abatimento e que se tal abatimento era feito tinhas um visto à 
mesa obstar aos inconvenientes que poderiam e deveriam resultar para o Real Santuário com a 
demora de uma resolução definitiva embaraçando assim o poder continuar-se a faser algumas 
alterações que eram aconselhadas em alguns dos carreiros abertos por elle arrematante bem como a 
fazer-se algumas plantações que era aconselhado pelo pouco resultado colhido com o mandado 
pelo mesmo faser muito especialmente aquelle que tinha sido feito sobre a fiscalisação do 
empregado Manuel Semana. O Exm° Jeronymo Monteiro da Costa concordou com esta última 
parte e disse que fora devido ao seu pouco zelo que tinha mandado substituir por outro empregado 
depois de várias considerações sobre este assumpto feitas por alguns dos Mesários presentes 
resolveu-se continuar a exigir o cumprimento exacto da planta que serviria de base ao contracto e 
que tinha sido confeccionado pelo próprio arrematante. 
E não havendo mais assumpto a tratar o Exm° Juiz interino encerrou a reunião de que se lavrou a 
presente acta que depois de lida foi por todos assignada. 

Manuel Marques Pereira». 
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DOC. N° 100 
Quadro síntese das obras de pedraria realizadas no santuário - 1750-1929 

OBRAS DE PEDRARIA REALIZADOS NO SANTUÁRIO 1750-1929 

DATA OBRA REALIZADA MESTRE DE OBRAS/ARTISTA 
1750 Muro de suporte da igreja Domingos Franco Rente 
1752 Contrução da igreja António Mendes Coutinho 
1776 Remate das obras de pedraria 

da igreja 
Manuel Faustino Loureiro 

1781 Capela de Jesus, Maria, José Manuel Faustino Loreiro 
1807 Paredões junto do largo da 

Meia Laranja 
José Roiz Tinoco 

1813-1816 Estátuas do Pátio dos Reis Manuel de Sousa, António de Sousa e 
Manuel de Liz 

1819 Construção de paredões junto 
da Meia-Laranja 

José Roiz Tinoco 

1842 Fonte do Pelicano José Roiz Tinoco 
1848 Paredão de suporte do lado 

esquerdo da igreja 
Manuel Domingues da costa Barreira 

1856 Fonte da Sereia Manuel Domingues da Costa Barreira 
1869 Reconstrução da sacristia 

velha 
Manuel Domingues da Costa Barreira 

1869 Apresentação do risco e 
orçamento para a construção 
da sacristia nova 

Manuel Domingues da Costa Barreira 

1874 Arrematação da primeira fase 
das obras da sacristia nova 

Manuel Domingues da Costa Barreira 

1880 Início da construção das 
torres 

Manuel Domingues da Costa Barreira 

1891 Construção do alçado da 
cimalha/frontão e 
continuação da construção da 
torre norte 

Manuel Domingues da Costa Barreira 

1892 Arranjos efectuados na fonte 
painel-adro 

José Luís Perpétua 

1898-1901 Obras do Parque: lago, 
grutas e arruamentos 

Companhia Hortícola-Agrícola 
Portuense 

1902 Continuação da construção 
da segunda torre 

José Luís Perpétua 

1917 Construção de baloustrada e 
colocação de pirâmides desde 
o pátio de Jesus, Maria, José 
até à Fonte Pura 

José António Mesquita 

1929 Continuação das obras do 
escadório 

João Mesquita 
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DOC. N° 101 
Quadro síntese de obras diversas realizadas no santuário - 1764-1967 

ARTISTAS QUE TRABALHARAM NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DOS 
REMÉDIOS EM OBRAS DIVERSIFICADAS 

DATA 
1764 

1766 

1857 

1869 
1869 

1870 

1870 

1871 
1871 
1876 

1878 

1879 
1880 

1880 

1880 

1884 
1888 

1891 
1899-1900 

1901 

OBRA REALIZADA 
Traço dos Retábulos: retábulo mor 
elaterais 

1911-1913 

1943 
1956 
1967 

Retábulo-mor e laterais 

Estucar o interior da igreja 

MESTRES/ARTISTAS 
Frei António Vilaça 

Luís Manuel da Silva, mestre-
entalhador 

Confissionários na capela-mor 
Portão em ferro que separa as duas 
sacristias 
Estucar a sacristia nova 

Bártolo Pires Zineu, mestre-
estucador 
Inácio Duarte Peixoto 
Joaquim de Almeida Júnior, mestre 
serralheiro 

Bancos mesas e portas principais da 
igreja —, 
Acabamentos na sacristia Douramento da tribuna e banqueta 
do retábulo-mor 
Obras de carpintaria 

Raimundo Fernandes de Andrade, 
mestre-estucador 
Monteiro de Freitas, mestre-
carp inteiro 
José Cardoso, mestre-carpinteiro 
Manuel José da Silva 

Estucar a sacristia velha 

Planta das torres 
Estucar o interior da sacristia nova 

Luís de Oliveira Chaves, mestre-
carp inteiro 
Manuel Lopes Pires, mestre-
estucador 
Augusto de Matos Cid 

Remate dos estuques na sacristia 
nova 
Fazer e colocar grades de madeira 
que separa o corpo da igreja da 
capela-mor/outras obras de 
carpintaria 
Obras de remate nas torres  
Estuque e pintura nas salas 
localizadas sobre a sacristia 

António Pires Lopes, mestre 
estucador 
Eduardo Pinto Ribeiro, mestre 
estucador 
José Maria de Paiva, mestre-
carpinteiro 

Tngf» Cardoso, mestre-caiador 

Trabalhos de carpintaria no 
zimbório 
Conserto e douramento dos altares 
laterais 
Douramento dos púlpitos 

António Cardoso Sardão, mestre-
caidor 
António Pereira, mestre-carpinteiro 

Manuel de Sampaio, mestre-
entalhador e dourador 

Colocação dos painéis de azulejos 
no interior da igreja 

Manuel de Sampaio, mestre-
entalhador e dourador 

Colocação de vitrais na capela-mor 
Traça o escadório novo 
Colocação de vitrais na nave da 
'grei3  

Miguel Costa-Coimbra 

Vidraria Antunes-Porto 
Eng° Horácio de Moura 
Vidraria Antunes-Porto 
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MESAS DA IRMANDADE 

1749 - 1906 

AINTRÏ. ™Ll™E,âcoe„s de Nossa Senhora dos Remédios », fis 2-162v. 

Î Î Ï 5 Î - 8 x t " " a a, EUeicoens da Meta de Nossa Senhora dos Remid,os », fis 1-23. 

ÎJ555Î î •" ̂ £ &*« * <**»* * « . **™ - * - « - " fl- 75-171 

4. Mesas de 1880 -1906 
A.I.N.S.R.L. - "Actas - Sessões", fis 2-27v. 
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MESA DO ANO DE 1749 - 1750 

JUÍZ Rev.Cónego. -Tose Pinto Teixeira  
Rev. Cónego, Clemente Vieira 
Rev Cónego, Luis dos Santos 
Rev. Cónego, Manuel Pereira de Almeida 
Rev. Cónego, Francisco Alves Lima 
Rev. Cónego, Manuel de Sobral 
Rev. Cónego, António da Paz 
Rev Diogo António Vieira, vigário da Se 
Rev Dr. Manuel Pereira de Araújo, da freguesia da Se 
Rev Dr Manuel de Paiva Castro, da mesma freguesia . 
Rev' Dr. António Pinto de Queirós, da freguesia de Almacave 
Rev Dr. Manuel da Guerra, da freguesia da Se 
Rev. Dr. Manuel Rodrigues da Silva, * * W ^ * * _ Rev Dr Manuel Monteiro dos Santos, da freguesia de Almacave 
Rev'. Dr. Manuel dos Santos Veloso, da freguesia da Se 
Rev Manuel da Rocha, capelão da Se 
Rev. Manuel de Paiva, subchantre da Se 
Rev. António Rodrigues, capelão da Se 
Rev. José Alves, capelão da Sé 
Rev Manuel da Costa Teles, capelão da Se 
Rev. Manuel Rodrigues, capelão da Se 
Rev Mestre Manuel Pereira Borges, da freguesia da Se 
Rev Mestre Manuel Paiva Monteiro, da mesma 

MORDOMOS R e v António Mendes de Almeida, da mesma 
Rev José Viegas de Brito, da freguesia da Se 
Rev José da Silva Cerdeira, da mesma 
Rev' Manuel Pinto de Carvalho, da freguesia de Almacave 
Dr Manuel de Faria Monteiro, da mesma 
Dr Manuel Viegas de Brito, da freguesia da Se 
Dr. Manuel Saraiva Couraça, da mesma 
Dr. Nuno da Silva Loureiro, da mesma 
Dr José Manuel de Melo, da mesma 
Dr W e José Teles de Magalhães, da «regues» de Akaacave 

5£ï&^Tffiî ~*-« «-* * **- *Sé 
João Soeiro de Almeida, da mesma 
António Duarte Fonseca, da freguesia de Almacave 
Lourenço Pereira da Rocha, da freguesia da Se 
Manuel Henriques Coutinho, da mesma 
Manuel Ribeiro de Moura, da freguesia de Almacave 
João Teixeira, da Praça, da mesma 
Álvaro Pereira, da rua dos Fornos 
Lourenço da Ponte Ribeiro 
José Vicente Correia, mestre da capela da freguesia da Se 
Manuel Pereira de Paiva, da mesma 
Diogo José Soares, da mesma 
José Manuel da Silva Pereira, da mesma 
Manuel Saraiva Salvado, da mesma 
S u e i da Costa Pinto Suzarte, da freguesia de Almacave 
João Ribeiro da Fonseca, da freguesia da Se 
Manuel Ribeiro da Fonseca, da mesma 
Manuel de Paiva e Sousa, da mesma 
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Nuno Alves Pinto de Azevedo, da freguesia de Almacave 
João Pereira, distribuidor da freguesia da Se 
João Pinto, da Praça, da freguesia de Almacave 
Manuel Ribeiro Velhinho, da mesma 
João Teixeira Ramalho, da freguesia da Se 
Gil Pinto Saraiva, da freguesia de Almacave 
Miguel Pinto Saraiva, da mesma 
António Monteiro, mercador da mesma 
Manuel Correia, boticário da mesma 
João de Carvalho, da rua de Almacave 
António da Silva de Oliveira, da freguesia da Se 
Franscisco de Carvalho, da Sé 
José Monteiro, de Arneiros 

OFICIAIS 

ZELADORES 

CAPELÃO 

Manuel Moreira, da Corredoura 
Bernardo Moreira, da mesma rua 
António de Morais, da rua da Olaria 
João Correia, da rua da Pereira 
Pedro da Silva, da mesma 
José da Silva Peneda, da Praça da Se 

Manuel Pinheiro, da rua da Corredoura 
Manuel Pereira, da Praça da Sé 
José Pereira da Silva, da rua do Castelo 
Inácio da Costa, da Olaria 
António Mendes, da Praça da Se 
José Loureiro, da Praça de Cima - (faleceu) 
Manuel da Fonseca, da rua de S. Franscisco 

Rev. Domingos Gonçalves 

A I.N.S.R.L. - "Livro de Eleicoens de Nossa Senhora dos Remédios", 1749, Agosto, 3, fis. 2-6. 
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M E S A DO ANO DE 1750 - 1751 

TTTÏZ 1 Rev. Cónego, José Pinto Teixeira 

MORDOMOS 

Rev. Cónego, Clemente Vieira 
Rev Cónego, Luis dos Santos 
Rev. Cónego, Manuel Pereira de Almeida 
Rev. Cónego, Francisco Alves Lima 
Rev. Cónego, Manuel de Sobral 
Rev. Cónego, António da Paz 
Rev Diogo António Vieira, vigário da Se 
Rev Dr Manuel Pereira de Araújo, da freguesia da Se 
Rev Dr Manuel de Paiva Castro, da mesma freguesia 
Rev Dr. António Pinto de Queirós, da freguesia de Almacave 
Rev Dr Manuel Rodrigues da Silva, da freguesia da Se 
Rev Dr Manuel Monteiro dos Santos, da freguesia de Almacave 
Rev. Manuel dos Santos Veloso, da freguesia da Se 
Rev Manuel da Rocha, capelão da Se 
Rev. Manuel de Paiva, subchantre da mesma 
Rev. António Rodrigues, capelão da mesma 
Rev José Alves, capelão da mesma 
Rev. Manuel da Costa Teles, capelão da mesma 
Rev. Manuel Rodrigues, capelão da mesma 
Rev Mestre Manuel Pereira Borges, da freguesia da Se 
Rev Mestre Manuel de Paiva Monteiro, da mesma 
Rev António Mendes de Almeida, da mesma 
Rev. José Viegas de Brito, da freguesia da Se 
Rev José da Silva Pedreira, da mesma 
Rev Manuel Pinto de Carvalho, da freguesia da Almacave 
Dr. Manuel Viegas de Brito, da freguesia da Se 
Dr. Manuel Saraiva Couraça, da mesma 
Dr Nuno da Silva Loureiro, da mesma 
Dr Vicente José Teles de Magalhães, da freguesia de Almacave 
Pedro da Silva de Oliveira, capitão da freguesia da Se 
António José de Queirós, capitão da freguesia de Almacave 
Belchior de Carvalho, capitão da mesma 
João Soeiro de Almeida, da mesma 
António Duarte Fonseca, da freguesia de Almacave 
Lourenço Pereira da Rocha, da freguesia da Se 
Manuel Henriques Coutinho, da mesma 
Manuel Ribeiro de Moura, da freguesia de Almacave 
João Teixeira, da Praça da mesma 
Álvaro Pereira, da rua dos Fomos 
Lourenço da Ponte Ribeiro, da freguesia da Se 
José Vicente Correia, mestre da capela da mesma 
Manuel Pereira de Paiva, da mesma 
Diogo José Soares, da mesma 
José Manuel da Silva Pereira, da mesma 
Manuel Saraiva Salvado, da mesma 
Manuel da Costa Pinto Suzarte, da freguesia de Almacave 
Manuel de Paiva e Silva, da freguesia da Se 
Nuno Alves Pinto de Azevedo, da freguesia de Almacave 
João Pereira, distribuidor da freguesia da Se 
João Pinheiro, da Praça da freguesia de Almacave 
Manuel Ribeiro Velhinho, da mesma 
João Teixeira Ramalho, da freguesia da Se 
Gil Pinto Saraiva, da freguesia de Almacave 
Miguel Pinto Saraiva, da mesma 
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António Monteiro, mercador da mesma 
Manuel Correia, boticário da mesma 
João de Carvalho, da rua de Almacave 
António da Silva e Oliveira, da freguesia da Sé 
Francisco de Carvalho, da Sé 
José Monteiro, de Arneiros 
Rev. António de Carvalho, abade de Penude 
Rev. Dr. João Duarte Ribeiro, da freguesia de Penude 
Rev. Dr. Bernardo da Fonseca, da rua Nova 
Rev. Manuel Mourão Coutinho, da rua Direita 
Rev. Pedro Rodrigues, capelão das Recolhidas 
Rev. António Rodrigues Barroca, da freguesia da Sé 
Rev. José Soares, de Arneiros 
Rev. Manuel Soares, capelão da Sé 
Rev. António José de Quintela, freguesia de Penude 
Dr. José Mendes da Fonseca, de Arneiros 
Dr. Francisco Lobato, da rua de Almacave 
Dr. Manuel dos Santos Borges, da mesma 
António Teixeira de Carvalho, de Quintião 
João Correia Soares, da rua da Seara 
Francisco Xavier de Carvalho, da freguesia da Sé 
Bernardo da Fonseca Rodrigues, escrivão da mesma 
José de Sequeira Pereira, escrivão da Provedoria 
José Gomes Osório, da Praça de Cima freguesia de Almacave 
Manuel da Rocha Ferreira, morador da mesma 
José Monteiro Pinto, de Arneiros 
Manuel Rodrigues Saraiva, de Arneiros 
José Gomes Mesquita, da rua da Olaria 
Manuel Pinto, ourives da rua da Misericórdia 
Leonardo José da Mota, boticário da rua de Almacave 
Francisco da Silva Dinis, da rua da Seara 
Manuel Moreira, da Corredoura 
Bernardo Moreira, da mesma rua 
António de Morais, da rua da Olaria 
João Correia, da rua da Pereira 
José da Silva Peneda, da Praça da Sé 
Diogo José da Silva Peneda, da rua da Olaria  

ZELADORES 

CAPELÃO 

Manuel Pereira, da Praça da Sé 
José Pereira da Silva, da rua do Castelo 
Inácio da Costa, da Olaria 
António Mendes ,da Praça da Sé 
Manuel de Almeida, da rua do Campo 
José Pereira, cirurgião da rua da Cadeia 
Manuel Rebelo da Silva, da rua de Almacave 
José do Espírito Santo, da mesma rua 
José Lopes, ourives da rua do Castelinho 
José Teixeira de Araújo, da Praça da Sé 
Manuel de Almeida, da rua Corredoura 
José Teixeira, da rua Direita 
António Teixeira, mercador da rua de Almacave 
Domingos de Carvalho, da rua Direita  
Rev. Domingos Gonçalves 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1750, Agosto, 3, fis. 7-11. 



MESA DO ANO DE 1751 - 1752 
TTTÍZ Rev. Cónego, José Pinto Teixeira 

Rev. Cónego, Luis dos Santos 
] lev. Cónego, Manuel Pereira de Almeida 
] lev. Cónego, Manuel de Sobral 
] Rev. Cónego, António da Paz 
lev. Dr. António Pinto de Queirós 
lev. Dr. Manuel Monteiro dos Santos 
lev. Manuel de Paiva, subchantre da Sé 
Rev. Manuel da Rocha, capelão da mesma 
Rev. José Alves, capelão da mesma 
Rev. Manuel Rodrigues da Silva, capelão da mesma 
Rev. Manuel Soares, capelão da mesma 
Rev. Manuel da Costa Teles, capelão da mesma 
Rev. Mestre Manuel Pereira Borges 
Rev. Mestre Manuel de Paiva Monteiro 
Rev. José da Silva Pedreira 
Rev. Manuel Pinto de Carvalho 
Rev. Dr. Manuel Viegas de Brito 

1 Rev. Dr. Bernardo da Fonseca 
Rev. António Rodrigues Barrocas, abade de Figueira 
Rev. Pedro Rodrigues, capelão das Recolhidas 
Rev. José Soares, de Arneiros 
Rev. António José de Quintela, freguesia de Penude 
Dr. José Mendes da Fonseca, de Arneiros 

MORDOMOS Dr. Manuel Saraiva Couraça 
Dr. Nuno da Silva Loureiro 
Dr. Vicente José Teles de Magalhães 
Dr. Manuel dos Santos Borges 
Capitão, Pedro da Silva de Oliveira, meirinho-geral 
Capitão, António José de Queirós 
João Soeiro de Almeida 
Lourenço Pereira da Rocha 
Manuel Ribeiro de Moura 
Manuel Henriques Coutinho 
João Teixeira de Sousa, da Praça 
Lourenço da Ponte Ribeiro 
Álvaro Pereira Pinto da Mota 
José Vicente Correia , mestre da capela 
Manuel Pereira de Paiva 
Diogo José Soares 
José Manuel da Silva Pereira 
Manuel Saraiva Salvado 
Manuel de Paiva e Silva, escrivão da Câmara 
Nuno Alves Pinto de Azevedo 
João Pereira, distribuidor 
João Pinto, mercador da Praça 
Manuel Ribeiro Velhinho, da mesma 
João Teixeira Ramalho 
Gil Pinto Saraiva 
Miguel Pinto Saraiva 
António Monteiro, mercador 
José Monteiro, de Arneiros 

1 João Correia Soares, da Seara 



António Teixeira de Carvalho, de Quintião 
Francisco Xavier de Carvalho, da Sé 
João de Carvalho, da rua de Almacave 
José de Sequeira Pereira, escrivão da Provedoria 
Bernardo da Fonseca Rodrigues, escrivão do juízo-geral 
José Gomes Osório, mercador da Praça 
Manuel da Rocha Ferreira, mercador da mesma 
José Gomes Mesquita 
Manuel Rodrigues Saraiva, de Arneiros 
Manuel Pinto, ourives 
Leonardo José da Mota, boticário 
Francisco da Silva Dinis 
Dr. José de Magalhães Barbedo Avelar 
Dr. José de Morais 
Dr. Francisco da Silva Pereira 
Rev. Frutuoso José de Castro 
Rev. José Pereira de Figueiredo, da Corredoura 
Manuel Cardoso, escrivão da rua da Seara 
João Pinheiro da Fonseca, escrivão da mesma rua 
José Pinheiro Salvado, escrivão do Eclesiastes 
Manuel Monteiro Rebelo, escrivão dos Órfãos 
João Gomes Grácio, mercador da Praça 

OFICIAIS 

Manuel Moreira, da Corredoura 
Bernardo Moreira 
António de Morais 
João Correia 
José da Silva Peneda 
Diogo José da Silva Peneda 

ZELADORES 

Manuel Pereira, da Praça da Sé 
Inácio da Costa Alves 
António Mendes, mestre das obras da Sé 
José Pereira da Silva, da rua do Castelo 
Manuel de Almeida, da rua do Campo 
José Pereira, cirurgião 
José do Espírito Santo, da rua de Almacave 
José Lopes, ourives da rua do Castelo 
Manuel de Almeida, da rua da Corredoura 
António Teixeira, mercador da rua de Almacave 
Domingos de Carvalho, da rua Direita 

CAPELÃO Rev. António da Fonseca 
AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1751, Agosto, 3, fis. llv-15v. 
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M E S A DO A N O DE 1752 - 1753 

JUIZ 1 Rev Cónego, José Pinto Teixeira 
lev. Cónego, Luis dos Santos 
lev. Cónego, Manuel Pereira de Almeida 
Rev. Cónego, Manuel de Sobral 
Rev. Cónego, António da Paz 
Rev. Dr. António Pinto de Queirós 
Rev. Dr. Manuel Monteiro dos Santos 
Rev. António Rodrigues Barrocas, abade de Figueira 
Rev. Manuel de Paiva, subchantre da Sé 
Rev. Manuel da Rocha, capelão da mesma 
Rev. Manuel Rodrigues, capelão da mesma 
Rev. José Alves, capelão da mesma 
Rev Manuel Soares, capelão da mesma 
Rev. Manuel da Costa Teles, capelão e mestre de cerimónias da mesma 
Rev. Mestre Manuel Pereira Borges 
Rev. Mestre Manuel de Paiva Monteiro 
Rev. José da Silva Pedrosa 
Rev. Manuel Pinto de Carvalho 
Rev. Dr Manuel Viegas de Brito 
Rev. José Viegas de Brito 
Rev. Pedro Rodrigues, capelão das Recolhidas 
Rev. António José de Quintela, da freguesia de Penude 
Rev. Frutuoso José de Castro 
Rev. José Pereira de Figueiredo 
Rev. José Soares, de Arneiros 
Dr. Manuel Saraiva Couraça 

MORDOMOS Dr. Nuno da Silva Loureiro 
Dr. José de Magalhães Barbedo Avelar 
Dr. José de Morais Correia 
Capitão, Pedro da Silva de Oliveira 
Lourenço Pereira da Rocha 
Manuel Ribeiro de Moura 
Francisco Xavier de Carvalho 
João Teixeira de Sousa 
Manuel Henriques Coutinho 
Bernardo da Fonseca Rodrigues 
Lourenço da Ponte Ribeiro 
José de Sequeira Pereira 
Manuel de Paiva Silva, escrivão da Câmara 
José Vicente Correia, mestre da capela 
Manuel Pereira de Paiva 
Diogo José Soares , escrivão do Eclesiástico 
Manuel Saraiva Salvado, escrivão do Secular 
Manuel Cardoso, escrivão do mesmo 
José Pinto Sobrado, escrivão do Eclesiástico 
Manuel Monteiro Rebelo, escrivão dos Órfãos 
João Pereira de Figueiredo, distribuidor 
Nuno Alves Pinto Pereira de Azevedo, escrivão do Eclesiástico 
João Pinheiro, mercador da Praça 
José Gomes Osório 
Manuel Ribeiro Velho 
Gil Pinto Saraiva 
Miguel Pinto Saraiva 
José Monteiro, de Arneiros 
António Teixeira de Carvalho, de Ouintião 
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OFICIAIS 

João Teixeira Ramalho 
João de Carvalho, da rua de Almacave 
José Gomes Mesquita 
Manuel Pinto, ourives 
Leonardo José da Mota 
Francisco da Silva Dinis 
João Gomes Gracio, mercador 
Rev António de Almeida Brandão, secretário de sua excelência 
Rev' Dr José Correia Torres, mestre das cerimónias de sua excelência 
Rev. Dr. Cosme José de Coimbra, recebedor de sua excelência 
Francisco de Moura Coutinho, da Praça da Sé 
Capitão, Belchior de Carvalho Peixoto 
Rev. Manuel da Costa Guerreiro, vigário de Arneiros 
Rev. Tomás Gregório de Carvalho 
Rev. Manuel dos Santos Borges 
Rev. Álvaro Pereira da Mota (faleceu)  

ZELADORES 

António de Morais, da Olaria 
Manuel Moreira, da Corredoura 
Bernardo Moreira, da mesma (faleceu) 
João Correia, da rua da Pereira 
José da Silva Peneda, da Praça da Sé 
Diogo José, da rua da Olaria 

CAPELÃO 

Antonio Mendes Coutinho, mestre das obras da Senhora 
Manuel Pereira, da Praça da Sé (faleceu) 
José Pereira, cirurgião da Praça de Cima 
Inácio da Costa Alves 
José do Espírito Santo, da rua da Misericórdia 
José Lages, ourives da entrada da Praça 
Manuel de Almeida, da Corredoura(faleceu) 
António Pereira, da rua de Almacave 
José Pereira da Silva, da rua do Castelo 
José Dias Leal da rua da Esgueira  
Rev. António da Fonseca 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1752, Agosto, 5, ils. 16-19. 
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M E S A DO ANO DE 1754 - 1755 

TIliZ Rev. Cónego, José Pinto Teixeira 
Rev. Cónego Luis dos Santos 
Rev. Cónego Manuel Pereira de Almeida 
] Rev. Cónego Manuel de Sobral 
1 Rev. Cónego António da Paz 
lev Dr. Manuel Viegas de Brito 
Rev. Dr. António de Almeida Brandão, secretário de sua excelência 
Rev. Dr. Manuel Monteiro dos Santos 
Rev. António Rodrigues Barrocas, abade de Figueira 
Rev. Manuel da Costa Guerreiro, vigário de Arneiros 
Rev. Manuel de Paiva, subchantre da Sé 
Rev. Manuel da Rocha, capelão da mesma 
Rev. Manuel Rodrigues, capelão da mesma Sé 
Rev. José Alves, capelão da mesma 
Rev. Manuel da Costa Teles, mestre de cerimónias 
Rev. José Viegas de Brito 
Rev. Mestre Manuel Pereira Borges 
Rev. Manuel Pinto de Carvalho 
Rev. Pedro Rodrigues, capelão das Recolhidas 
Rev. Manuel Saraiva Couraça j 
Rev. Nuno da Silva Loureiro j 
Rev. José de Magalhães Barbedo Avelar 
Rev. José de Alvares Correia 
Rev. Manuel Ribeiro de Oliveira 

MORDOMOS Capitão, António José de Queirós 
Capitão, Pedro da Silva Oliveira 
Capitão, Belchior de Carvalho Peixoto 
Manuel Henriques Coutinho 
João Teixeira de Sousa Gomes de Faria Monteiro 
José Pereira de Figueiredo 
Martinho de Azevedo Faria 
Luis António Gomes 
Bernardo da Fonseca Rodrigues 
Manuel Saraiva Salvado 
José Vicente Correia, mestre da capela 
Diogo José Soares 
José Pereira Salvado 
João Pinheiro, mercador da Praça 
José Gomes, ourives 
João Pereira de Figueiredo 
Nuno Alves Pinto de Azevedo 
João de Carvalho, da rua de Almacave 
Gil Pinto Saraiva 
Miguel Pinto Saraiva 
José dos Santos, de Arneiros 
António Teixeira de Carvalho, de Quintião 
João Teixeira Ramalho 
José Gomes de Mesquita 
Leonardo José da Mota, boticário 
Franscisco da Silva Dinis 
João Gomes Gracio, mercador 

1 António de Morais ■ ' 
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Manuel Moreira 
Bernardo Moreira 

OFICIAIS João Correia 
José da Silva Peneda 
Diogo José — — 
António Mendes Coutinho, mestre das obras da Senhora 
Manuel Pereira, da Praça da Sé 
José Monteiro Pereira Mota 
Inácio da Costa Alves 

ZELADORES José Lopes Gomes 
Manuel António de Macedo 
António da Costa, da rua da Corredoura 
António Teixeira, da rua de Almacave 
José Dias Leal 
Irmão Francis™ Ermitão _ 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1754, Agosto, 4, fis. 20-22v. 
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M E S A DO ANO DE 1756-1757 

JUIZ Rev. Cónego, José Pinto Teixeira 

MORDOMOS 

Rev. Cónego, Luis dos Santos 
Rev. Cónego, Manuel Pereira de Almeida 
Rev. Cónego, Manuel de Sobral 
Rev. Cónego, António da Paz 
Rev. Cónego, Manuel Paiva 
Rev. Dr. Manuel Viegas de Brito „ 
Rev. Dr. António de Almeida Brandão, secretário de sua excelência 
Rev. Dr. Manuel Monteiro dos Santos 
Rev. António Rodrigues Barrocas, abade de Figueira 
Rev. Manuel da Costa Guerra, vigário de Arneiros 
Rev. Manuel da Rocha, capelão da Sé 
Rev. Manuel da Costa Teles, subchantre da mesma 
Rev. Manuel Rodrigues, capelão da mesma 
Rev. José Alvares, capelão da mesma 
Rev. José Viegas de Basto 
Rev. José Correia, organista da Sé 
Rev. José Vicente Correia, mestre da capela 
Rev. António Monteiro, capelão da Sé 
Rev. Manuel Pereira Borges, mestre dos estudantes 
Rev. Manuel Pinto de Carvalho 
Rev. Pedro Rodrigues, capelão das Recolhidas 
Dr. Manuel Saraiva Couraça 
Dr. Nuno da Silva Loureiro 
Dr. José de Magalhães de Avelar Barbedo 
Dr. José de Morais Correia 
Dr. José de Almeida Lages 
Dr. José Monteiro Vieira 
Manuel Ribeiro de Moura 
Capitão, António José de Queirós Coutinho 
Capitão, Pedro da Silva de Oliveira 
Capitão, Belchior Pinto de Carvalho Peixoto 
Diogo José Soares, escrivão da Câmara Secular 
Amaro de Carvalho Salazar 
Manuel Henriques Coutinho 
Tomé de Faria Monteiro 
José Teixeira de Sousa 
José Pereira de Figueiredo 
Luis Antonio Gomes 
Bernardo da Fonseca Rodrigues 
Manuel Saraiva Salvado 
José Pinheiro Salvado 
João Pinheiro, mercador 
José Gomes Osório 
Nuno Alvares Pinto de Azevedo 
António Monteiro de Sousa, mercador 
João de Carvalho, da rua de Almacave 
Gil Pinto Saraiva 
Miguel Pinto Saraiva 
José Monteiro Pinto, de Arneiros 
António Teixeira de Carvalho, de Quintião 
João Teixeira Ramalho 
José Gomes de Mesquita 
Leonardo José da Mota, boticário 
Franscisco da Silva Dinis (faleceu) 



José Gomes Gracio, mercador 
José Pereira de Figueiredo 
José da Fonseca, mercador 

OFICIAIS 

Bernardo Moreira 
Manuel Moreira 
José Correia 
Diogo José Peneda 
Manuel da Silva Pedreira 
José Dias Leal 

ZELADORES 

Manuel Correia ,da Corredoura 
Alexandre Coelho, dos Fornos 
Antonio Mendes Coutinho, mestre das obras da Senhora 
José Pereira Monteiro, cirurgião-mor 
Manuel Pereira, da praça da Sé 
Inácio da Costa Alvares 
José Lopes, ourives 
Manuel António de Macedo 
António Teixeira, da rua de Almacave, mercador 
Manuel José Pinto 
Caetano de Carvalho, mercador da Praça 
António de Carvalho, da rua dos Ferradores 
Manuel Guedes, da rua Direita (faleceu) 
José Correia Pinto, da rua do Castelo 
Irmão Jozé Francisco, ermitão 

AI N.S.R.L. - ob. cit., 1756, Maio, 4, fis. 23-26. 
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MESA DO ANO DE 1758 -1759 

JUIZ Rev. Cónego José Pinto Teixeira 

MORDOMOS 

Rev. Cónego, Álvaro da Costa Pereira 
Rev. Cónego, Luis dos Santos 
Rev. Cónego, Manuel Pereira de Almeida 
Rev. Cónego, Manuel de Sobral 
Rev. António José da Costa , mestre das cerimónias da Se 
Rev. Cónego, António da Paz 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva 
Rev. Dr. Manuel Viegas de Brito 
Rev. Dr. António de Almeida Brandão, secretário de sua excelência 
Rev Dr Manuel Monteiro dos Santos 
Rev. António Rodrigues Barrocas, abade de Figueira (feleceu) 
Rev. José Gomes de Sousa, escrivão da Câmara 
Rev. José Lobo, comendador de sua excelência 
Rev.Tomás da Silva e Meneses 
Rev. Manuel da Costa Guerreiro, vigáro de Arneiros 
Rev. Manuel da Rocha, capelão da Sé 
Rev. Manuel da Costa Teles, subchantre da mesma 
Rev. Manuel Rodrigues da Silva, capelão da mesma 
Rev. José Alvares, capelão da mesma 
Rev. António Monteiro, capelão da mesma 
Rev. José Vicente Correia, mestre da capela 
Rev. José Correia, organista da Sé 
Rev. José Viegas de Brito 
Rev. Manuel Pereira Borges, mestre dos estudantes 
Rev. Manuel Pinto de Carvalho 
Rev. José Moreira da Trindade 
Rev. Domingos Vieira, escrivão do Eclesiástico 
Rev.Francisco Marques, escrivão do Eclesiástico 
Dr. Manuel Saraiva Couraça 
Dr. Nuno da Silva Loureiro 
Dr. José de Magalhães Barbedo e Avelar 
Dr. José Correia de Morais 
Dr. José de Almeida Lages 
Dr. José Monteiro Vieira 
Manuel Ribeiro de Moura 
Capitão, António José de Queirós Coutinho 
Capitão, Pedro da Silva de Oliveira 
Capitão, Belchior de Carvalho Peixoto 
João Teixeira de Sousa, da Praça 
Amaro de Carvalho Salazar 
Diogo José Soares, escrivão da Câmara 
Luis António Gomes 
João Pinheiro, mercador 
José Pinheiro Salvado 
Bernardo José de Sousa, camarista de sua excelência 
Tomé de Faria Monteiro 
Manuel Saraiva Salvado 
José Gomes Osório 
Bernardo da Fonseca Rodrigues 
José Pereira de Figueiredo, inquiridor do Eclesiástico 
Nuno Alvares Pinto de Azevedo 
José Pereira de Figueiredo 
José de Carvalho, da rua de Almacave 
António Monteiro de Sousa, mercador 
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Gil Pinto Saraiva 
José Pinto da Silva Pedrosa 
Manuel Correia, boticário 
Miguel Pinto Saraiva 
José Monteiro Pinto, de Arneiros 
João Teixeira Ramalho 
José Gomes de Mesquita 
Leonardo José da Mota, boticário 
João Gomes Gracio, mercador 
António da Silva de Oliveira 
Fernando José Cardoso, escrivão do Eclesiástico 
Isidoro António Tavares. 
Manuel Morteira, da Corredoura 
Manuel da Silva Pedrosa, da rua da Misericórdia (faleceu) 
José Dias Leal, da Olaria 
Diogo José Peneda, da mesma rua 
Alexandre Coelho, da rua dos Fornos 
Inácio Moreira, da Corredoura 
José Pereira Monteiro, cirurgião-mor 
António Mendes Coutinho, mestre das obras da Senhora 
Domingos de Carvalho, da rua Direita 
João Correia, da rua da Pereira 
Manuel Correia, da Corredoura 
Inácio da Costa Alvares 

ZELADORES José Lopes, ourives 
Manuel António de Macedo 
Manuel José, pintor 
António de Carvalho, da Praça 
António de Carvalho, da rua dos Ferradores 
António Teixeira, da rua de Almacave 
José Correia Pinto, da rua do Castelo 
José Francisco, ermitão .—_ 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1758, Agosto, 4, fis. 27-30v. 
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MESA DO ANO DE 1760 - 1761 

JUIZ 

MORDOMOS 

Rev. Cónego, José Pinto Teixeira 
Rev. Cónego, Álvaro da Costa Pereira (faleceu) 
Rev. Cónego, Luis dos Santos (faleceu) 
Rev. Cónego, Manuel Pereira de Almeida 
Rev. Cónego, Manuel Sobral (faleceu) 
Rev. Cónego, António da Paz (faleceu) 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva (faleceu) 
Rev. Dr Manuel Viegas de Loreto (faleceu) 
Rev. Dr. Manuel Monteiro dos Santos 
Rev. José Gomes de Sousa, escrivão da câmara de sua excelência 
Rev. Manuel da Rocha, capelão da Sé (faleceu) 
Rev. Manuel Rodrigues da Silva, capelão da Sé 
Rev. José Alves, capelão de Sé (faleceu) 
Rev. Manuel da Costa Teles, subchantre da Sé 
Rev. António Monteiro Botelho, capelão da Sé 
Rev. António José da Costa, mestre das cerimónias de sua excelência 
Rev. José Lobo, comselheiro de sua excelência 
Rev. José Vicente Correia, mestre da capela 
Rev. José Correia Pedrosa, organista da Sé 
Rev. Tomás da Silva Meneses 
Rev. Manuel da Costa Guerreiro, vigário de Arneiros (faleceu) 
Rev. José Viegas de Brito (faleceu) 
Rev. Mestre Manuel Pereira Borges 
Rev. Agostinho da Fonseca 
Rev. Manuel Pinto de Carvalho (faleceu) 
Rev. Domingos Vieira 
Rev. José Moreira da Trindade (faleceu) 
Rev. Francisco Marques Salgado 
Rev. Manuel Saraiva Couraça 
Rev. Nuno da Silva Loureiro 
Rev. José Monteiro Vieira 
Rev. José de Magalhães Barbedo e Avelar 
Rev. José Correia de Morais 
Capitão, Pedro da Silva Oliveira 
Capitão, António José de Queirós Coutinho (faleceu) 
Capitão, Belchior de Carvalho Peixoto (faleceu) 
Diogo José Soares 
João Teixeira de Sousa, da Praça (faleceu) 
Manuel Ribeiro de Moura (faleceu) 
Amaro de Carvalho Salazar 
João Pinheiro, mercador (faleceu) 
Luis António Gomes (faleceu) 
José Pinheiro Salvado 
António Monteiro de Sousa, mercador (faleceu) 
António da Silva de Oliveira 
Manuel Saraiva Salvado (faleceu) 
José Gomes Osório (faleceu) 
Manuel Correia, boticário 
Nuno Alves Pinto de Azevedo 
Francisco Cardoso, da Praça (faleceu) 
João de Sequeira, boticário 
Manuel da Rocha Ferreira, mercador 
José de Sequeira (faleceu) 
Isidoro António Tavares, boticário 
Bernardo da Fonseca Rodrigues (faleceu) 
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Miguel Pinto Saraiva (faleceu) 
Manuel António de Macedo 
Gil Pinto Saraiva (faleceu) 
José Lopes, ourives 
Antonio Teixeira, da rua de Almacave 
João de Carvalho, da mesma rua (faleceu) 
Leonardo José da Mota, boticário 
João Teixeira Ramalho 
José Gomes de Mesquita 
João Gomes Gracio 
João Pereira de Figueiredo (faleceu) 
José Pereira de Figueiredo 
Bernardo José de Sousa, camarista de sua excelência 
Tomé de Faria Monteiro (faleceu) 
José Pinto da Silva Pedreira 
José Monteiro Pinto, de Arneiros 
Manuel Moreira, da Corredoura (faleceu) 
José Dias Leal 
Alexandre Coelho, da rua dos Fornos (faleceu) 
Inácio Moreira Correia, da Corredoura 
António Teixeira da Silva, da Praça da Sé 
António da Costa, ferreiro da rua dos Fornos 
José Pereira Monteiro, cirurgião- mor 
António Mendes Coutinho, mestre das obras da Senhora (faleceu) 
Inácio da Costa Alvares 
João Correia, da rua da Pereira (faleceu) 

ZELADORES Caetano de Carvalho, da Praça 
António de Carvalho, da rua dos Ferradores (faleceu) 
Manuel José, pintor 
Manuel Correia, da Corredoura 
José Correia Pinto, da rua do Castelo 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1760, Outubro, fis. 31-34. 
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MESA DO ANO DE 1762 -1763 

Em 30 de Julho de 1762, na capela do Espirito Santo, reuniu-se a Irmandade de Nossa 
Senhora dos Remédios, estando presentes o juiz e mordomos, por todos "neminae 
discrepante" foram reeleitos os elementos pertencentes à Mesa eleita em 1760 por ser 
conhecido o seu zelo. Foram ainda eleitas as seguintes pessoas: 

MORDOMOS 
NOVOS 

Dr. José Caetano da Silva Baião (faleceu) 
Rev. João Rodrigues, capelão das Recolhidas 
Rev. Manuel Pereira, colegial da rua da Corredoura 
Rev. Manuel de Carvalho Barrocas, da rua da Pereira (faleceu) 
Francisco Teixeira, escrivão da rua da Olaria 
Manuel Rodrigues Barrocas, da rua do Outeiro 
António Carvalho, distribuidor da rua da Olaria 
Luis António Ferreira, escrivão dos Órfãos 
Luis das Neves, mercador da rua de Almacave (faleceu) 
Manuel Moreira 

AI.N.S.RL. - ob. cit., 1760, fis. 35-35v. 

MESA DO ANO DE 1763 -1764* 

No dia cinco de Agosto de 1763,na capela da Senhora dos Remédios foram nomeados os 
mesmos elementos dos anos de 1760 a 1763, com excepção do mordomo Alexandre Coelho, 
da rua dos Fornos que foi substituído por António da Silva, tendeiro, da ponte da Olaria, por 
ter falecido. 

AI.N.S.RL. - ob. cit., 1763, Agosto, 5, fl. 37. 
* - A partir deste ano as Mesas da Irmandade passaram a ser nomeadas durante a missa solene da 
festa da Senhora dos Remédios que, na altura, se realizava a 5 de Agosto. 

MESA DO ANO DE 1764 - 1765 

Aos cinco dias do mês de Agosto de 1764, na capela da Senhora dos Remédios, foi publicada 
a eleição do juiz, mordomos e zeladores para o ano de 1764-1765. 
Foram reeleitos os mesmos elementos nomeados em 31 de Outubro de 1760 e reconduzidos 
nos anos seguintes até ao presente. Para substituir Inácio Correia Moreira, falecido, foi 
designado Guilherme Pereira da Rocha, mercador da rua da Misericórdia. 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1764, Agosto, fis. 37v. 
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MESA DO ANO DE 1765 -1766  

Aos cinco dias do mês de Agosto de 1765, na capela de Nossa Senhora dos Remédios, foi 
publicada a eleição do juiz, mordomos e zeladores, para 1765-1766. 
Foram novamente reeleitos o juiz, mordomos e zeladores nomeados em 31 de Outubro de 
1760 até ao presente ano. Foram eleitos pela Mesa, também, os mordomos Dr. Bernardo 
Soeiro e o Rev. Dr. Manuel Pereira da Silva Castelo Forte. 
Para zeladores: 
José Pinto, da Praça 
Manuel Pinto, ourives da rua do Outeiro(faleceu) 
Jerónimo de Bastos, da mesma rua 

AI.N.S.R.L. - ob. cit, 1765, Agosto, 5, fl. 40. 

MESA DO ANO DE 1766 - 1767 

Aos cinco dias do mês de Agosto de 1766, na capela de Nossa Senhora dos Remédios, foi 
publicada a eleição do juiz, mordomos e zeladores, para 1766-1767. 
Foram novamente reeleitos o juiz, mordomos e zeladores, designados em 31 de Outubro de 
1760 até ao presente ano. 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Cónego, Manuel de Magalhães 
Rev. Manuel Borges, subchantre da Sé 
Francisco José Gaioso, meirinho-geral deste Bispado 
José Rodrigues de Santo António,da rua da Pereira 

ZELADORES 
Diogo José da Silva Peneda 
Ermitão, Francisco da Conceição 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1766, il. 41. 

MESA DO ANO DE 1767 -1768 

Aos cinco dias do mês de Agosto de 1767 reuniu a Mesa, na capela de Nossa Senhora dos 
Remédios para eleger os elementos que hão-de servir até Agosto de 1768. 
Foram eleitos, para juiz, mordomos e zeladores os mesmos nomeados na eleição que se fez 
em 31 de Outubro de 1760 e novamente reeleitos nos anos subsequentes até ao presente ano. 

MORDOMOS 
NOBRES 

José da Costa Lobo, escrivão do juízo do geral desta cidade 
Manuel de Almeida Pontes, escrivão do eclesiástico deste bispado 

MORDOMOS 
DE 

SERVENTIA 

Os mesmos e, por impedimento de Guilherme Pereira de Rocha foi eleito 
José Borges, da rua da Calçada. 

ZELADORES 
Guilherme Pereira da Rocha 
Ermitão, Francisco da Conceição 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1767, Agosto, 5, fl. 41v. 
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MESA DO ANO DE 1768 - 1769 

Aos cinco dias do mês de Agosto de 1768, na capela de Nossa Senhora dos Remédios, 
publicou-se a eleição do juiz, mordomos e zeladores da Irmandade até cinco de Agosto do 
ano de 1769 sendo reeleitos todos os elementos do anos anteriores. 

AI.N.S.RL. - ob. cit., 1769, Agosto, 5, fl. 42. 

MESA DO ANO DE 1769 - 1770 

Aos cinco dias do mês de Agosto de 1769, na capela de Nossa Senhora dos Remédios foi 
publicada a eleição do juiz, mordomos e zeladores que hão de servir a Irmandade no ano de 
1769 a 1770, da mesma forma que a serviram no ano de 1767 para o de 1768, sendo pela 
Mesa nomeados para mordomos da serventia dos meses, pelo seu conhecido zelo, as pessoas 
seguintes: ^ _ 

MORDOMOS 
Miguel Rodrigues, mestre barbeiro da rua Direita e sineiro da Sé 
José Saraiva, da rua Direita 

AI.N.S.RL. - ob. cit., 1769, Agosto, 5, fl. 42v. 

MESA DO ANO DE 1770-1771 

No dia 5 de Agosto do ano de 1770, foi reeleita a Mesa para servir a Irmandade até Agosto 
de 1771, tendo sido reeleitos os mesmos elementos, com a seguinte alteração: 
Foi eleito para mordomo da serventia, em lugar de Miguel Rodrigues, sineiro, por justo 
impedimento, António da Silva Cardoso, da rua Direita^ 

AI.N.S.RL. - ob. cit., 1770, Agosto, 5, fl. 43v. 

MESA DE 1771 -1772 

Aos 5 de Agosto do ano de 1771, na capela de Nossa Senhora dos Remédios elegeu-se a 
Mesa que iria servir até Agosto de 1772, tendo sido reeleitos os elementos do ano anterior. 

AI.N.S.RL. - ob. cit., 1771, Agosto, 5, fl. 44. 

MESA DO ANO DE 1772 -1773 

Aos 5 de Agosto de 1772, na capela de Nossa Senhora dos Remédios foi eleita nova Mesa. 
Ficaram os mesmos: juiz, mordomos e zeladores do ano anterior 

AI.N.S.RL. - ob. cit., 1772, Agosto, 5, fl. 44. 
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MESA DO ANO DE 1773 - 1774 

Aos 5 de Agosto de 1773 na capela de Nossa Senhora dos Remédios foi publicada a eleição 
do juiz, mordomos e zeladores que hão-de servir a Irmandade no ano de 1773 ate Agosto de 
1774 sendo reeleitos os elementos do ano anterior com excepção do mordomo de serventia 
António Correia, da Corredoura que, por justo impedimento, foi substituído por José Ribeiro 
de Macedo, mercador da Merciaria da rua da Sé. 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1773, Agosto, 5, fl. 44v. 

MESA DO ANO DE 1774 -1775 

No dia 5 de Agosto de 1774 fez-se a eleição da nova Mesa para o ano de 1775. Foram todos 
reeleitos e, em lugar do mordomo António da Silva Cardoso, foi eleito Manuel José, da rua 
da Pereira. 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1774, Agosto, 5, fl. 45. 

MESA DO ANO DE 1775 -1776 

No dia 5 de Agosto de 1775 fez-se a eleição da Mesa, na capela de Nossa Senhora dos 
Remédios. 
Foram reeleitos os elementos do ano anterior, excepto Manuel Jose que foi substituído por 
José Rodrigues Pinto, da rua da Pereira. 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1775, Agosto, fl. 45. 



128 

MESA DO ANO DE 1776 - 1777 

1." JUÍZ 0 Senhor Bispo, D. Manuel de Vasconcelos Pereira 

2.°JUÍZE 
ZELADOR 

DAS OBRAS 

Rev. Cónego, José Pinto Teixeira 

ZELADOR 
MOR 

José Leitão de Carvalho 

TESOUREDtO Sargento-mor, Pedro da Silva de Oliveira 

ZELADORES 

Rev. Cónego, José Teixeira Pimentel 
Rev. António Pinheiro 
Dr. Nuno da Silva Loureiro 
Jacinto Lopes de Assunção 
Ermitão, Francisco da Conceição 
Clemente de Abugalhosa 
José da Silva Peneda 
Inácio Caetano 

MORDOMOS 

Rev. José Bernardo 
Rev. Arcediago da Sé, José de Basto Cunha 
Rev. Cónego, Manuel Monteiro dos Santos 
Rev. Cónego, Francisco Duarte 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, João Teixeira de Carvalho 
Rev. Cónego, Francisco de Matos 
Rev. Cónego, António Correia 
Rev. Chantre, Nicolau Guedes 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, José António Correia 
Rev. Cónego, José Cardoso 
Rev. Cónego, José de Carvalho Peixoto 
Manuel Guedes, comendador 
D. Manuel de Noronha 
Pedro Guedes de Magalhães 
Simão Correia Leitão de Carvalho 
Pedro da Fonseca e Castro 
José de Sousa Freire 
António Perfeito Correia 
António Peixoto de Sá 
Manuel Mourão Coutinho 
Manuel Teixeira Pimentel 
Rodrigo Pinto de Sousa 
Dr. Manuel Duarte da Fonseca 
José Pacheco de Mendonça 
Bernardo Pinheiro de Aragão 
Dr. João Baptista da Fonseca 
Frutuoso José de Castro 
Dr. Tomás Gregório de Carvalho 
Rev. Pedro Correia Moreira 
Dr. Promotor, Manuel Correia Pedrosa 
Manuel Teixeira e Paiva 
Dr. José de Paiva Castro 
José Pinto da Cunha 
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António Rodrigues da Silva 
António Ferreira Dias 
António Duarte da Fonseca 
António Pinheiro de Carvalho 
Luis António Pacheco 
José Pinheiro de Carvalho 
Manuel José da Fonseca 
Manuel de Amaral 
António Gomes de Macedo 
Domingos de Carvalho 
Rev. Manoel Correia Borges 
Rev. Cónego, José Correia Pedrosa 
Manuel Faustino Loureiro 
E todos os mais que forão eleitos no ano de 1760 

José Saraiva Lopes - 2.° tesoureiro 
José Dias Leal 

MORDOMOS José de Mendonça Rebelo 
OFICIAIS António da Costa 

José Rodrigues Pinto 
António Borges da Silva 
José Borges 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1776, Agosto, 5, ils. 45v-48v. 



MESA DO ANO DE 1777 - 1778 

JUÍZ Senhor Bispo, D. Manuel de Vasconcelos Pereira 

2.°JUÍZ Rev Cónego, José Pinto Teixeira 

ZELADOR José Leitão de Carvalho 
MOR 

TESOUREIRO Sargento-mor, Pedro da Silva de Oliveira 

Bernardo José de Cerqueira Borges de Morais 
José Borges, da Calçada , . 
Rev. Mestre da capela, Francisco José de Santo Antonio 
José do Nascimento 
Rev. Manuel de Meireles 
Rev. José António 
Rev. Luis Inácio de Magalhães 

ZELADORES Rev. João de Moura Pais 
José António de Basto 
João Ferreira 
José Teixeira 
José Vicente da Silva Pereira 
António José da Silva Pereira 
António Pereira Monteiro 
Manuel Monteiro 
E todos os mais mordomos eleitos no ano anterior 

A.I.N.S.R.L - ob. cit., 1777, Agosto, 5, ils. 51-52. 
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MESA DO ANO DE 1778 -1779** i 

JUÍZ Senhor Bispo, D. Manuel Vasconcelos Pereira 

2.°JUÍZ Rev. Cónego, José Pinto Teixeira 

ZELADOR 
MOR 

José Leitão de Carvalho 

TESOUREIRO Sargento-mor, Pedro da Silva de Oliveira 

MORDOMOS 
NOBRES 

Gonçalo Peixoto Pereira Pinto Coelho 
Diogo de Magalhães Botelho 
Clemente Pacheco de Mendonça 
D. Manuel de Noronha 
Rev. Mestre Francisco José de Santo António 
Rev. António de Cerqueira 
Francisco Duarte 
E todos os mais nomeados na eleição passada 

ZELADORES 
Rev. Mestre Francisco José de Santo António 
Rev. António de Cerqueira 
Francisco Duarte 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Dias Leal 
José Saraiva Lopes 
José de Macedo Ribeiro 
José Rodrigues Pinto 
José Pereira da Paz 
António da Costa _ 
E todos os mais zeladores e músicos nomeados na eleição passada • 

AI N S R.L. - ob. cit., 1778, Setembro, 8, fis. 52v-53-53v. 
**- A partir deste ano a festa da Senhora passou a ser celebrada em 8 de Setembro, pelo que a 
publicação das Mesas começaram a ser lidas, na missa solene desse dia. 



MESA DO ANO DE 1779 - 1780 

JUIZ Senhor Bispo, D. Manuel Vasconcelos Pereira 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

Rev. Arcediago de Côa 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, José Teixeira Pimentel 

MORDOMOS Rev. Cónego, Francisco Teixeira de Carvalho 
NOBRES Rev. Manuel Mourão Coutinho 

Joaquim de Castro 
António da Silva Freire Borges da Veiga 
António Peixoto da Silva 

Rev. Cónego, José Pinto Teixeira 
Rev. Pedro Correia Moreira 

ZELADORES Sargento-mor, Pedro da Silva de Oliveira 
José da Silva de Peneda 
José Pereira Ferraz, da cidade do Porto 
Manuel Faustino Loureiro 
Ermitão, Francisco da Conceição 
José Dias Leal 
José Saraiva Lopes 

MORDOMOS José de Macedo Ribeiro 
OFICIAIS José Pereira da Paz 

José Rodrigues Pinto 
Francisco Ferreira 

CAPELÃO Rev. João Cardoso 
AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1778, Setembro, 8, fis. 54-55. 



MESA DO ANO DE 1780 -1781 

JUIZ Senhor Bispo, D. Manuel Vasconcelos Pereira 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

D. Manuel Freire Gameiro de Sousa, Deão desta Sé 
Rev. José Bernardo de Vasconcelos Pereira Teles, arcediago de Côa 
Rev. Luis Bernardo da Silva, mestre escola 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, Francisco José Teixeira de Carvalho 
Rev. Manuel Mourão Coutinho 
António de Almeida Freire Sousa Borges da Silva 
João Pinheiro da Fonseca Vieira e Silva 
António José de Almeida 

ZELADORES 

Rev. Cónego, José Pinto Teixeira(este grande devoto faleceu a 25 de Abril 
de 1784) 
Rev. Pedro Correia Moreira 
Pedro da Silva de Oliveira 
José Pereira Ferraz, da cidade do Porto 
José da Silva Peneda 
Amaro José Cardoso 
Jerónimo de Bastos 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Os mesmos do ano anterior 

CAPELÃO 0 mesmo do ano anterior 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1780, fis. 55v-56. 

MESA DO ANO DE 1781 -1782 

JUÍZ Senhor Bispo, D. Manuel Vasconcelos Pereira 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. José Bernardo Pereira Teles Vasconcelos, arcrediago de Côa 
Rev. Luis Bernardo da Silva, mestre escola 
Rev. Manuel de Paiva Castro, provisor do Bispado 
Rev. Franscisco José Teixeira de Carvalho 
Rev. Manuel Mourão Coutinho 
António de Araújo Freire Sousa Borges da Veiga 
António José de Araújo Gomes, da cidade do Porto 
Luis Pinto de Sousa 

ZELADORES 

José Pereira Ferraz, da cidade do Porto 
Rev. Pedro Correia Moreira 
Amaro José Cardoso 
Jerónimo de Bastos 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Os mesmos que actualmente servem 

CAPELÃO 0 mesmo que actualmente serve j 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1780, fis. 56v-57. 



MESA DO ANO DE 1782 - 1783 

JUIZ Senhor Bispo, D. Manuel de Vasconcelos Pereira 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. José Bernardo de Vasconcelos Pereira Teles, arcediago de Côa 
Rev. Luis Bernardo da Silva, mestre escola 
Rev. Frederico Cesar Pinto de Sousa, arcediago da Sé 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro, provisor do Bispado 
Rev. Cónego, Franscisco Teixeira de Carvalho da Cunha Coutinho 
Rev. Manuel Mourão Coutinho 
António de Araújo Freire Sousa Borges da Veiga 
Simão Pereira Leitão de Carvalho 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Amaro José Cardoso 
Jerónimo de Bastos 
José Pereira Ferraz, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, assistente no Rio de Janeiro 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Dias Leal 
José Saraiva Lopes 
José Rodrigues Pinto 
José de Macedo Ribeiro 
José Cerqueira da Paz 
Francisco Ferreira 

ZELADOR 
DAS 

ESMOLAS 
António Lisboa 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1782, fis. 57v-58v. 
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MESA DO ANO DE 1783 -1784 

JUÍZ Senhor Bispo, D. Manuel de Vasconcelos Pereira 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. José Bernardo de Vasconcelos Pereira Teles, arcediago de Côa 
Rev. Frederico Cesar Pinto de Sousa Coutinho, arcediago da Sé 
Rev. Cónego, Manuel Paiva Castro 
Rev. Cónego, Franscisco José Teixeira de Carvalho da Cunha Coutinho 
Rev. Cónego', Francisco José Ferreira de Santa Barbara e Moura 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
António de Araújo de Sousa Borges da Veiga 
Simão Pereira Leitão e Soares de Carvalho 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos, provisor 
Amaro José Cardoso 
Jerónimo de Bastos 
José Pereira Ferraz, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, assistente no Rio de Janeiro 
Francisco de Magalhães . 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Dias Leal 
José Saraiva Lopes 
José de Macedo Ribeiro 
José Rodrigues Pinto 
Francisco Ferreira 
António de Madureira 

ZELADORES 
DAS 

ESMOLAS 

José Leitão de Carvalho 
António Lisboa 

AI.N.S.R.L. - ob. Cit., 1783, fis. 58v-59v. 
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MESA DO ANO DE 1784 - 1785 

JUÍZ Senhor Bispo, D. Manuel de Vasconcelos Pereira 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. José Bernardo de Vasconcelos Pereira Teles, arcediago de Côa 
Rev. Frederico Cesar Pinto de Sousa, arcediago da Sé 
Rev. Cónego, Manuel Paiva Castro 
Rev. Cónego, Franscisco José Teixeira de Carvalho da Cunha 
Simão Pereira Leitão de Carvalho 
Rev. Cónego, Francisco José Ferreira de Santa Bárbara e Moura 
António de Araújo Freire Borges da Veiga 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Amaro José Cardoso 
Jerónimo de Bastos 
José Pereira Ferraz, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, assistente no Rio de Janeiro 
Francisco José de Magalhães 
António de Almeida Pinto 
Miguel Angelo 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Dias Leal 
José Saraiva Lopes 
José de Macedo Ribeiro 
José Rodrigues Pinto 
António de Madureira 
Francisco Ferreira 

ZELADORES 
DAS 

ESMOLAS 

José Leitão de Carvalho 
António Lisboa 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1784, fis. 60-61. 
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MESA DO ANO DE 1785 -1786 

JUÍZ Senhor Bispo, D. Manuel de Vasconcelos Pereira (faleceu em 29 de Janeiro 
de 1786) 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. José Bernardo Vasconcelos Pereira Teles, arcediago de Côa 
Rev. Frederico Cesar Pinto, arcediago da Sé 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, Franscisco José Teixeira de Carvalho da Cunha 
Simão Pereira Leitão de Carvalho 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
António de Araújo Freire Borges da Veiga 
Rev Cónego, Francisco José Ferreira de Santa Barbara e Moura 

MORDOMOS 
NOBRES 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Amaro José Cardoso 
Jerónimo de Bastos 
José Pereira Ferraz, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, assistente no Rio de Janeiro 
Francisco José de Magalhães 
António de Almeida Pinto 
Miguel Angelo 
José Ribeiro da Silva 
João António Pinheiro, da cidade do Porto 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Saraiva Lopes 
José de Macedo Ribeiro 
José Rodrigues Pinto 
Francisco Ferreira 
António de Madureira 
Manuel Caetano de Mesquita 

ZELADORES António Lisboa 
António de Pinto 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1785, fis. 61v-62v. 
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MESA DO ANO DE 1786 - 1787 

JUÍZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. José Bernardo Vasconcelos Pereira Teles, arcediago de Côa 
Rev. Frederico Cesar Pinto, arcediago da Sé 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, Franscisco José Teixeira de Carvalho da Cunha 
António de Araújo Freire Borges da Veiga 
Rev. Cónego, Francisco José Ferreira de Santa Barbara e Moura 
Simão Pereira Leitão de Carvalho 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Amaro José Cardoso 
Jerónimo de Bastos 
José Pereira Ferraz, da cidade do Porto 
João António Pinheiro, da mesma cidade 
Manuel António da Silva, assistente no Rio de Janeiro 
António de Almeida Pinto 
José Ribeiro da Silva 

OFICIAIS 

José Saraiva Lopes 
José de Macedo Ribeiro 
José Rodrigues Pinto 
Francisco Ferreira 
António de Madureira 
Manuel Caetano de Mesquita 

ZELADOR António Lisboa 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1786, fis. 63-64. 
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MESA DO ANO DE 1787 - 1788 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. José Bernardo de Vasconcelos Pereira Teles, arcediago de Côa 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
António de Araújo Freire Borges da Veiga 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, Franscisco Teixeira de Carvalho da Cunha Coutinho 
Simão Pereira Leitão de Carvalho 
Rev. Cónego, Francisco José Ferreira de Santa Barbara e Moura 
Rev. Cónego, Serafim José da Silva Rocha 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Jerónimo de Bastos 
Amaro José Cardoso 
José Pereira Ferraz ,da cidade do Porto 
João António Pinheiro, da mesma cidade 
Manuel António da Silva, assistente nesta cidade 
Francisco José Teixeira da Silva 
António de Almeida Pinto 
José Ribeiro da Silva 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Saraiva Lopes 
José Rodrigues Pinto 
José de Macedo Ribeiro 
Francisco Pereira 
Manuel Caetano de Mesquita 
António de Madureira 

ZELADOR António Lisboa 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1787, fis. 64v-65v. 
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MESA DO ANO DE 1788 -1789 

JUÍZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO José Leitão de Carvalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. José Bernardo de Vasconcelos Pereira Teles, arcediago de Côa 
Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, Franscisco Teixeira de Carvalho da Cunha Coutinho 
António de Araújo Freire de Sousa Borges da Veiga 
Rev. Cónego, Francisco José Ferreira de Santa Barbara e Moura 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Simão Pereira Leitão de Carvalho 
Rev. Cónego, Serafim José da Silva Rocha 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Jerónimo de Bastos 
Amaro José Cardoso 
João António Pinheiro, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, assistente na mesma 
Francisco José Teixeira da Silva 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Cardoso Soares 
José Luís da Silva 
José Saraiva Pereira 
Manuel Pinto 
José Teixeira de Mesquita 
António Pereira, da Mazeda j 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1788, fis. 66-67. 
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MESA DO ANO DE 1789 -1790 

JUÍZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Desembargador Promoter, Manuel Pereira da Silva Rocha 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Rev. Cónego, Francisco José de Santa Bárbara e Moura 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, Francisco Teixeira de Carvalho 
Desembargador, José Taveira da Fonseca 
Rev. Manuel Borges da Silva 
António de Araújo de Sousa Borges da Veiga 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Jerónimo de Bastos 
Amaro José Cardoso 
Francisco Teixeira da Silva 
João António Pinheiro, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, assistente na mesma 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Cardoso Soares 
José Luis da Silva 
José Teixeira de Mesquita 
José Saraiva Pereira 
Álvaro Cardoso 
João José de Carvalho Chaves 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1789, fis. 67v-68. 
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MESA DO ANO DE 1790 -1791 

JUÍZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Desembargador, Manuel Pereira da Silva Rocha, promotor do Bispado 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Rev. Cónego, Francisco José de Santa Barbara e Moura 
Rev. Cónego, Francisco Teixeira de Carvalho 
Desembargador, José Taveira da Fonseca 
Rev. Cónego, Francisco Pinto Saraiva 
António de Araújo de Sousa Borges da Veiga 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Jerónimo de Bastos 
Dr. Luís Monteiro de Carvalho 
Amaro José Cardoso 
António de Almeida Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
João Antonio Pinheiro, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, da mesma cidade 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Álvaro José Cardoso 
João José de Carvalho Chaves 
António de Madureira 
Manuel Rodrigues, assistente ao pé do Desterro 
João Teixeira dos Santos e Moura, da Misericórdia 
José Moreira, da rua Direita j 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1790, ils. 68v-69. 



MESA DO ANO DE 1791 - 1792 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Desembargador, Manuel Pereira da Silva Rocha, promotor do Bispado 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, José Teixeira Pimentel 
Rev. Cónego, Francisco José de Santa Bárbara e Moura 
Rev. Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Rev. Cónego, Francisco Teixeira de Carvalho 
Desembargador, José Taveira da Fonseca 
António Perfeito Pereira 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Jerónimo de Bastos 
Dr. Luís Monteiro de Carvalho 
Amaro José Cardoso 
António de Almeida Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
João António Pinheiro,da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, da mesma cidade 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Álvaro José Cardoso 
João José de Carvalho Chaves 
António de Madureira 
Manuel Rodrigues, assistente ao pé do Desterro 
João Teixeira dos Santos e Moura, da Misericórdia 
José Moreira, da rua Direita 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1791, fis. 69v-70. 
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MESA DO ANO DE 1792 - 1793 

JUÍZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Desembargador Promotor, Manuel Pereira da Silva Rocha 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, José Teixeira Pimentel 
Rev. Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, Francisco José de Santa Bárbara e Moura 
Rev. Cónego, Francisco Teixeira de Carvalho 
Desembargador José Taveira da Fonseca 
Reitor de Armamar, José Pereira Pinto 
António Perfeito Pereira 

MORDOMO 
DOS REIS 

Dr. João Ribeiro de Campos, mestre da capela 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Dr. Luís Monteiro de Carvalho 
Amaro José Cardoso 
António de Almeida Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
Francisco Bernardo, em Santo Adrião 
João António Pinheiro, na cidade do Porto 
Manuel António da Silva, na mesma cidade 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

João de Carvalho Chaves 
José Cardoso Soares 
José Luis, da Praça da Sé 
Gabriel da Silva, da Olaria 
António da Silva, da mesma rua 
Manuel de Carvalho, da mesma rua 

ZELADORES 
EXTRAORDI

NÁRIOS 

Todos os Mordomos oficiais que findaram o presente ano 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1792, fis. 70v-71v. 



MESA DO ANO DE 1793 - 1794 j 

JUÍZ Senhor Bispo,D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Desembargador Promotor, Manuel Pereira da Silva Rocha 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Rev. Cónego, Francisco José de Santa Bárbara e Moura 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, Francisco Teixeira de Carvalho 
Desembargador, José Taveira da Fonseca 
Rev. Heitor Pereira da Silva, abade reservatório de Soutelo 
Reitor de Armamar, José Pereira Pinto 
Reitor de Almacave, Miguel Mendes Coutinho 

MORDOMO 
DOS REIS 

Dr. João Ribeiro de Campos, mestre da capela 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Dr. Luís Monteiro de Carvalho 
Amaro José Cardoso 
António de Almeida Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
Francisco Bernardo, em Santo Adrião 
João António Pinheiro, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, da mesma cidade 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

João José de Carvalho Chaves 
José Cardoso Soares 
José Luís da Silva 
Gabriel da Silva Pinto 
Álvaro Cardoso 
Manuel de Carvalho, da Olaria 

ZELADORES 
EXTRAORDI

NÁRIOS 

Todos os mordomos e oficiais que têm servido 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1793, fis. 72-73. 



MESA DO ANO DE 1794 - 1795 

JUÍZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Desembargador Promotor, Manuel Pereira da Silva Rocha 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Cónego, Manuel de Paiva Castro 
Rev. Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Rev. Cónego, Francisco Duarte da Fonseca Lobo, arcediago 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, Francisco José da Santa Barbara e Moura 
Rev. Cónego, José Cordeiro 
Desembargador José Taveira da Fonseca 
Dr. Miguel Mendes Coutinho, reitor de Almacave 
Rev. José Pereira Pinto, reitor de Armamar 
Rev. Heitor Pereira da Silva Paiva, abade de Soutelo 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Jerónimo de Bastos 
Amaro José Cardoso 
Francisco Teixeira da Silva 
João António Pinheiro, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, na mesma cidade 
Francisco Bernardo, de Santo Adrião 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Cardoso Soares 
João José de Carvalho Chaves 
Álvaro Cardoso 
Gabriel da Silva Pinto 
José Pereira da Paz 
José Moreira, da rua Direita 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1794, fis. 73v-74. 



MESA DO ANO DE 1795 - 1796 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Desembargador Promotor, Manuel Pereira da Silva Rocha 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, Francisco José de Santa Barbara e Moura 
Rev. Cónego, António José Cordeiro 
Rev. Cónego, Camilo de Lelis Costa 
Dr. Miguel Mendes Coutinho, reitor de Almacave 
Rev. José Pereira Pinto, reitor de Armamar 
Rev. Heitor Pereira da Silva Paiva, abade de Soutelo 
António de Sousa Araújo 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Rodrigues 
Jerónimo de Bastos 
Amaro José Cardoso 
Francisco Teixeira da Silva 
João António Pinheiro, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, da dita cidade 
Francisco Bernardo, de Santo Adrião 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António de Madureira 
Francisco Ferreira, da rua Direita 
João Teixeira dos Santos, da rua Direita 
José da Silva, ensamblador 
José Teixeira de Mesquita 
Manuel Rodrigues, da rua da Corredoura 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1795, fis. 75-76. 



MESA DO ANO DE 1796 - 1797 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio, e do Conselho de Sua Majes
tade Fidelíssima 

SECRETÁRIO Desmbargador Promotor, Manuel Pereira da Silva Rocha 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Francisco Duarte da Fonseca Lobo, arcediago da Santa Sé 
Rev. Cónego, Serafim da Silva Rocha 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, Francisco José de Santa Bárbara e Moura 
Rev. Cónego, António José Cordeiro 
Rev. Cónego, Camilo de Lelis Costa 
José Guedes Ferreira de Magalhães Osório 
Dr. Miguel Mendes Coutinho, reitor de Almacave 
Rev. José Pereira Pinto, reitor de Armamar 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Roseira 
Amaro José Cardoso 
Francisco Teixeira da Silva 
João António Pinheiro, da cidade do Porto 
Manuel António da Silva, da mesma cidade 
Francisco Bernardo, de Santo Adrião 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António de Madureira 
Francisco Ferreira, da rua Direita 
João Teixeira dos Santos, da rua da Misericórdia 
José da Silva, ensamblador 
José Teixeira de Mesquita 
Manuel Roseira, da rua da Corredoura 

A.I.N.S.R.L. ob. cit., 1796, Setembro, 8, fis. 76v-78v. 
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MESA DO ANO DE 1797 - 1798 

JUIZ Senhor Bispo,D. João Antonio Binet Pincio 

MORDOMOS 

Rev. António Teixeira Cardoso de Meneses, provisor do Bispado, mestre 
escola da Catedral 
Rev. Francisco Costa Lobo, arcediago de Valdigem 
Rev. Cónego Francisco José de Santa Bárbara e Moura 
Rev. Cónego, António José Cordeiro, Lente na Universidade de Coimbra 
Rev. Cónego Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, José Camilo de Lelis da Costa 
José Guedes de Magalhães Osório, moço fidalgo da Casa Real 
Rev. Heitor Pereira da Silva, abade reservatório de Soutelo 
Dr. Miguel Mendes Coutinho, reitor de Almacave 
Rev. José Pereira Pinto, reitor de Armamar 

SECRETÁRIO Desembargador Promotor do Bispado, Manuel Pereira da Silva Rocha 

INSPECTOR 
DAS OBRAS José Rodrigues Pinto 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António de Madureira 
Francisco Ferreira 
José da Silva 
José Teixeira de Mesquita 
José Teixeira dos Santos 
Manuel Rodrigues 

ZELADORES Os mesmos que por sua devoção quiseram servir o ano passado 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1797, Setembro, 7, fis. 79-80. 
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MESA DO ANO DE 1798 - 1799 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Dr. Manuel Pereira da Silva Rocha, vigário geral do Bispado 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. Mestre Escola da Santa Sé 
Dr. Franscisco Duarte, arcediago de Valdigem 
Rev. Cónego, Francisco Marques da Costa 
Rev. Cónego, António José Cordeiro 
Rev. Cónego, Francisco José Teixeira de Santa Bárbara e Moura 
Rev. Cónego, Camilo de Lelis 
José Guedes A 
Rev. Luís Bernardo Botelho, abade de Vila Nova de Foscoa, deste Bispado 
Rev. Heitor Pereira da Silva, abade reservatário de Soutelo 
Dr. Miguel Mendes Coutinho, reitor de Almacave, desta cidade 
Rev. José Pereira, reitor de Armamar 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel Pereira de Sousa, da rua da Corredoura 
António Fernandes, da mesma rua 
António José da Costa, da rua da Olaria 
José Teixeira de Mesquita 
Francisco Ferreira, da rua Direita 

ZELADORES 

Rev. Pedro Correia Moreira 
Rev. Manuel dos Santos Roseira 
Dr. Luis Monteiro de Carvalho 
António de Almeida Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1798, Setembro, 7, fis. 80v-82v. 
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MESA DO ANO DE 1799 - 1800 

JUÍZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Dr. Manuel Pereira da Silva Rocha, vigário geral deste Bispado SECRETÁRIO 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. António Teixeira de Meneses, provedor do Bispado 
Rev. Franscisco Duarte da Fonseca Lobo, arcediago de Valdigem 
Rev. Francisco José Ferreira de Santa Bárbara e Moura, Cónego na Santa 
Sé C O ' 
Rev. António José Cordeiro, Lente na Universidade e Doutoral na Santa Se 
Rev. Francisco Marques da Costa, Cónego na Santa Sé 
Rev. Francisco Oliveira de Carvalho, Cónego na Santa Sé 
Rev. Camilo de Lelis da Costa Álvares Pereira, Cónego na Santa Sé 
José Guedes de Magalhães Osório 
Dr. Miguel Mendes Coutinho, reitor de Almacave 
Rev. José Pereira Pinto, reitor de Armamar 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel Pereira de Sousa, da rua da Corredoura 
António José de Freitas, da rua da Olaria 
Manuel Gomes, da rua Direita 
Manuel da Cunha, da rua de Olaria 
Manuel Caetano de Mesquita, da rua de S. Francisco 
João José da Silva, da rua da Misericórdia 

INSPECTOR 
DAS OBRAS 

António de Almeida Pinto, meirinho-geral 

ZELADORES 

Rev. Manuel dos Santos Rodrigues, vice-reitor do Seminário 
Rev. Pedro Correia Moreira 
Dr. Luís Monteiro de Carvalho 
José Rodrigues Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 
José da Silva Mengo 
José Manuel Lopes Parreira 
Luís Manuel e companheiro, negociantes da cidade do Porto 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1799, Setembro, 7, fis. 83-84v. 
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MESA DO ANO DE 1800 -1801 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Pincio 

SECRETÁRIO Dr. Manuel Pereira da Silva Rocha, vigário geral deste Bispado 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. António Teixeira de Meneses, provedor do Bispado 
Rev. Franscisco Duarte da Fonseca Lobo, arcediago de Valdigem 
Rev. Francisco José Ferreira de Santa Bárbara e Moura, Cónego na Santa 
Sé 
Rev. António José Cordeiro, Lente na Universidade e Doutoral na Santa Se 
Rev. Francisco Marques da Costa, Cónego na Santa Sé 
Rev. Francisco Teixeira de Carvalho, Cónego na Santa Sé 
Rev. Camilo de Lelis da Costa Álvares Pereira, Cónego da Santa Sé 
José Guedes de Magalhães Osório 
Dr. Miguel Mendes Coutinho, reitor de Almacave 
Rev. José Pereira Pinto, reitor de Armamar 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel Pereira de Sousa, da rua da Corredoura 
António José de Freitas, da rua da Olaria 
Manuel Gomes, da rua Direita 
Manuel da Cunha, da rua de Olaria 
Manuel Caetano de Mesquita, da rua de S. Francisco 
João José da Silva, da rua da Misericórdia 

INSPECTOR 
DAS OBRAS 

António de Almeida Pinto, meirinho-geral 

ZELADORES 

Rev. Manuel dos Santos Rodrigues, vice-reitor do Seminário 
Rev. Pedro Correia Moreira 
Dr. Luís Monteiro de Carvalho 
José Rodrigues Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 
José da Silva Mengo 
José Manuel Lopes Parreira 
Luís Manuel e Companheiro, negociantes da cidade do Porto | 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1800, Setembro, 7, fis. 85-86v. 



MESA DO ANO DE 1801 -1802 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Rev. António José Cordeiro 
Rev. António Teixeira Cardoso de Meneses, mestre escola da catedral e 
provisor do bispado 
Rev. Francisco José Ferreira de Santa Bárbara Moura, Cónego na Santa Sé 
Rev. Francisco Teixeira de Carvalho, Cónego na Santa Sé 
Rev. Camilo de Lelis da Costa Alvares Pereira, Cónego da Santa Sé 
José Guedes de Magalhães Osório, tenente coronel da milícia desta cidade e 
comarca 
Rev. Miguel Mendes Coutinho, reitor de Almacave 
Rev. José Pereira Pinto, reitor de Armamar 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel Pereira de Sousa 
Manuel da Cunha, da Olaria 
Francisco António Nunes, dos Fomos 
Manuel de Santo António, da Rua da Pereira 
José Manuel Lopes Parreira, da praça de Cima 
José de Jesus Pereira, da praça de Cima 

ZELADORES 
(das obras) 

António de Almeida Pinto 
Manuel Caetano de Mesquita 
Manuel Gomes da Silva 

ZELADORES 

Rev.Manuel dos Santos Rodrigues, Vice-Reitor do Seminário desta cidade 
Rev. Pedro Correia Moreira 
Dr. Luis Monteiro de Carvalho 
Francisco Teixeira da Silva 
José da Silva Mengo, da Praça 
Luis Manuel e Companheiro, da cidade do Porto 
João José da Silva, da Rua da Misericórdia 
António José da Costa, da Olaria 
José Rodrigues Pinto Resende 

SECRETÁRIO Rev. Manuel Pereira da Silva Rocha, Vigário Geral do bispado 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1801, Setembro, 5, fis. 87-88v. 
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MESA DO ANO DE 1802 -1803 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
Rev. António Teixeira Cardoso de Meneses, Mestre Escola da Catedral e 
Provisor do Bispado 
Rev. Francisco José Ferreira de Santa Bárbara e Moura, Cónego na 
Catedral 
Rev. Camilo de Lelis da Costa Alvares Pereira, Cónego da Santa Sé 
Rev. José Mateus Monteiro Longo, Cónego da Santa Sé 
José Guedes de Magalhães Osório 
José António Duarte da Fonseca Lobo 
Rev. José Francisco Guedes de Amaral, Reitor da Santa Sé 
Rev. José Miguel Mendes Coutinho, Reitor de Almacave 
Rev. José Pereira Pinto, Reitor de Armamar 

SECRETÁRIO Rev. Manuel Pereira da Silva Rocha, Vigário Geral do Bispado 

ZELADORES 
(das obras) 

António de Almeida Pinto 
Manuel Caetano de Mesquita 
José dos Santos Leitão 
Manuel Gomes da Silva 

ZELADORES 

Rev. Manuel dos Santos Rodrigues, Vice - Reitor do Seminário 
Dr. Luís Monteiro de Carvalho 
José Rodrigues Pinto Resende 
Francisco Pereira da Silva, da Rua do Senhor do Bom Despacho 
José da Silva Mengo, da Praça 
José de Jesus Pereira , da Praça 
José Manuel Lopes Parreira, da Praça 
Luis Manuel e Companhia, da cidade do Porto 
João José da Silva, da Rua da Misercórdia 
António José dos Santos, da Olaria 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel de Santo António, da Rua da Pereira 
Francisco António Nunes, dos Fomos 
Álvaro Cardoso, da Rua Direita 
Manuel da Silva, homem de negócio, da Rua Direita 
José Ferreira Grilo 
José de Moura Coutinho, da Praça [ 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1802, Setembro, 6, ils. 89-90. 



155 

MESA DO ANO DE 1803 -1804 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
Rev. Geminiano Vaz, Chantre da Santa Sé 
Rev. António Teixeira Cardoso de Meneses, Mestre Escola da Santa Sé 
Rev. Francisco José Ferreira de Santa Bárbara e Moura, Cónego na Santa 
Sé 
Rev. Camilo de Lelis da Costa Alvares Pereira, Cónego na Santa Se 
Rev. Mateus Monteiro Longo, Cónego na Santa Sé 
Rev. Manuel Gomes Cardoso de Carvalho, Abade de Penude 
José Guedes de Magalhães Osório 
António Duarte da Fonseca Lobo, Juiz de Fora desta cidade 
Rev. Francisco Guedes de Amaral, Reitor da Santa Sé 
Rev. José Pereira Pinto, Reitor de Armamar 

SECRETÁRIO Serafim José da Silva Rocha, Cónego na Santa Sé 

ZELADORES 
(das obras) 

António de Almeida Pinto 
Manuel Caetano de Mesquita 
José dos Santos Leitão 

ZELADORES 

Rev. Manuel dos Santos Rodrigues, Vice-Reitor do Seminário 
Dr. Luís Monteiro de Carvalho 
José Rodrigues Pinto Resende 
Francisco Teixeira da Silva, da Rua do Senhor do Bom Despacho 
José de Jesus Pereira , da Praça 
José Manuel Lopes Parreira, da Praça 
Luis Manuel e Companhia, Negociante da cidade do Porto 
João José da Silva, da Misercórdia 
António José de Freitas, da Olaria 

TESOUREDRO Manuel Gomes da Silva, da Rua Direita 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António José Alves, da Corredoura 
Fernando António de Macedo, da Praça da Sé 
Domingos Gonçalves, da Praça da Sé 
José da Silva, da Rua Direita 
José António de Sousa Lobo, da Praça 
José da Silva Mengo, da Praça 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1803, Setembro, 7, fis. 90v-92. 



MESA DO ANO DE 1804 - 1805 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Sr. Bispo de Aveiro 
Chantre da S. Sé 
Arcipreste 
Mestre Escola 
Francisco José Ferreira de Santa Bárbara e Moura 
Cónego, Camilo de Lelis da Costa Alvares Pereira 
Cónego, Mateus Longo 
José Guedes de Magalhães Osório 
António Duarte da Fonseca Lobo 
Abade de Penude 
Rev. Reitor da Sé 
Rev. Reitor de Armamar 

SECRETÁRIO Cónego, Serafim José da Silva Rocha 

TESOUREIRO Manuel Gomes da Silva 

ZELADORES 

Rev. Vice-Reitor do Seminário 
Rev. Pedro Correia Moreira 
Dr. Luis Monteiro de Carvalho 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 
Francisco António Nunes 
José Manuel Lopes 
António José Freitas 
Manuel António Cerdeira 
José Rodrigues Pinto Resende 
António de Almeida Pinto 
António Francisco Cerdeira 
José Luis da Silva 
Mauro Caetano de Mesquita 
Manuel Pereira de Sousa 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Francisco António de Macedo 
António Fernandes Alves 
Domingos Gonçalves 
José da Silva Mengo 
José da Silva Meroso 
António Teixeira Botelho 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1804, fis. 92v-94. 
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MESA DO ANO DE 1805 - 1806 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
Manuel Freire Gameiro, Deão da Sé 
Mestre Escola 
Arcediago de Côa 
Arcipreste 
Cónego, Francisco José Ferreira de Santa Bárbara e Moura 
Cónego, Camilo de Lelis da Costa Alvares Pereira 
Cónego, Mateus Monteiro Longo 
Abade de Penude 
José Guedes de Magalhães 
António Duarte da Fonseca Lobo 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
Heitor Parreira da Silva, Abade Reservatário de Soutelo 
Reitor de Armamar 

SECRETÁRIO Cónego, Serafim José da Silva Rocha 

ZELADORES 

Manuel dos Santos Rodrigues, Vice-Reitor do Seminário 
Pedro Correia Moreira 
Luis Monteiro de Carvalho 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 
José Manuel Lopes 
Manuel António Cerdeira 
José Rodrigues Pinto 
António de Almeida Pinto 
António Francisco Cerdeira 
José dos Santos Leitão 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António José de Freitas 
Gabriel da Silva Pinto 
Francisco António Nunes de Aguiar 
José Rodrigues Barrocas 
José Carvalho Magalhães 
José Cardoso 

TESOUREIRO Manuel Gomes da Silva 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1805, fis. 94-95v. 



MESA DO ANO DE 1806 -1807 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
Deão, D. Manuel Freire Gameiro 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Cónego, Francisco José de Santa Bárbara 
Cónego, Serafim José da Rocha 
Abade de Figueira 
Abade de Penude 
Abade de Resende 
Reitor de Armamar 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
António Duarte da Fonseca Lobo 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Manuel dos Santos Rodrigues, Vice-Reitor do Seminário 
Dr. Luis Monteiro 
Francisco Ferreira da Silva 
José de Jesus Pereira 
José Rodrigues Pinto 
Manuel António Cerdeira 
António de Almeida Pinto 
Manuel José Lopes Pereira 
José dos Santos Leitão 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Gabriel da Silva 
José Rodrigues Barrocas 
António José de Freitas 
Francisco António Nunes 
José de Carvalho 
José Cardoso 

TESOUREIRO Manuel Gomes da Silva 

A.I.N.S.RX. - ob. cit., 1806, fis. 95v-96v. 



MESA DO ANO DE 1807 - 1808 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
Deão, D.Manuel Freire Gameiro 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Cónego, Francisco José de Santa Bárbara 
Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Abade de Figueira 
Abade de Resende 
Reitor de Armamar 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
António Duarte da Fonseca Lobo 
João Pinheiro de Aragão 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Manuel dos Santos, Vice-Reitor do Seminário 
Pedro Correia Moreira 
Dr.Luis Monteiro 
Francisco Ferreira da Silva 
José de Jesus 
José Manuel Lopes 
José Rodrigues Pinto 
António de Almeida Pinto 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

João Teixeira dos Santos Moura 
Álvaro José Cardoso 
Manuel António de Carvalho 
António José Gonçalves 
João Gabriel 
Manuel Ferreira das Neves 

TESOUREIRO Manuel Gomes da Silva 

CAPELÃO Padre, João Cardoso 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., ils. 97-98. 



MESA DO ANO DE 1808 -1809 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
Deão, D. Manuel Freire Gameiro 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Cónego, Francisco José de Santa Bárbara 
Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Abade de Resende 
Reitor de Armamar 
Joaquim de Albergaria Monteiro e Vasconcelos 
António Duarte da Fonseca Lobo 
João Pinheiro de Aragão 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Manuel dos Santos, Vice-Reitor do Seminário 
Pedro Correia Moreira 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 
José Manuel Lopes Pereira 
José Rodrigues Pinto 
António de Almeida Pinto 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel António de Carvalho 
João Teixeira dos Santos e Moura 
Álvaro José Cardoso 
António José Gonçalves 
João de Sousa 
Manuel Ferreira das Neves 

TESOUREmO Manuel Gomes da Silva 

CAPELÃO Padre, João Cardoso 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fis. 98v-99v. 



MESA DO ANO DE 1809 - 1810 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
D. Deão 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Cónego, Francisco José de Santa Barbara 
Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Abade de Resende 
Reitor de Armamar 
Joaquim de Albergaria Monteiro e Vasconcelos 
João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
António Duarte da Fonseca Lobo 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Manuel dos Santos, Vice-Reitor do Seminário 
Pedro Correia Moreira 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 
José Lopes Parreira 
José Rodrigues Pinto 
António de Almeida Pinto 
José dos Santos Leitão 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Luis da Silva 
João Cardoso 
Manuel JoséLourenço 
João Teixeira dos Santos e Moura 
Joaquim José de Abreu 
José da Silva 

TESOUREDRO JoséRodrigues Barroca 

A.I.N.S.R.L. - ob. Cit., fis. 100-101. 



MESA DO ANO DE 1810 -1811 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
Deão, D.Manuel Freire Gameiro 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Cónego, Francisco José da Santa Bárbara 
Cónego, Serafim José da Silva Rocha 
Camilo de Lelis da Costa Alvares Pereira 
Francisco José Pereira, Promotor 
Abade de Resende 
Reitor de Armamar 
Joaquim de Albergaria Monteiro e Vasconcelos 
João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
António Duarte da Fonseca Lobo 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Manuel dos Santos, Vice-Reitor do Seminário 
Pedro Correia Moreira 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 
José Lopes Parreira 
António de Almeida Pinto 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Luis da Silva 
João Baptista Cardoso 
João Teixeira dos Santos Moura 
Joaquim José Cerdeira de Abreu 
José da Silva 
Manuel José Lourenço 

TESOUREIRO José Rodrigues Barroca 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fis. lOlv-102. 
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MESA DO ANO DE 1811 -1812 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
D. Deão 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Cónego, Francisco José da Santa Bárbara 
Camilo de Lelis da Costa Alvares Pereira 
Serafim José da Silva Rocha 
Francisco Pereira, Promotor 
Manuel Gomes Cardoso, Abade de Penude 
Reitor de Armamar 
Joaquim de Albergaria Monteiro e Vasconcelos 
João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Arcediago de Coa 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório SECRETÁRIO 

ZELADORES 

Manuel dos Santos, Vice-Reitor do Seminário 
Pedro Cerdeira Moreira 
José de Jesus Pereira 
Francisco Teixeira da Silva 
José Lopes Parreira 
António de Almeida Pinto 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Luis da Silva 
João Baptista Cardoso 
Manuel José Lourenço 
João Teixeira dos Santos Moura 
Joaquim José Correia de Abreu 
José da Silva 

TESOUREmO José Rodrigues Barroca 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fl. 102v-103v. 



MESA DO ANO DE 1812 - 1813 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Aveiro 
D. Deão 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Francisco José da Santa Bárbara 
Camilo de Lelis Alvares Pereira 
Serafim José da Rocha 
Francisco José Pereira, Desembargador Promotor 
Reitor de Armamar 
João Pinheiro de Aragão 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
António Duarte da Fonseca Lobo 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Pedro Correia Moreira 
Manuel dos Santos, Vice-Reitor 
Álvaro Cardoso 
António de Almeida Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Francisco António de Macedo 
Gabriel da Silva 
António Joaquim Ramos 
José Ferreira das Neves 
Manuel Joaquim Alves Ferreira 
Mannp.1 Bento 

TESOUREDIO António José de Freitas 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fis. 104-105v. 



MESA DO ANO DE 1813 - 1814 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Pinhel 
D. Deão 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Arcediago da Sé 
Francisco José Ferreira de Santa Bárbara 
Camilo de Lelis Alvares Pereira 
Serafim José da Silva Rocha 
Francisco José Pereira, Desembargedor Promotor 
Reitor de Armamar 
João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
António Duarte da Fonseca Lobo 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Pedro Correia Moreira 
Manuel Rodrigues dos Santos,Vice-Reitor 
Manuel Correia Pinto, da Olaria 
António de Almeida Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Francisco António de Macedo 
Gabriel da Silva 
António Joaquim Ramos 
José Luis da Silva 
Álvaro Cardoso 
Manuel Monteiro 

TESOUREERO Antonio José de Freitas, da Olaria 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fis. 106v-107v. 
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MESA DO ANO DE 1814 -1815 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Pinhel 
D. Deão 
Chantre 
Mestre Escola 
Arcediago da Sé 
Arcipreste 
Francisco José Ferreira de Santa Bárbara 
Serafim José da Silva Rocha 
Camilo de Lelis Alvares Pereira 
Francisco José Pereira, Desembargador Promotor 
Franscisco Guedes do Amaral, Reitor da Sé 
José da Costa Gonçalves, Abade de Pendilhe 
Manuel Cardoso, Abade de Penude 
João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
José Leite Pereira de Azevedo Cunha, Coronel do Regimento da Milícia, 
desta cidade 
António Duarte da Fonseca Lobo 

MORDOMOS 
NOBRES 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Manuel Rodrigues dos Santos 
Pedro Correia Moreira 
António de Almeida Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
José de Jesus Pereira 
José da Silva Lopes Rocha, ourives da cidade do Porto 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Francisco António de Macedo 
José Luis da Silva 
Álvaro Cardoso 
António Joaquim Ramos 
Manuel Bento 
Bernardo Guedes 

TESOUREIRO António José de Freitas 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fis. 108-109. 



MESA DO ANO DE 1815 - 1816 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

Senhor Bispo de Pinhel 
D. Deão 
Chantre 1 Mestre Escola 
Arcediago da Sé 
Arcipreste, António Pinheiro da Fonseca 
Francisco José Ferreira de Santa Bárbara 
Serafim José da Silva Rocha 

MORDOMOS 
NOBRES 

Camilo de Lelis da Costa 
Francisco José Pereira, Desembargador Promotor 
Francisco Guedes do Amaral, Desembargador 
José da Costa Gonçalves, Abade de Pendilhe 
Manuel Gomes Cardoso, Abade de Penude 
João Pinheiro de Aragão 
Joaquim de Albergaria 
José Leite Pereira de Azevedo 
António Duarte da Fonseca Lobo 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

Manuel dos Santos Rodrigues 
Pedro Correia Moreira 
José da Silva Lopes, Ourives do Porto 

ZELADORES António de Almeida Pinto 
Francisco Teixeira da Silva 
Manuel de Jesus Pereira 
José dns Santos Leitão 

Francisco António de Macedo 
Álvaro José Cardoso 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Bernardo Guedes 
Manuel Bento Osório 
José Luis da Silva 
AntAnin ínaquim Ramos 

TESOUREDIO António José de Freitas 
L-

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fis. 109v-110v. 



MESA DO ANO DE 1816 -1817 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

PROTECTORES Senhor Bispo de Pinhel 
Rnlin He Leça 

MORDOMOS 
NOBRES 

Deão, D. Manuel Freire 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Francisco José de Santa Bárbara 
Serafim José da Rocha 
Franscisco José Pereira, Desembargador Promotor 
João António da Fonseca 
João Pinheiro de Aragão 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
Manuel Pereira Coutinho de Vilhena 
António Taveira Pimentel 
José Leitão Pereira 
António Duarte da Fonseca 
Abade de Penude 
Abade de Pendilhe 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Manuel dos SantosRodrigues 
Pedro Correia Moreira 
José da Silva Lopes, ourives do Porto 
António de Almeida Pereira de Carvalho 
Francisco Teixeira da Silva 
Manuel de Jesus Pereira 
António José de Freitas 
José dos Santos Leitão 

TESOUREDtO António José de Freitas 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Joaquim de Almeida, espingardeiro da Corredoura 
José da Costa Pacheco, da Olaria 
José Pereira da Paz, da Rua Direita 
Francisco Ferreira Costeira, da Calçada 
Antonio Pereira, da Olaria 
Manuel de Santo António de Macedo 

I  
A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fis. 111-112V. 
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MESA DO ANO DE 1817 -1818 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

PROTECTORES Senhor Bispo de Pinhel 
Balio de Leça 

MORDOMOS 
NOBRES 

Deão, D. Manuel Freire 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Francisco José de Santa Bárbara 
Serafim José da Rocha 
Desembargador Promotor 
João António da Fonseca 
João Pinheiro de Aragão 
Joaquim de Albergaria 
Manuel Pereira Coutinho de Vilhena 
António Taveira Pimentel 
José Leite Pereira 
António Duarte da Fonseca Lobo 
Abade de Penude 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Manuel dos Santos Rodrigues 
Pedro Correia Moreira 
José da Silva Lopes, ourives da cidade do Porto 
António de Almeida Pinto de Carvalho 
Francisco Ferreira da Silva, ourives 
Manuel de Jesus Pereira 
José dos Santos Leitão 

TESOUREIRO António José de Freitas 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António Pereira Pinto 
José da Costa Pacheco 
José Pereira da Paz 
Joaquim José de Almeida, espingardeiro 
Francisco Fernandes Costeira 
Manuel de Santo António 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1817, Setembro, 4, ils. 113-114. 



MESA DO ANO DE 1818 -1819 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

PROTECTORES Senhor Bispo de Pinhel 
Balio de Leça 

MORDOMOS 
NOBRES 

Deão, D.Manuel Freire Gameiro de Sousa 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Francisco José de Santa Bárbara e Moura 
Serafim José da Rocha 
Francisco José Pereira 
João António da Fonseca 
João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Joaquim de Albergaria 
Manuel Pereira Coutinho de Vilhena 
António Taveira Pimentel 
José Leite Pereira 
António Duarte da Fonseca Lobo 
Abade de Penude 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

ZELADORES 

Manuel dos Santos Rodrigues 
Pedro Correia Moreira 
José da Silva Lopes, ourives da cidade do Porto 
António de Almeida Pinto de Carvalho 
Francisco Ferreira da Silva 
Manuel de Sousa Pereira 
José dos Santos Leitão 

TESOUREDIO António José de Freitas 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António Pereira Pinto 
José da Costa Pacheco 
José Pereira da Paz 
Joaquim José de Almeida 
Francisco Fernandes Costeira 
Manuel de Santo António 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1818, Setembro, 7, fis. 115-117. 
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MESA DO ANO DE 1819 - 1820 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Pinhel 
Deão, D. Manuel 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Francisco José Ferreira de Santa Bárbara 
Serafim José da Silva Rocha 
João Pinheiro de Aragão 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
António Taveira Pimentel 
António Duarte da Fonseca 
João António da Fonseca 
Francisco José Pereira 
Coronel, José Leite Pereira 
Abade de Penude 
José Pinto Cardoso, de Armamar 

TESOUREIRO Bernardo Guedes 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel Bento Osório 
Álvaro Cardoso 
Francisco António de Oliveira 
Manuel António Nunes 
António Joaquim Ramos 
Álvaro Moreira da Fonseca 

ZELADORES 

Pedro Correia Moreira 
Joséda Silva Lopes, ourives do Porto 
António de Almeida Pinto de Carvalho, da Rua de Almacave 
Francisco Ferreira da Silva 
Manuel de Jesus Pereira 
José dos Santos Leitão 

AJ.N.S.KL. - ob. cit., 1819, Setembro, 7, fis. 117v-118v. 
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MESA DO ANO DE 1820 - 1821 

JUIZ Senhor Bispo, D. João António Binet Píncio 

SECRETÁRIO José Guedes de Magalhães Osório 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Pinhel 
Deão, D. Manuel 
Mestre Escola 
Arcipreste 
Francisco José de Santa Bárbara 
Serafim José da Rocha 
João Pinheiro de Aragão 
Joaquim de Albergaria 
António Taveira Pimentel 
António Duarte da Fonseca 
João António da Fonseca Ferraz 
Francisco José Pereira 
Coronel, José Leite 
Abade de Penude 
José Pinto Cardoso, de Armamar 

TESOUREIRO Bernardo Guedes 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel Bento Osório 
Álvaro Cardoso 
Francisco António de Oliveira 
Manuel António Nunes 
António Joaquim Ramos 
Álvaro Moreira da Fonseca 

ZELADORES 

Pedro Correia Moreira 
José da Silva Lopes Rocha 
António de Almeida Pereira Cardoso 
Francisco Ferreira da Mota 
José dos Santos Leitão 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1820, Setembro, 18, fis. 118v-119v. 



MESA DO ANO DE 1821 - 1822 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Jesus Maria Pinto 

SECRETÁRIO Rev. Francisco José Pereira 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo de Pinhel 
Deão, D. Manuel 
Mestre Escola 
Arcediago de Coa, Bernardo de Vasconcelos 
Arcipreste 
João Pinheiro de Aragão 
Joaquim de Albergaria 
António Taveira Pimentel 
Coronel, José Leite 
José Guedes de Magalhães 
Abade de Longa 
Rev. Desembargador Vigário Geral 
Abade de Penude 
José Pinto Cardoso, de Armamar 

TESOUREIRO Bernardo Guedes 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel Bento Osório 
Álvaro da Fonseca Moreira 
António Joaquim Ramos 
Francisco António de Oliveira 
Manuel António Nunes 
João dos Santos, da Calçada 

ZELADORES Rev. Pedro Correia Moreira 
José da Silva Lopes Rocha 
Francisco Ferreira da Mota 

A.I.N.S.R.L. -ob. cit., 1821, Setembro, 1, fis. 120v-121v. 



MESA DO ANO DE 1822 -1823 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Jesus Maria Pinto 

SECRETÁRIO Francisco José Pereira 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo deste bispado 
Senhor Bispo de Pinhel 
Deão, D. Manuel 
Mestre Escola 
Arcipestre, António Pinheiro da Fonseca Pereira e Silva 
Vigário Geral 
Abade de Longa 
Abade de Penude 
José Pinto Cardoso, de Armamar 
João Pinheiro de Aragão 
José Guedes de Magalhães Osório 
Joaquim de Albergaria 
António Taveira Pimentel 
José Leite Pereira de Azevedo 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António dos Santos, da Rua da Calçada 
António Pereira, da Rua daOlaria 
Manuel José Pereira, da mesma 
Francisco Bastos Teixeira 
José Luis da Silva, da Praça da Sé 
José Pinto Povoas 

ZELADORES João Gomes da Silva 
José da Silva Lopes Rocha 
Francisco Ferreira da Mota | 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1822, Setembro, 1, fis. 122-123. 
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MESA DO ANO DE 1823 -1824 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Jesus Maria Pinto 

SECRETÁRIO Francisco José Pereira 

Senhor Bispo deste Bispado 
Senhor Bispo de Pinhel 
Deão, D. Manuel Freire Gameiro 
Mestre Escola e Provisor 
Arcipreste, António Pinheiro 
Vigário Geral 

MORDOMOS Abade de Longa 
NOBRES Abade de Lalim 

José Pinto Cardoso, de Armamar 
João Pinheiro de Aragão 
José Guedes de Magalhães 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
António Taveira Pimentel 
José de Melo Freire Pita Osório 
António Duarte da Fonseca Lobo 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

António dos Santos 
António Pereira 

MORDOMOS Manuel José Pereira 
OFICIAIS Francisco de Bastos Teixeira 

JoséLuis da Silva 
José Pinto Povoas 

ZELADORES João Gomes da Silva 
José da Silva Lopes Rocha 
Francisco Ferreira da Mota 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1823, Agosto, 31, ils. 123v-124v. 



MESA DO ANO DE 1824 - 1825 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Jesus Maria Pinto 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo deste Bispado 
Senhor Bispo de Pinhel 
Deão, D. Manuel Freire Gameiro 
Mestre Escola e Provisor 
Arcipreste, António Pinheiro da Fonseca 
Vigário Geral 
Abade de Longa 
Abade de Lalim 
José Pinto Cardoso 
João Pinheiro de Aragão 
Jerónimo de Carvalho Rebelo 
José Guedes de Magalhães 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
António Taveira Pimentel 
António Duarte da Fonseca Lobo 
José Maria Pacheco 
Francisco Xavier Pereira Cardoso, Capitão Mor de Armamar 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António dos Santos 
António Pereira 
Manuel José Pereira 
Francisco de Bastos Teixeira 
José Luis da Silva 
Manuel Bento Osório 

ZELADORES 

Rev. João Gomes da Silva 
Rev. Manuel José da Silva 

1 Francisco António de Macedo 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1824, Setembro, 5, fis. 125-126. 
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MESA DO ANO DE 1825 - 1826 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Jesus Maria Pinto 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira, Desembargador Promotor 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo da Diocese 
Senhor Bispo de Pinhel 
Deão, D. Manuel Ferreira Gameiro de Sousa 
Mestre Escola e Provisor 
Arcipreste, António Pinheiro da Fonseca 
Vigário Geral, Reitor da Sé 
Cónego, Aleixo da Fonseca e Silva 
Manuel Pereira da Silva, Abade de Longa 
Abade de Lalim 
José Pinto Cardoso, de Armamar 
Jerónimo de Carvalho Rebelo 
Comendador,António Taveira Pimentel 
Comendador, João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Comendador,José Guedes de Magalhães Osório 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
António Duarte da Fonseca Lobo 
José Maria Pacheco 
Francisco Xavier Pereira da Silva Cardoso, Capitão Mor de Armamar 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António dos Santos 
António Pereira 
Manuel José Pereira 
Francisco de Bastos Teixeira 
José Luis da Silva 
Manuel Bento Osório 

ZELADORES João Gomes da Silva 
Manuel José da Silva 
Francisco António de Macedo 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1825, Setembro, 4, ils. 126v-127v. 
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MESA DO ANO DE 1826 -1827 

JUIZ Senhor BispoTitular de Lamego^ D. José de Jesus Maria Pinto 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira, Desembargador Promotor 

MORDOMOS 
NOBRES 

Semhor Bispo do Porto 
Senhor Bispo de Pinhel 
Deão, D. Manuel Freire Gameiro 
Vigário Capitular e Mestre Escola 
Arcipreste, António Pinheiro da Fonseca 
Mestre Escola do Porto 
Cónego, Augusto de Magalhães Avelar 
Cónego, Aleixo da Fonseca e Silva 
Abade de Lalim 
Abade de Longa 
José Pinto Cardoso, de Armamar 
Visconde de Várzea ,General da Província 
Marechal, António de Lacerda Pinto da Silveira 
Comendador, António Taveira Pimentel de Carvalho 
Comendador, José Guedes de Magalhães 
Comendador, João Pinheiro de Aragão 
Comendador, José Taveira Pimentel de Carvalho 
Comendador, Manuel Pereira Coutinho de Vilhena 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
José Maria Pacheco de Lacerda 
Francisco Xavier Pereira da Silva Cardoso, Capitão-Mor de Armamar 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António dos Santos 
António Pereira 
José Luis da Silva 
Francisco de Bastos Teixeira 
Manuel Bento Osório 
João José Ribeiro 

ZELADORES 

Cónego, António Pinheiro da Fonseca 
Francisco José da Fonseca 
Manuel Joaquim Pereira Cardoso 

AI.N.S.R.L. - cb. cit., 1826, Setembro, 5, fis. 128-129v. 

f Este bispo faleceu em 6 de Março de 1826, AZEVEDO, D. Joaquim, História Ecclesiástica da 
Cidade e Bispado de Lamego. Porto, Typographia do Jornal do Porto. 1877. pag. 105: ALMEIDA. 
Fortunato de, História da Igreja, Porto, Livraria Civilização Editora, 1970, Vol. 3, p. 548, porém 
continua a ser citado como Juiz da Irmandade nos anos de 1826 a 1828. 
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MESA DO ANO DE 1827 -1828 

JUIZ Senhor Bispo de Lamego, D. José de Jesus Maria Pinto 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo do Porto 
Senhor Bispo de Pinhel 
Deão, D. Manuel Freire Gameiro 
Vigário Capitular, Chantre 
Mestre Escola,Teixeira Mendes 
Arcipreste, Pinheiro da Fonseca 
Mestre Escola do Porto 
Cónego, Augusto de Magalhães e Avelar 
Abade de Lalim 
Abade de Longa 
José Pinto Cardoso, de Armamar 
Visconde de Várzea 
Marechal, Lacerda da Silva 
Comendador, António Taveira Pimentel 
Comendador, José Guedes de Magalhães 
Comendador, João Pinheiro de Aragão 
Comendador, José Taveira Pimentel 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
Desembargador, António Duarte da Fonseca Lobo 
José Maria Pacheco 
Francisco Xavier da Silva Cardoso Pereira e Fonseca 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António dos Santos 
António Pereira 
José Luis da Silva 
Francisco de Bastos Teixeira 
Manuel Pinto 
João José Ribeiro 

ZELADORES 

Cónego, António Pinheiro da Fonseca 
Francisco José da Fonseca 
Manuel Joaquim Pereira Cardoso 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1827, Setembro, 2, ils. 130-131. 
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MESA DO ANO DE 1828 - 1829 

JUIZ Senhor Bispo do Porto, D. João de Magalhães e Avelar 

SECRETÁRIO Cónego e Desembargardor Promotor do Eclesiástico deste Bispado 

MORDOMOS 
NOBRES 

MORDOMOS 
NOBRES 

Deão, D. Freire Gameiro de Sousa 
Mestre Escola e Vigário Capitular, Teixeira de Meneses 
Arcipreste, Pinheiro da Fonseca Vieira e Silva 
Arcediago da Santa Sé de Lamego 
Mestre Escola, do Porto 
Agostinho de Magalhães Avelar 
Abade da freguesia de Lalim 
Abade de Longa 
Abade de Penude 
José Pinto Cardoso, de Armamar 
Visconde de Várzea 
Marechal, Lacerda Silveira 
Comendador, António Taveira Pimentel 
Comendador, José Guedes de Magalhães Osório 
Comendador, João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Comendadorjosé Taveira Pimentel de Carvalho 
Comendador, José de Melo Freire 
Manuel Pereira Coutinho Vilhena 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
José Lemos Melo e Vasconcelos 
Afonso de Sousa Freire Borges da Veiga 
Juiz de Fora, Joaquim António Pinto Moreira 
Capitão-Mor de Armamar, Francisco Xavier da Silva Cardoso 
Luis Pinto de Sousa Pereira de Meneses 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António dos Santos 
António Pereira 
José Luis da Silva 
Francisco de Bastos Teixeira 
Manuel Bento 
João José Ribeiro 

ZELADORES 

Cónego, António Pinheiro 
Manuel Joaquim Pereira Cardoso 
Herculano José da Costa Lobo 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1828, Setembro, 2, ils. 131v-132v. 



MESA DO ANO DE 1829 - 1830 

JUIZ Vigário Capitular, António Teixeira Cardoso de Meneses 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo do Porto 
Deão, D. Manuel Freire Gameiro de Sousa 
Arcipreste, António Pinheiro da Fonseca Vieira da Silva 
Arcediago da Santa Sé, Luis Navarro de Andrade 
Mestre Escola do Porto 
Cónego, Agostinho de Magalhães e Avelar 
Abade da freguesia de Lalim 
Abade de Longa 
Abade de Samodães 
Abade de Penude 
Abade de Freigil 
José Pinto Cardoso, de Armamar 
Visconde de Várzea General do Porto 
Marechal, António de Lacerda Silveira 
Comendador, António Teixeira Pimentel 
Comendador, José Guedes de Magalhães Osório 
Comendador, João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Comendador, José Taveira Pimentel de Carvalho 
Comendador, Coronel José de Melo Freire Pita Osório 
Joaquim de Albergaria Monteiro 
Afonso Botelho de S. Paio e Sousa 
Afonso de Sousa Freire Borges da Veiga 
Desembargador, António Joaquim Pinto 
Juiz de Fora, Joaquim António Pinto Moreira 
Luis Pinto de Sousa Pereira de Meneses 
Capitão Mor, Francisco Xavier da Silva Cardoso Pereira 
Deão, D.Manuel Freire Gameiro de Sousa 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Capitão, Francisco Rodrigues de Magalhães 
António dos Santos 
Alferes, Francisco de Bastos Teixeira 
Manuel Bento Osório 
João José Ribeiro 
Diogo Cardoso 

ZELADORES 

Cónego, António Pinheiro 
Tenente de Voluntários, Manuel Joaquim Pereira 
Herculano José Costa Lobo 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1829, Setembro, 2, fis. 133-134. 
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MESA DO ANO DE 1830 -1831 

JUIZ Vigário Capitular, António Teixeira Cardoso de Meneses 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo do Porto 
Deão, D. Manuel Freire Gameiro de Sousa 
Arcediago da Sé 
Mestre Escola do Porto 
Cónego, Agostinho de Magalhães e Avelar 
Abade de Lalim 
Abade de Samodães 
Abade de Penude 
Abade da Longa 
Reitor da Sé desta cidade 
Comendador, António Taveira Pimentel de Carvalho 
Comendador, José Guedes de Magalhães Osório 
Comendador, João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Comendador e Coronel, José de Melo Freire Pita Osório 
Domingos Monteiro de Albergaria 
Afonso Botelho de S. Paio e Sousa 
Afonso de Sousa Araújo Borges da Veiga 
Desembargador, António Joaquim Pinto 
Juiz de Fora, Joaquim António Pinto Moreira 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Capitão, Francisco Rodrigues de Magalhães 
Alferes, Francisco de Bastos Teixeira 
António dos Santos 
Manuel Bento Osório 
João José Ribeiro 
Diogo José Cardoso 

ZELADORES 

Cónego, António Pinheiro da Fonseca 
Tenente de Voluntários Realistas, Manuel Joaquim Pereira Cardoso de 
Magalhães 
Herculano José da Costa Lobo j 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1830, Setembro, 4, fis. 134v-135v. 
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MESA DO ANO DE 1831 - 1832 

JUIZ Vigário Capitular, António Teixeira Cardoso de Meneses, Mestre Escola da 
Catedral 

SECRETARIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo do Porto, D. João de Magalhães Avelar 
Deão, D.Manuel Freire Gameiro de Sousa 
Mestre Escola da Sé do Porto, Luis de Magalhães Avelar 
Cónego da mesma Sé, Agostinho de Magalhães Avelar 
Abade de Lalim, Luis António Pinto Pereira Cardoso 
Abade de Penude, António Nunes da Silva 
Abade de Samodães, João Freire de Campos 
Abade de Longa, José Bento Giraldo 
Comendador, António Taveira Pimentel 
Comendador e Coroneljosé de Melo Freire Pita Osório 
Comendador,João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Comendadorjosé Guedes de Magalhães Osório 
Francisco Osório de Aragão Botelho 
António Perfeito Pereira Pinto 
Domingos Monteiro de Albergaria 
Afonso Botelho de S. Paio e Sousa 
Afonso de Sousa Araújo Borges da Veiga 
Desembargador, António Joaquim Pinto 
Juiz de Fora e Corregedor de Trancoso, Joaquim António Pinto Moreira 
Francisco Dionísio Pereira da Rocha 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Capitão, Francisco Rodrigues de Magalhães 
Alferes, Francisco de Bastos Teixeira 
António dos Santos 
Manuel Bento Osório 
João José Ribeiro 
Diogo Cardoso 

ZELADORES 

António Pinheiro da Fonseca 
Tenente de Voluntários Reais, Manuel Joaquim Pereira Cardoso de 
Magalhães j 
Herculano José Costa Lobo j 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1831, Setembro, 4, fis. 136-137v. 
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MESA DO ANO DE 1832 -1833 

JUIZ Vigário Capitular, António Teixeira Cardoso de Meneses 

PROTECTORES Senhor Bispo do Porto, D. João de Magallhães e Avelar 
Governador das Justiças, Aires Pinto de Sousa 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Deão, D. Manuel Freire Gameiro de Sousa 
Mestre Escola da Sé do Porto, Luis de Magalhães Avelar 
Cónego da mesma Sé, Agostinho de Magalhães Avelar 
Abade de Lalim, Luis António Pinto Pereira Cardoso 
Abade de Penude, António Nunes da Silva 
Abade de Samodães, João Freire de Campos 
Abade de Longa, José Bento Giraldo 
Conselheiro, Vitorino José Cerveira Botelho do Amaral 
Coronel e Governador Militar desta cidade, D. Miguel Vaz Guedes de 
Ataíde e Azevedo 
Comendador, António Taveira Pimentel 
Comendador, João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Comendador, José Guedes de Magalhães Osório 
Francisco Osório de Aragão Magalhães 
António Perfeito Pereira Pinto 
Domingos de Albergaria Monteiro 
Afonso Botelho de S. Paio e Sousa 
Afonso de Sousa Araújo Borges da Veiga 
Desembargador, António Joaquim Pinto 
Desembargador Corregedor do Crime, João Manuel de Oliveira 
Desembargador, João da Cunha Neves 
Corregedor da Comarca, António Roberto de Araújo Queirós 
Corregedor de Trancoso, Joaquim António Pinto Moreira 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Capitão, Francisco Rodrigues de Magalhães 
Alferes, Francisco de Bastos Teixeira 
António dos Santos 
Manuel Bento Osório 
Alferes, João José Ribeiro 
Diogo Cardoso 

ZELADORES 

Cónego, António Pinheiro da Fonseca 
Capitão de Voluntários Realistas, Manuel Joaquim Pereira Cardoso de 
Magalhães 
Herculano José Costa Lobo 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1832, Setembro, 4, ils. 138-140. 



MESA DO ANO DE 1833 - 1834 

JUIZ Senhor Bispo, D. Frei José da Assumção 

PROTECTOR Governador das Justiças, Aires Pinto de Sousa Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Deão, D.Manuel Freire Gameiro de Sousa 
Comendador Vigário Capitular, António Teixeira Cardoso de Meneses 
Mestre Escola da Sé do Porto, Luis de Magalhães e Avelar Barbedo 
Cónego da mesma Sé, Agostinho de Magalhães e Avelar Barbedo 
Abade de Lalim, Luis António Pinto 
Abade de Penude António Nunes da Silva 
Conselheiro Presidente da Real Alçada, Vitorino José Cerveira Botelho do 
Amaral 
Chanceler da Relação, Manuel José Calheiros Bezerra de Araújo 
Comendador, António Taveira Pimentel de Carvalho 
Comendador, João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
António Perfeito Pereira Pinto 
Afonso de Sousa Araújo Borges da Veiga 
Desembargador, João da Cunha Neves 
Desembargador, António Joaquim Pinto 
Corregedor da Comarca, António Roberto de Araújo Queirós 
Corregedor da Comarca de Trancoso, Joaquim António Pinto Moreira 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Francisco Rodrigues de Magalhães 
João José Ribeiro 
António dos Santos 
Manuel Bento Osório 
Diogo Cardoso 
António Cardoso 

ZELADORES 

Cónego, António Pinheiro da Fonseca 
Capitão de Voluntários Realistas, Manuel Joaquim Pereira Cardoso de 
Magalhães 
Herculano José da Costa Lobo 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1833, Setembro, 6, fis. 140v-142. 
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MESA DO ANO DE 1834 - 1835 

JUIZ Vigário Capitular e Provedor do Bispado, Manuel António de Figueiredo 

SECRETÁRIO Cónego, Diogo Pereira de Macedo 

MORDOMOS 
NOBRES 

João Pinheiro de Aragão 
Macário de Castro da Fonseca e Sousa 
António Perfeito 
Afonso de Sousa Araújo 
Francisco Osório 
Frederico Augusto da Camará Leme 
Joaquim António Pinheiro 
Francisco Dionisio Pereira da Rocha 
Aires Duarte 
Abade de Penude, Antonio Nunes 
Abade de Resende, Francisco Ignacio 
Bernardo Correia Leitão 
António José da Costa 
Cónego, Manuel José De Freitas Machado 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Diogo José Cardoso 
António dos Santos 
João José Ribeiro 
Manuel Bento Osório 
António Cardoso 
João Gomes Pampas 

ZELADORES António Pinheiro da Fonseca i 
Herculano José da Costa Lobo [ 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1834, Agosto, 26, fis. 142v-143v. 
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MESA DO ANO DE 1835 - 1836 

JUIZ Macário de Castro da Fonseca e Sousa 

SECRETÁRIO Cónego, Diogo de Macedo Pereira 

João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Antonio Perfeito Pereira Pinto Osório 
Afonso de Sousa Araújo Freire Borges da Veiga 
Frederico Augusto da Camará Leme 

MORDOMOS Bernardo Pereira Leitão 
NOBRES Desembargador, António Duarte da Fonseca Lobo 

António José da Costa 
Mestre Escola do Porto, Luis de Magalhães e Avelar 
Cónego da Sé do Porto, Agostinho de Magalhães e Avelar 
Abade de Penude, António Nunes da Silva 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

Diogo José Cardoso 
Manuel Bento Osório 

MORDOMOS João José Ribeiro 
OFICIAIS João Gomes Pampas 

António Cardoso 
António dos Santos 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1835, Agosto, 31, fis. 143v-144v. 

MESA DO ANO DE 1836 - 1837 

JUIZ Vigário Capitular,Diogo de Macedo Pereira 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel Rodrigues 

MORDOMOS 
NOBRES 

João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Afonso de Sousa Araújo Freire Borges da Veiga 
Francisco Osório de Magalhães Botelho 
António José da Costa 
José Joaquim Pereira dos Santos 
Luis de Magalhães e Avelar 
Agostinho de Magalhães e Avelar 

TESOUREffiO Joaquim Manuel Cardoso de Carvalho 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Eduardo de Carvalho 
José António da Silva 
Manuel Rodrigues da Silva 
António da Silva Júnior 
Francisco António de Oliveira 
Pedro Feliciano Guedes 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1836, Setembro, 5, fis. 144v-145. 



MESA DO ANO DE 1836 - 1837 

JUIZ Vigário Capitular, Diogo de Macedo Pereira 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel Rodrigues 

MORDOMOS 
NOBRES 

Afonso de Sousa Araújo Freire Borges da Veiga Silveira 
Luis de Magalhães e Avelar 
Agostinho de Magalhães e Avelar 

TESOUREIRO Eduardo de Carvalho 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António da Silva 
Manuel Rodrigues da Silva 
Joaquim Manuel da Fonseca 
Francisco António de Oliveira 
Pedro Feliciano Guedes 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1837, fis. 145v-146. 

MESA DO ANO DE 1837 - 1838 

JUIZ Afonso de Sousa Freire Borges Araújo 

MORDOMOS 
NOBRES 

Manuel de Carvalho 
Mestre Escola, Luiz de Magalhães Avelar 
António Osório de Magalhães 
António Pinheiro da Fonseca Osório 
José Borges 
Aires Duarte da Fonseca Lobo 
João Baptista Pereira da Rocha 
Bernardo Pinheiro de Aragão 
João da Silveira, de Várzea 
Antonio Perfeito 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel Rodrigues 

TESOUREIRO Eduardo de Carvalho 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José António da Silva 
Manuel Rodrigues da Silva 
Francisco António de Oliveira 
Pedro Feliciano Guedes 
Antonio Cardoso 

1 Vicente Alves 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., ils. 145v-146v. 
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MESA DO ANO DE 1838 - 1839 

JUIZ Afonso de Sousa Araújo Freire Borges da Veiga 

MORDOMOS 
NOBRES 

Mestre Escola, Luis de Magalhães e Avelar 
Macário de Castro 
José Borges Pinto de Carvalho 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel Rodrigues 

TESOUREIRO Eduardo de Carvalho 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José António da Silva 
Manuel Rodrigues da Silva 
Francisco António de Oliveira 
Pedro Feliciano Guedes 
António Cardoso 
Vicente Alves 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fis. 147-147v. 

MESA DO ANO DE 1839 - 1840 

JUIZ Afonso de Sousa Araújo da Silveira 

MORDOMOS 
NOBRES 

Mestre Escola, Luis de Magalhães Avelar 

SECRETARIO Cónego, Manuel Rodrigues da Costa 

DEFINIDORES 
NOBRES 

Cónego, Manuel Jacinto Pereira da Rocha 
Cónego, Francisco José Pereira 
Joaquim Pinto de Carvalho 

DEFINIDORES 
OFICIAIS 

Joaquim Manuel da Fonseca 
Joaquim José de Almeida 
João José Ribeiro 

TESOUREmO Eduardo de Carvalho 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Francisco António de Oliveira 
António Cardoso 
José António da Silva 
Manuel Rodrigues da Silva 
Vicente Alves 
Manuel Bento Osório 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fis. 148-148v. 



MESA DO ANO DE 1840 - 1841 

JUIZ Afonso de Sousa Araújo da Silveira 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Mestre Escola da Sé do Porto, Luis de Magalhães e Avelar 
Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 
António Perfeito Pereira Pinto Osório 
Duarte Taveira Pimentel de Carvalho 
Belchior Pereira Coutinho de Vilhena 
Manuel de Carvalho Rebelo 
António Osório de Aragão Magalhães 
Bernardo Pinheiro de Aragão Sauzedo 
Luis Pinto de Sousa, da Casa de Cotelo 
António Pinheiro da Fonseca Osório 
João Baptista Pereira da Rocha 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António Cardoso 
Vicente Alves 
José António da Silva 
Manuel Bento Osório 
João José Ribeiro 
Manuel Rodrigues da Silva 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1840, Setembro, 5, fis. 149v-150v. 



MESA DO ANO DE 1841 - 1842 

JUIZ Afonso de Sousa Araújo da Silveira 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

Deão da Catedral, D. José de Moura Coutinho 
Chantre, Geminiano Vaz Henriques de Almeida 
Mestre Escola da Sé do Porto, Luis de Magalhães e Avelar 
Abade de Freguesia de Penude, Alexandre de S. Tomás Pereira 
Visconde da Várzea, João da Silveira Pinto da Fonseca 
Macário de Castro da Fonseca e Sousa 

MORDOMOS António Perfeito Pereira Pinto Osório 
NOBRES Duarte Taveira Pimentel de Carvalho 

Melchior Pereira Coutinho de Vilhena 
António Glorio de Aragão Magalhães 
Luis Pinto de Sousa 
José de Melo Peixoto 
Antonio José da Costa 
José Vitorino Freire da Fonseca Cardoso 
António Duarte da Fonseca Lobo 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

António Cardoso 
Vicente Alves 

IRMÃOS José António da Silva 
OFICIAIS Manuel Bento Osório 

João José Ribeiro* 
Diogo José Cardoso 

1 Manuel Rodrigues da Silva 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1841, Setembro, 5, fls. 151-151v. 

* Faleceu e em seu lugar ficou o Senhor Diogo José Cardoso. 
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MESA DO ANO DE 1842 - 1843 

JUIZ Afonso de Sousa Araújo da Silveira 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Chantre, Geminiano Vaz Henriques de Almeida 
Mestre Escola da Sé do Porto, Luis de Magalhães e Avelar 
Abade de Penude, Alexandre de S. Tomás Pereira 
Visconde da Várzea, João da Silveira Pinto da Fonseca 
Macário de Castro da Fonseca e Sousa 
João Pinheiro de Aragão Sauzedo 
António Perfeito Pereira Pinto Osório 
Duarte Taveira Pimentel de Carvalho 
António Glorio de Aragão Magalhães 
Luis Pinto de Sousa 
José de Melo Peixoto Coelho Correia 
António José da Costa 
Administrador do Concelho, Dr. Miguel de Sobral Fiel 
Dr.José António de Araújo 
Brigadeiro, Pedro António de Carvalho 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

IRMÃOS 
OFICIAIS 

António Cardoso 
Vicente Alves 
José António da Silva 
Manuel Bento Osório 
Diogo José Cardoso 
Manuel Rodrigues da Silva 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1842, Setembro, 7, fis. 152-152v. 
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MESA DO ANO DE 1843 - 1844 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo do Porto 
Chantre da Catedral, Geminiano Vaz Henriques de Almeida 
Abade de Penude, Alexandre de S. Tomás Pereira 
Administrador do Seminário, Francisco Stanislau Pinto 
Visconde de Balsemão 
Visconde da Várzea 
Macário de Castro da Fonseca e Sousa 
Afonso de Sousa Araújo da Silveira 
José Taveira Pimentel de Carvalho 
Duarte Taveira Pimentel de Carvalho 
Manuel Pereira Coutinho de Vilhena 
Melchior Pereira Coutinho de Vilhena 
José de Melo Peixoto Coelho Correia 
José Melo Freire Pita Osório 
João Pimheiro de Aragão Sauzedo 
José Perfeito Pereira Pinto Osório 
António Osório de Aragão Magalhães 
Bernardo Pereira Leitão 
Luis Pinto de Sousa 
D. Alexandre de Noronha Melo e Faro 
Francisco Cardoso de Meneses 
Antonio José da Costa 
Joaquim António Pinheiro da Fonseca Vieira e Silva 
Gabriel Teixeira de Savedra 
Administrador do concelho, Miguel de Sobral Fiel 
Dr. José António de Araújo 
Luís Guedes de Carvalho e Vasconcelos 
João Pinto de Sousa 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António Cardoso 
José António da Silva 
Diogo José Cardoso 
Manuel Bento Osório 
Vicente Alves 
Manuel Rodrigues da Silva j 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1843, Setembro, 6, fis. 155-156. 



MESA DO ANO DE 1844 -1845 

JUIZ Senhor Bispo, D.José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo do Porto 
Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 
Abade da Sé, João Guedes da Fonseca 
Abade de Penude, Alexandre de S. Tomás Pereira 
Visconde de Balsemão 
Visconde da Várzea 
Afonso de Sousa Araújo da Silveira 
Duarte Taveira Pimentel de Carvalho 
José Perfeito Pereira Pinto Osório 
José de Melo Peixoto Coelho Pereira 
Bernardo Pereira Leitão 
D. Alexandre de Azevedo Faro 
António José da Costa 
Administrador do Concelho, Miguel de Sobral 
Dr. José António de Araújo 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

António Cardoso 
José António da Silva 
Diogo José Cardoso 
Manuel Bento Osório 
Vicente Alves 
Manuel Rodrigues da Silva ! 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1844, Setembro, 6, fis. 156v-157. 



MESA DO ANO DE 1845 -1846 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo do Porto 
Abade da Sé, João Guedes da Fonseca 
Visconde da Várzea 
Afonso de Sousa Araújo da Silveira 
Duarte Taveira Pimentel de Carvalho 
Bernardo Pereira Leitão 
D. Alexandre de Azevedo Faro 
António José da Costa 
Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 
Dr. João Soares de Barbosa e Vasconcelos 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

MORDOMOS 
OFECIAIS 

António Cardoso 
José António da Silva 
Diogo José Cardoso 
Manuel Bento Osório 
Vicente Alves 
Manuel Rodrigues da Silva 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1845, Setembro, 4, fis. 157v-158. 
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MESA DO ANO DE 1846 -1847 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

Senhor Bispo do Porto 
Abade da Sé, João Guedes da Fonseca 
Visconde da Várzea 
António Osório de Aragão 

MORDOMOS Cónego, Francisco José Pereira Cardoso Magalhães 
NOBRES Afonso de Sousa Araújo da Silveira 

Duarte Taveira Pimentel de Carvalho 
Bernardo Pereira Leitão 
D. Alexandre de Azevedo Faro 
António José da Costa 
Dr. João Soares Barbosa Vasconcelos 

TESOUREIRO Joacmim Jnc;é He Almeida 

António Cardoso 
MORDOMOS José António da Silva 

OFICIAIS Diogo José Cardoso 
Manuel Bento Osório 
Vicente Alves 
Manuel Rodrigues da Silva 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1846, Setembro, 4, fis. 158v-159. 
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MESA DO ANO DE 1847 - 1848 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

Senhor Bispo do Porto 
Abade da Sé, João Guedes da Fonseca 
Cónego Francisco José Pereira Magalhães 
Dr. João Soares Barbosa Vasconcelos 

MORDOMOS Visconde de Várzea 
NOBRES António Osório de Aragão 

Afonso de Sousa Araújo da Silveira 
Duarte Taveira Pimentel de Carvalho 
D. Alexandre de Azavado Faro 
António José da Costa 

TESOUREIRO Joaquim José de Almeida 

António Cardoso 
MORDOMOS José António da Silva 

OFICIAIS Diogo José Cardoso 
Manuel Bento Osório 
Vicente Alves 
Manuel Rodrigues da Silva — 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1847, Setembro, 6, fis. 159v-160. 



198 

MESA DO ANO DE 1848 -1849 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo do Porto 
Cónego, Francisco José Freire Cardoso Magalhães 
Abade da Sé, João Guedes da Fonseca 
Dr. João Soares Barbosa Vasconcelos 
Juiz de Direito, Francisco Gomes de Carvalho 
Administrador, Sebastião de Lemos 
Macário de Castro 
António Osório de Aragão 
Afonso de Sousa Araújo da Silveira 
Visconde de Várzea 
D. Alexandre de Azevedo Faro 
Bernardo Pinheiro de Aragão 
Melchior Pereira 
José Perfeito Pereira Pinto 
Bernardo Pereira Leitão 
Francisco de Melo Peixoto 
António José da Costa 
João Batista Pereira da Rocha 
Luis Guedes 
Alexandre da Costa 

TESOUREIRO José António da Silva 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Vicente Alves 
Diogo José Cardoso 
Manuel Rodrigues da Silva 
António Cardoso 
Manuel Bento Osório 
José Luis Monteiro 

AJ.N.S.R.L. - ob. cit., 1848, Setembro, 5, fis. 160v-161v. 



MESA DO ANO DE 1849 -1850 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso Magalhães 

1 MORDOMOS 
NOBRES 

Afonso de Sousa Araújo da Silveira 
Macário de Castro 
António Osório de Aragão 
Melchior Pereira Coutinho 
António Pinheiro da Fonseca Osório 

SUPLENTES João Baptista Pereira da Rocha 
Administrador do Concelho, Sebastião Maria de Lemos, 
Alexandre da Costa Pinto 

PROTECTORES 
DEVOTOS 

Senhor Bispo do Porto 
José Perfeito 
Dr. João Soares Barbosa 

TESOUREIRO José António da Silva 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel Bento Osório 
Manuel Rodrigues da Silva 
António Cardoso 
Vicente Alves 
Diogo José Cardoso 
José Luis Monteiro | 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1849, Setembro, 6, ils. 162-162v. 
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MESA DO ANO DE 1850 - 1851 

JUIZ Senhor Bispo,D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Visconde de Guiães 
Macário de Castro da Fonseca e Sousa 
António Osório de Aragão Magalhães 
Luis Pinto de Sousa 
Bernardo Pinheiro de Aragão Sauzedo 
António Pinheiro da Fonseca Osório 

PROTECTORES 
E 

DEVOTOS 

Senhor Bispo do Porto 
Manuel de Carvalho Rebelo 
João Baptista Pereira da Rocha 
Dr. João Soares Barbosa 
Sr. Administrador do Concelho, SebastiãoMaria de Lemos 

TESOUREDRO José António da Silva 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Luis Monteiro 
Diogo José Cardoso 
António Cardoso 
Manuel Rodrigues da Silva 
Vicente Alves 
José Bernardode Oliveira 

AI.N.S.R.L. - "Livro para as Elleiçoens da Meza de Nossa Senhora dos Remédios", 1850, Setembro, 
6, fis. 1-23. 
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MESA DO ANO DE 1851 -1852 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

MORDOMOS 
NOBRES 

Visconde de Guiães 
Manuel Pereira Coutinho de Vilhena e Meneses 
António Osório de Aragão Magalhães 
António Pinheiro da Fonseca Osório 
Luis Pinto de Sousa Pereira e Meneses 
António Duarte da Fonseca Lobo 

PROTECTORES 
E 

DEVOTOS 

Senhor Bispo do Porto 
Macário de Castro da Fonseca e Sousa 
Dr. João Soares Barbosa 
Administrador do Concelho,Francisco Soeiro de Almeida 

TESOUREIRO José António da Silva 

MORDOMOS 
OFiCIAIS 

José Luis Monteiro 
Diogo José Cardoso 
António Cardoso 
Manuel Rodrigues da Silva 
Vicente Alves 
José Bernardo de Oliveira 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1851, Setembro, 5, ils. 2-2v. 
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MESA DO ANO DE 1852 - 1853 

JUIZ Senhor Bispo, D.José de Moura Coutinho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Visconde de Guiães 
Melchior Pereira Coutinho de Vilhena 
António Osório de Aragão Magalhães 
António Pinheiro da Fonseca Osório 
Luis Pinto de Sousa Pereira e Meneses 
José Perfeito Pereira Pinto Osório 

PROTECTORES 
E 

DEVOTOS 

Senhor Bispo do Porto 
Afonso de Sousa Aragão da Silveira 
Dr. João Soares Barbosa 
Administrador do Concelho,Francisco Soeiro de Almeida Castro 

SECRETÁRIO Cónego, Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

TESOUREDIO José António da Silva 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Luis Monteiro 
Diogo José Cardoso 
António Cardoso 
Manuel Rodrigues da Silva 
Vicente Alves 
José Bernardo de Oliveira 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1852, Setembro, 5, fis. 3-3v. 



MESA DO ANO DE 1853 -1854 

JUIZ Senhor Bispo, D.José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Dr. Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

TESOUREIRO Joaquim de Oliveira Chaves 

MORDOMOS 
NOBRES 

Francisco António Pinheiro Osório 
Visconde Guiães 
Bernardo Pinheiro de Aragão 
Melchior Pereira Coutinho de Vilhena 
António Osório de Aragão Magalhães 
João Baptista Pereira da Rocha 

PROTECTORES 
E 

DEVOTOS 

Senhor Bispo do Porto 
António Teixeira de Sousa Alcoforado 
Luis Pinto de Sousa de Meneses 
Administrador do concelho, António Joaquim Guedes 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel José de Oliveira Salvador 
Manuel Fernandes Costeira 
José de Jesus Leopoldo 
António de Carvalho Salpicão 
João da Silva Chapa 
António José de Sousa Pena 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1853, Setembro, 5, fis. 4-5 e remodelação em Dezembro,14, 



MESA DO ANO DE 1854 -1855 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Dr. Francisco José Pereira Cardoso de Magalhães 

PROTECTORES 
E 

DEVOTOS 

Luis Pinto de Sousa Pereira e Meneses 
Francisco Ferreira Fragateiro 
João Ferreira Fragateiro 

MORDOMOS 
NOBRES 

Cónego, Diogo de Macedo Pereira 
Dr. José António Alves Maia 
Francisco António Pinheiro da Fonseca Osório 
Comendador, António Joaquim Guedes 
Custódio Correia da Rocha 
João Tavares de Macedo 

TESOUREmO Manuel Fernandes Costeira 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Manuel José de Oliveira Salvador 
António de Carvalho Salpicão 
António Ferreira das Neves 
José de Jesus Leopoldo 
João Pereira da Silva 
António José de Sousa Pina 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1854, Setembro, 3, fis. 6v-7. 



MESA DO ANO DE 1855§ - 1856 

JUIZ Senhor Bispo, D.José de Moura Coutinho 

PROTECTORES João Baptista Pereira da Rocha 
Luis Pinto de Sousa e Meneses 
Deão, D. Luis Teixeira Sacramento 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel José Rodrigues 

DEVOTOS Francisco Ferreira Fragateiro 
João Ferreira Fragateiro 

MORDOMOS 
NOBRES 

Reitor de Almacave 
Padre, António Cardoso Pinto 
António Pinheiro da Fonseca Osório 
Dr. José Teixeira Botelho 
Júlio Teixeira de Carvalho 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

José Tomás Nunes de Aguiar 
António de Bastos Cardoso 
António de Carvalho Saraiva 
Francisco Correia da Silva Meneses 
João Baptista Gonçalves 
António Ferreira das Neves 
João Pereira da Silva Chapa 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1855, Setembro, 5, fis. 7v-8. 

§ E Destes escolheria a Mesa o Tesoureiro 



MESA DO ANO DE 1856 - 1857 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

MORDOMOS 
NOBRES 

Arcediago da Sé, João Manuel de Freitas Machado 
Cónego, Manuel Jerónimo da Costa Pinto 
Cónego, Manuel Pereira Ramalho 
Cónego, José Cardoso e Melo 
Dr. António Duarte da Fonseca Lobo 
Dr. Joaquim Peito de Carvalho 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Justino António Baptista 
Domingos de Oliveira Salvador 
Francisco Correia Meneses 
José Joaquim Vilas Boas Júnior 
José de Jesus Leopoldo 
João de Santa Ana e Melo 
António de Bastos 

PROTECTORES 

Luis Pinto de Sousa 
Feliz Manuel Borges 
Francisco Ferreira Fragateiro 
João Ferreira Fragateiro 

DEFINIDORES 
NOBRES 

Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 
António Joaquim Guedes 
Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

DEFINIDORES 
OFICIAIS 

Manuel Fernandes Costeira 
Francisco Correia Meneses 
António Ferreira das Neves 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1856, Setembro, 30, fis. 8v-9 e Dezembro, 17, fl. 9v. 



MESA DO ANO DE 1857 - 1858 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

TESOUREIRO Francisco Correia da Silva Meneses 

MORDOMOS 
NOBRES 

João Manuel de Freitas Machado, Arcediago da Santa Sé 
Cónego, Manuel Pereira Ramalho 
Cónego, José Cardoso e Melo 
António Joaquim Guedes 
Dr. Joaquim Peito de Carvalho 
António Alexandre Marques 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Domingos de Oliveira Salvador 
Justino António Baptista de Barros 
José Joaquim Vilas Boas 
José de Jesus Leopoldo 
António de Bastos Cardoso 
João de Santa Ana da Silva Melo 

PROTECTORES 
Luiz Pinto de Sousa 
Francisco Ferreira da Silva Fragateiro 
João Ferreira da Silva Fragateiro 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1857, fis. 10-lOv. 
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MESA DO ANO DE 1858 -1859 

JUIZ Senhor Bispo,D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego,Manuel Pereira Ramalho 

TESOUREIRO Francisco Correia da Silva Meneses 

MORDOMOS 
NOBRES 

João Manuel de Freitas Machado, Arcediago da Sé 
Cónegojosé Cardoso e Melo 
Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 
António Joaquim Guedes 
Dr. Joaquim Peito de Carvalho 
António Alexandre Marques 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Domingos de Oliveira Salvador 
Justino António Baptista de Barros 
José Joaquim Vilas Boas 
José de Jesus Leopoldo 
António de Bastos Cardoso 
João de Santa Ana da Silva Melo 

PROTECTORES 
Luis Pinto de Sousa 
Francisco Ferreira da Silva Fragateiro 
João Ferreira da Silva Fragateiro 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1858, Setembro, 30, fis. 11-llv. 

MESA DO ANO DE 1859 -1860  

Em 6 de Setembro de 1859 reuniu-se a Assembleia Geral com vista a eleger os novos 
membros que iriam gerir o ano económico de 1859/60, tendo-se decidido por unanimidade, 
reeleger os Irmãos que serviram no mandato anterior. 
Portanto os nomes desta mesa são os mesmos da anterior 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1859, Setembro, 6, fl. llv. 



MESA DO ANO DE 1860 - 1861 

JUIZ Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel Pereira Ramalho 

MORDOMOS 
NOBRES 

Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 
Cónego, João Baptista Cabral 
Abade, João Guedes da Fonseca 
Dr. José Teixeira Botelho 
José Correia da Silva Meneses 
Manuel Fernandes Costeira 

PROTECTORES 
E DEVOTOS 

Visconde de Guiães 
Visconde de Várzea 
Luis Pinto de Sousa Pereira de Meneses 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Francisco Correia da Silva Meneses 
Manuel José de Oliveira Salvador 
Jerónimo de Oliveira e Sousa 
Evaristo Eleutério Pinto de Magalhães 
José de Jesus Leopoldo 
António Ferreira das Neves 
João Santa Ana da Silva e Melo 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1860, Outubro, 1, fis. 12-12v. 
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MESA DO ANO DE 1861 -1862* 

JUIZ 

SECRETÁRIO 

MORDOMOS 
NOBRES 

Senhor Bispo, D. José de Moura Coutinho 

Cónego, Manuel Pereira Ramalho 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

DEVOTOS •tt 

Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 
Cónego, António da Silva Barbosa 
António Gonçalves da Costa Pinto 
António Cardoso Pinto 
João Tavares de Macedo 
Manuel Fernandes Costeira 

Francisco Caetano Calder 
Francisco Correia da Silva Meneses 
Evaristo Eleutério Pinto de Magalhães 
Domingos de Oliveira Salvador 
Domingos José Pinto de Mesquita 
José de Jesus Leopoldo 
Jerónimo de Oliveira Salvador 

Padre, José Gonçalves Branquinho 
Padre, José Maria Pinto 
José Gonçalves Colónia, de Penude de Baixo 
Manuel Pinto Júnior, de Quinta 
António Gonçalves Colónia 
Francisco Duarte 
Manuel Gonçalinho, da Póvoa 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1861, Setembro, 4, fis. 13-13v. 

" O registo da eleição da Mesa de 1862 - 1863, não foi feito no livro próprio, por não estar presente 
na Irmandade. Foi registada a Mesa no Livro das Sessões a folha 20 v.. 
A.I.R. "Livro das Eleições de N. S. dos R.", 1862, Novembro, 23, f.14 - António da Silva Barbosa, servindo de Secretar 
Consultando o livro verificámos que o mesmo começa com sessões no ano de 1860 passando logo para 
o ano de 1864, pelo que nada encontramos. 
tf Devotos encarregados de tirar as esmolas em Penude e imediações. 
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MESA DO ANO DE 1863 - 1864» 

JUIZ António Joaquim Guedes 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

MORDOMOS 
NOBRES 

Cónego, António da Silva Barbosa 
Padre, António Gonçalves da Costa Pinto 
José Correia Meneses 
José dos Santos Leitão 
Manuel Fernandes Costeira 
Francisco Bernardino 

MORDOMOS 
OFICIAIS 

Francisco Correia Meneses 
Vicente Maria de Paula 
José Joaquim Vilas Boas Júnior 
Domingos José de Mesquita 
António de Bastos 
Jerónimo de Oliveira e Sousa 
Evaristo Eleutério 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1863, Agosto, 30, fis. 14v-15. 

MESA DO ANO DE 1866 -1867 

JUIZ Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

SECRETARIO Padre, António Gonçalves da Costa Pinto 

TESOUREIRO José dos Santos Leitão 

Cónego, João Teixeira Fafe 
José Correia da Silva Meneses 
Manuel Fernandes Costeira 
Francisco Bernardino 
António de Bastos 

MORDOMOS Francisco Correia da Silva Meneses 
Francisco Stanislau Pinto de Carvalho 
Vicente de Paula 
José Joaquim Vilas Boas Júnior 
Domingos José de Mesquita 
Evaristo Eeutério de Magalhães 
Jerónimo de Oliveira e Sousa 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1866, Setembro, 30, fis. 15-15v. 

n Durante o ano de 1864 - 1865, funcionou a mesma Mesa eleita no ano transacto,como consta no 
livro das actas, a fl. 29. 
Com referência ao ano de 1865-1866, continou a funcionar a mesma Mesa do ano de 1863-1864, por 
não terem aceitado a votação, dois dos elementos votados. 
A.I.N.S.R.L. - ob. cit., fl. 15. 
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MESA DO ANO DE 1867 - 1868 
JUIZ Visconde, José Isidoro Guedes 

VICE-JUÍZ Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

SECRETÁRIO Cónego, João José Teixeira Fafe 

TESOUREIRO José dos Santos Leitão 

MORDOMOS 

Padre, António Gonçalves da Costa Pinto 
José Correia da Silva Meneses 
Manuel Fernandes Costeira 
Francisco Bernardino 
António de Bastos 
Francisco Correia da Silva Meneses 
Francisco Stanislau Pinto de Carvalho 
Vicente de Paula 
José Joaquim Vilas Boas 
Domingos José de Mesquita 
Jerónimo de Oliveira e Sousa 
Joaquim Amálio da Fonseca 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1867, Setembro, 4, fl. 16. 

MESA DO ANO DE 1868 - 1869 

JUIZ Visconde de Valmor 

VICE-JUÍZ Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

TESOUREIRO José dos Santos Leitão 

SECRETÁRIO Cónego, João José Teixeira Fafe 

MORDOMOS 

Francisco Bernardino Pereira Guedes 
Francisco Correia da Silva Meneses 
José Correia da Silva Meneses 
António de Bastos Cardoso 
Manuel Fernandes Costeira 
Padre, António Gonçalves da Costa Pinto 
Francisco Stanislau Pinto de Carvalho 
José Joaquim Vilas Boas 
Jerónimo de Oliveira Salvador 
Joaquim Amálio da Fonseca 
Domingos José de Mesquita 
Vicente Maria de Paula > 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1869, Setembro, 5, ils. 16v-17. 
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MESA DO ANO DE 1869 - 1870 

JUIZ Visconde de Valmor 

VICE-JUÍZ Cónego, Manuel José Rodrigues da Costa 

SECRETÁRIO Cónego, João José Teixeira Fafe 

TESOUREIRO José dos Santos Leitão 

MORDOMOS§§ 

José Correia da Silva Meneses 
António de Bastos Cardoso 
Francisco Correia da Silva Meneses 
Vicente Maria de Paula 
Manuel Fernandes Costeira 
Francisco Stanislau Pinto de Carvalho 
José Joaquim Vilas Boas 
Domingos José de Mesquita 
Jerónimo de Oliveira e Sousa 
Joaquim Amálio da Fonseca 
João Baptista Ribeiro Soares 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1869, Setembro, 5, fis. 17v-18. 

MESA DO ANO DE 1870 - 1871 

JUIZ Visconde de Valmor (Fausto de Queirós Guedes) 

VICE-JUÍZ Dr. José Augusto Guedes Teixeira 

SECRETÁRIO José Maria de Lima 

TESOUREIRO António Albino de Andrade 

MORDOMOS 

Dr. Ildefonso José de Almeida Santos 
Dr. João Mendes de Magalhães 
Bernardo António de Bastos 
Francisco Bernardino Pereira Guimarães 
Francisco Ribeiro de Magalhães 
José dos Santos Leitão 
Agostinho Augusto de Oliveira 
Joaquim da Fonseca Amálio 
Joaquim Pereira Veloso 
Joaquim António de Freitas 
JoséPinto de Macedo 
João Baptista Ribeiro Soares 

AI.N.S.RJL. - ob. cit., 1870, Setembro, 5, fis. 19v-20. 

§§ "Foram escriptos 11, porque um dos senhores nomiados não asseitou", fl. 18v. 
Em 7 de Janeiro de 1870, morreu o Visconde de Valmor, Juiz da Irmandade; no mesmo dia faleceu o 
Cónego, José Rodrigues da Costa,Vice - Juiz. 
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MESA DO ANO DE 1870**" 

António Ferreira das Neves 
Francisco Correia da Silva Meneses 

DEFINIDORES José Jesus Leopoldo 
José Joaquim Vilas Boas 
Manuel Fernandes Costeira 
Dr. José Correia da Silva Meneses 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1870, Novembro, 15, fl. 20v. 

MESA DO ANO DE 1871 - 1872 

JUIZ Visconde de Valmor, Dr.Fausto de Queirós Guedes 

VICE-JUÍZ Dr. José Augusto Guedes Teixeira 

SECRETÁRIO José Maria de Lima 

TESOUREIRO António Albino de Andrade 

MORDOMOS 

Dr. Ildefonso José de Almeida Santos 
Dr. João Mendes de Magalhães 
Bernardo António de Bastos 
Francisco Bernardino Pereira Guimarães 
Francisco Ribeiro de Magalhães 
José dos Santos Leitão 
Agostinho Augusto de Oliveira 
Joaquim da Fonseca Amálio 
Joaquim Pereira Veloso 
Joaquim António de Freitas 
José Pinto de Macedo 
João Baptista Ribeiro Soares 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1871, Setembro, 1, fls. 21-21v. 

"* Nomeação dos Definidores da Irmandade feita em sessão de 15 de Novembro de 1870. 
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MESA DO ANO DE 1872 - 1873 

JUIZ Visconde de Valmor, Dr.Fausto de Queirós Guedes 

VICE-JUÍZ Dr. José Augusto Guedes Teixeira 

SECRETÁRIO José Maria de Lima 

TESOUREIRO António Albino de Andrade 

MORDOMOS 

Dr. João Mendes Magalhães 
José dos Santos Leitão 
Francisco Bernardino Pereira Guimarães 
Francisco Ribeiro de Magalhães 
Bernardo António de Bastos 
Custódio Correia da Rocha 
Agostinho Augusto de Oliveira 
José Pinto de Macedo 
Joaquim Pereira VelosoVeloso 
Joaquim da Fonseca Amálio 
Joaquim António de Freitas 
João Baptista Ribeiro Soares 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1872, Setembro, 3, fis. 22 v-23. 

MESA DOS ANOS DE 1873 -1875 

Em acta de 27 de Agosto de 1873 o Sr. Francisco Bernardino sugeriu que a Mesa de 1872/73 
se mantivesse a dirigir a Irmandade durante os anos de 1873/74 e 1874/75, visto que tinham 
muitas obras em curso, justificando por bem ser a mesma Mesa a terminá-las. 
Os restantes mesários concordaram, tendo sido reconduzidos os mesmos elementos. 

A.I.N.S.R.L. - Actas das Sessões da Confraria de Nossa Senhora dos Remédios, 1870, Agosto, 27, fis. 
75v-77. 

MESAS DOS ANOS DE 1875 - 1878 

Em sessão de 4 de Setembro do ano de 1875, foi decidido pela Mesa adiar a eleição para o 
desempenho das funções do mandato no ano económico de 1975/76, por estar ausente em 
França o Vice-Juiz, Senhor Visconde Guedes Teixeira. 
Por deferência, os restantes mesários adiaram a eleição sendo reconduzidos os elementos da 

Mesa anterior, mantendo-se em funções até ao ano de 1878. 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1875, Setembro, 4, fis. 100-102. 
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MESA DO ANO DE 1878 - 1879 

JUIZ Visconde de Guedes Teixeira 

SECRETÁRIO Cónego, João José Teixeira Fafe 

TESOUREIRO António Albino de Andrade 

Dr. João Mendes Magalhães 
Francisco Ribeiro de Magalhães 

MESÁRIOS José dos Santos Leitão 
Custódio Correia da Rocha 
Joaquim da Fonseca Amálio 
Agostinho Augusto de Oliveira , 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1878, Junho, 12, fis. 149v-150v. 

MESA DO ANO DE 1879 - 1880 

JUIZ Visconde de Guedes Teixeira 

SECRETÁRIO Cónego,João José Teixeira Fafe 

TESOUREIRO António Albino de Andrade 

MESÁRIOS 

Dr. João Mendes Magalhães 
Francisco Ribeiro de Magalhães 
José dos Santos Leitão 
Custódio Correia da Rocha 
Agostinho Augusto de Oliveira 
Joaquim da Fonseca Amálio 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1879, Julho, 6, fis. 170-171. 

MESA DO ANO DE 1880 -1881 

JUÍZ Visconde de Arneiros 

SECRETÁRIO Cónego, Manuel António Lopes Roseira 

TESOUREIRO Cónego, Francisco Fortunato Vaz Pereira de Magalhães 

MESÁRIOS 

Francisco José de Abreu Júnior 
Sebastião José de Abreu 
Joaquim António de Freitas 
Cónego, José dos Santos Monteiro 
Guilherme Ferreira de Araújo 
António Nunes Rica 

A.I.N.S.R.L. - Actas-Eleições, 1880, Junho, 6, fis. 2-3. 
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MESA DO ANO DE 1881 -1882 

JUIZ Visconde de Arneiros 

SECRETÁRIO Cónego, José dos Santos Monteiro 

TESOUREIRO Joaquim António de Freitas 

Sebastião José de Abreu 
António Nunes Rica 

MESÁRIOS Francisco José de Abreu Júnior 
Guilherme Ferreira de Araújo 
Cónego, Francisco Fortunato Vaz Pereira de Magalhães 

1 Eduardo Lopes Metelo 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1881, Junho, 5, fis. 3-3v. 

MESA DO ANO DE 1882 -1883 

JUIZ Visconde de Arneiros 

SECRETÁRIO Luis José da Cunha 

TESOUREIRO Joaquim António de Freitas 

MESÁRIOS 

Joaquim Pereira Veloso 
António Augusto Pereira Pinto 
Eduardo Lopes Metelo 
Padre, João António dos Remédios da Fonseca 
Joaquim de Bastos Teixeira 
António da Silva Alves 
Francisco José de Abreu Júnior 
António Nunes Rica 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1882, Junho, 4, ils. 3v-4. Alterada em Junho,30, fis. 4v-5. 
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MESA DO ANO DE 1883 -1884 

JUIZ Manuel António Lopes Roseira 

SECRETÁRIO Luis José da Cunha 

TESOUREIRO Francisco José de Abreu Júnior 

MESÂRIOS 

Francisco Fortunato Vaz Pereira Magalhães 

Lázaro António 
Joaquim Preguiça 
João António de Abreu 
António Dias da Silva Chanesco 
João Baptista Ribeiro Soares 
Joaquim António de Freitas 
Sebastião José de Abreu 
António Augusto Pereira Pinto 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1883, Junho, 12, fl. 5v. 

MESAS DOS ANOS 1884 -1886 

No Livro de actas que citamos e que se encontra no Arquivo da Irmandade de Nossa Senhora 
dos Remédios, verificamos um hiato referente à eleição das Mesas durante os anos 1884/85 e 
1885/86. 
Assim é que, após a reunião constante da acta registada a fl. 5 verso e que referimos acima, 
segue imediatamente, na página 6, a acta respeitante à eleição da Mesa para o ano económico 
de 1886 para 1887. 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1886, Junho, 6, fl. 6. 

MESA DO ANO DE 1886 -1887 

JUIZ António Pinheiro Osório 

SECRETÁRIO Francisco José de Abreu Júnior 

TESOUREIRO João António de Bastos 

Miguel Cabral 
Quintino Cardoso 

MESÂRIOS António Joaquim da Silva Vacas 
Joaquim dos Santos Preguiça 
Lázaro António 
Luis Pinto Monteiro Coelho 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1886, Junho 15, fis. 6-6v. 
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MESA DO ANO DE 1887 - 1888 

JUIZ António Pinheiro Osório 

SECRETÁRIO Manuel António Lopes Roseira 

TESOUREIRO José Maria Gonçalves 

MESÁRIOS 

Alfredo António Baptista de Barros 
José Pinto de Araújo 
Diogo Rui Lopes de Carvalho 
Eduardo Lopes Metelo 
Manuel José Pinto de Mesquita 
Mateus da Silva 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1887, Junho 15, ils. 7-8. 

MESA DO ANO DE 1888 - 1889 

JUIZ Dr. Manuel Cardoso Girão 

SECRETÁRIO João de Almeida 

TESOUREIRO Alberto de Meneses 

António Joaquim da Silva Ramos 
Lázaro António 
Miguel Cabral 

VOGAIS António Cardoso Sardão 
Joaquim de Bastos Teixeira 
Quintino Cardoso 
João de Sousa Pena 
Luis Trindade 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1888, Junho, 12, fis. 10v-ll. 



220 

MESA DO ANO DE 1889 -1890 

JUIZ Dr. Manuel Cardoso Girão 

SECRETÁRIO Francisco José de Abreu 

TESOUREIRO Quintino Cardoso 

João de Almeida 
Lázaro António 

MESÁRIOS Miguel Cabral 
António Cardoso Sardão 
Luis Pinto da Fonseca 
José Cardoso Bispo 
António Joaquim da Silva Barros 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1889, Junho, 9, fis. llv-12. 

MESA DO ANO DE 1890 -1891 

JUIZ Dr. Manuel Cardoso de Girão 

SECRETÁRIO Francisco José de Abreu 

TESOUREIRO Quintino Cardoso 

VOGAIS 

José António Cardoso Bispo 
Lázaro António 
Luis Pinto da Fonseca 
António Cardoso Sardão 
Manuel Luis Caldeira 
Joaquim de Bastos Teixeira 

AI.N.S.R.L. -ob. cit., 1890, Junho, 8, fis. 12-12v. 

MESA DO ANO DE 1891 -1892 

JUIZ Macário de Castro da Fonseca 

SECRETÁRIO Manuel António Lopes Roseira 

TESOUREIRO António Dias da Silva Chanesco 

MESÁRIOS 

Manuel Cardoso de Girão 
Francisco José de Abreu 
Quintino Cardoso 
Manuel Luis Caldeira 
António Joaquim da Silva Vacas 
Joaquim de Bastos Teixeira 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1891, Julho, 5, fl. 13. 



MESA DO ANO DE 1892 - 1893 

JUIZ Dr. Francisco Duarte Perry 

SECRETÁRIO Francisco José de Abreu 

TESOUREIRO António Dias da Silva Chanesco 

Manuel António Lopes Roseira 
Luis José Teixeira Nápoles 

MESARIOS Manuel Luis Caldeira 
Joaquim de Bastos Teixeira 
Quintino Cardoso 
José António Cardoso Bispo 
Manuel Mário Cardoso 
José Inácio Duarte Peixoto 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1892, Junho, 12, fl. 13v. 

MESA DO ANO DE 1893 - 1894 

JUIZ Adolfo Pinheiro da Fonseca Osório 

SECRETÁRIO Luis José Teixeira Nápoles 

TESOUREIRO Francisco José de Abreu 

António Dias da Silva Chanesco 
José Inácio Duarte Peixoto 

MESARIOS Joaquim Correia Bosque 
Manuel Maria Cardoso 
Manuel António Ramalho 
António Lino Machado 
João da Silva Mateus 
Manuel de Carvalho Lagarto _ _ _ ^ _ ^ _ _ _ _ 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1893, Junho, 11, fis. 14-14v. 
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MESA DO ANO DE 1894 - 1895 

JUIZ António Joaquim Lopes Roseira 

SECRETÁRIO Joaquim José da Costa 

TESOUREIRO Sebastião José de Abreu 

Luis José Teixeira Nápoles 
José Inácio Duarte Peixoto 

MESARIOS Joaquim Correia Bosque 
António Lino Machado 
Manuel António Ramalho 
Manuel Maria Cardoso 
Manuel de Carvalho Lagarto 
Eduardo Lopes Metelo 

A.I.N.S.R.L. -ob. cit., 1894, Junho, 10, fis. 15-15v. 

MESA DO ANO DE 1895 -1896 

JUIZ Cónego, João José Teixeira Fafe 

SECRETÁRIO Luis José Teixeira Nápoles 

TESOUREIRO José Pinto de Araújo 

MESARIOS 

Joaquim José da Costa Júnior 
Sebastião José de Abreu 
José Inácio Duarte Peixoto 
António Pinto Ribeiro 
José de Araújo Lopes Parreira 
Diogo Rui Lopes de Carvalho 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1895, Junho, 9, fis. 15v-16. 
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MESA DO ANO DE 1896 - 1897 

JUIZ António Pinheiro da Fonseca Osório 

SECRETÁRIO Manuel Pinto Montenegro Carneiro 

TESOUREIRO Sebastião José de Abreu 

José Pinto de Araújo 
José Cardoso da Silva 

MESARIOS Manuel Maria Cardoso 
Manuel de Carvalho Lagarto 
Joaquim José da Costa Júnior 
José Inácio Duarte Peixoto 
Diogo Rui Lopes de Carvalho 
Quintino Cardoso 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1896, Junho, 14, fis. 16v-17. 

MESA DO ANO DE 1897 -1898 

JUIZ António Pinto Aires de Lemos 

SECRETÁRIO Manuel da Silva Quintela 

TESOUREIRO Joaquim da Assumcão Ferraz 

MESARIOS 

Manuel Pinto Montenegro Carneiro 
Padre, Manuel Marques Pereira 
José Cardoso da Silva 
Francisco Pereira Rebelo 
Manuel de Carvalho Lagarto 
Manuel Maria Cardoso 
Eduardo Lopes Metelo 
José António Cardoso Bispo 
António Lino Machado 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1897, Junho, 13, fis. 17-18. 
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MESA DO ANO DE 1898 - 1899 
JUIZ António Pinto Aires de Lemos 

SECRETÁRIO Manuel Pinto Montenegro Carneiro 
TESOUREIRO Manuel da Silva Quintela 

MESARIOS 

Joaquim da Assumção Ferraz 
Manuel Maria Cardoso 
Manuel de Carvalho Lagarto 
José Cardoso da Silva 
Francisco Pereira Rebelo 
Padre, Manuel Marques Pereira 
José Inácio Duarte Peixoto 
César Augusto Feliz 
António Cardoso da Silva 
João António de Oliveira Baguinho Júnior 

AI.N.S.RX. - ob. cit., 1898, Junho, 12, fis. 18-18v. 

MESA DO ANO DE 1899 -1900 

JUIZ Deão, D. Manuel António Lopes Roseira 

SECRETÁRIO Capitão, Joaquim José da Costa Júnior 

TESOUREIRO Padre, Manuel Marques Pereira 

MESARIOS 

Manuel da Silva Quintela 
Manuel Pinto Montenegro Carneiro 
Manuel Maria Cardoso 
Joaquim da Assumção Ferraz 
Rufino César Osório 
Quintino Cardoso 
Agostinho Augusto de Oliveira 
Joaquim de Lima Júnior 

AI.N.S.RX. - ob. cit., 1899, Junho, 11, fis. 18v-19. 
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MESA DO ANO DE 1900 - 1901 

JUIZ Deão, D. Manuel António Lopes Roseira 

SECRETÁRIO Padre, Manuel Marques Pereira 

TESOUREIRO Joaquim José da Costa Júnior 

MESARIOS 

Manuel da Silva Quintela 
Luis Pereira Gomes 
Manuel Maria Cardoso 
Manuel de Carvalho Lagarto 
Quintino Cardoso 
Miguel Cabral 
Alfredo António Batista de Barros 
Manuel José Pinto de Mesquita 
Luis José Teixeira Nápoles 

AI.N.S.R.L. - ob. cit., 1900, Julho, 10, fis. 19v-20. 

MESA DO ANO DE 1901 -1902 

JUIZ Deão,D. Manuel António Lopes Roseira 

SECRETÁRIO Joaquim José da Costa Júnior 

TESOUREIRO Padre, Manuel Marques Pereira 

António Pinto Aires de Lemos 
Sebastião José de Abreu 
Luis Pereira Gomes 
Manuel de Carvalho Lagarto 

MESARIOS Quintino Cardoso 
Miguel Cabral 
Manuel da Silva Quintela 
Manuel Maria Cardoso 
Luis Pinto da Fonseca 
Alfredo António Batista de Barros 
Luis José Teixeira Nápoles 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1901, Junho, 9, fis. 23-23v. 



MESA DO ANO DE 1902 - 1903 

JUIZ Deão,D. Manuel António Lopes Roseira 

SECRETÁRIO Padre, Manuel Marques Pereira 

TESOUREIRO Joaquim José da Costa Júnior 

Manuel da Silva Quintela 
Luis Pereira Gomes 

MESARIOS Manuel de Carvalho Lagarto 
Manuel Maria Cardoso 
Miguel Cabral 
Quintino Cardoso 
António Pinto Aires de Lemos 
José Inácio Duarte Peixoto ' 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1902, Junho, 8, fis. 24-24v. 

MESA DO ANO DE 1903 - 1904 

JUIZ Deão,D. Manuel António Lopes Roseira 

SECRETÁRIO Capitãojoaquim José da Costa Júnior 

TESOUREIRO Padre, Manuel Marques Pereira 

VOGAIS 

Manuel da Silva Quintela 
Luis Pereira Gomes 
Manuel de Carvalho Lagarto 
Manuel Maria Cardoso 
Miguel Cabral 
Quintino Cardoso 
Sancho Guedes de Magalhães 
Sebastião José de Abreu 
António Pinto Aires de Lemos 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1903, Junho, 14, fis. 25-25v. 
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MESA DO ANO DE 1904 -1905 

JUIZ Deão, D. Manuel António Lopes Roseira 

SECRETÁRIO Manuel da Silva Quintela 

TESOUREIRO Capitão, Joaquim José da Costa Júnior 

VOGAIS 

Sancho Guedes de Magalhães 
Manuel de Carvalho Lagarto 
Luis Pereira Gomes 
Manuel Maria Cardoso 
Padre, Manuel Marques Pereira 
Quintino Cardoso 
Sebastião José de Abreu 
Luis José Teixeira Nápoles 
Columbano Xavier Sabino 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1904, Junho, 12, fis. 26-26v. 

MESA DO ANO DE 1905 - 1906 

JUIZ Deão, D. Manuel António Lopes Roseira 

SECRETARIO Capitão, Joaquim José da Costa Junior 

TESOUREIRO Sancho Guedes de Magalhães 

Luis Pereira Gomes 
Manuel de Carvalho Lagarto 

VOGAIS Manuel Maria Cardoso 
Quintino Cardoso 
Manuel da Silva Quintela 
Padre, Manuel Marques Pereira 
Francisco Taveira 
António Guedes Pinto 
Columbano Xavier Sabino — 

A.I.N.S.R.L. - ob. cit., 1905, Junho, 11, fis. 27-27v. 
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APÊNDICE FOTOGRÁFICO 



- Recolha e selecção de imagens (fotografias, postais ilustrados, desenhos, plantas) do Santuário 

de Nossa Senhora dos Remédios. 



2. APÊNDICE FOTOGRÁFICO 
230 

Fot. 1 Igreja de Nossa Senhora dos Remédios anterior à construção das torres e alteração 
do frontão, século XX. 

Pit. 2 Planta da Igreja na segunda metade do século XVIII e depois das alterações 
introduzidas (Desenhos da Arquitecta Manuela Soutinho). 

PI. 3 Plano do parque do Real Santuário de Nossa Senhora dos Remédios. 

Prj. 4 Projecto de ligação do actual escadório com a avenida (não concretizado). 

Pit. 5 Planta do Santuário e Parque na actualidade (Fotografia aérea cedida pelo Serviço 
Cartográfico do Exército). 

Fot. 6 Plano geral do Santuário apartir do final do escadório até à igreja. 

Fot. 7 Reconstrução hipotética do escadório segundo o projecto referido em 4. 

Fot. 8 A igreja vista na perspectiva da sua frontaria e da sua sacristia nova - leitura global 
do eixo frente-trazeiras. 

Fot. 9 Pormenor do frontão: as duas esculturas (lado esquerdo) ; em cima (lado direito), 
em baixo (lado direito) - Brazão. 

Fot. 10 Pormenor do nicho que acolhe a escultura de pedra de Nossa Senhora e pormenor 
de uma janela com a moldura de avental. 

Fot. 11 Vista geral e pormenor do arco da galité para o portal da entrada. 

Fot. 12 Porta lateral da galité e pormenor escultórico de um dos óculos da fachada. 

Fot. 13 Torre vista do lado este e pormenor documental sobre a sua construção destacando-
se ainda as pilastras adossadas com capitel de inspiração borrominesca. 

Fot. 14 Alguns pormenores da torre - lado este. 

Fot. 15 Ligação janela-portal este, de acesso à nave e janela-óculo do interior da capela-mor 
(exterior). 

Fot. 16 Ligação janela-portal de acesso à nave e janela-óculo do interior da capela-mor. 

Fot. 17 Vistas do interior da nave para a capela-mor. Uma reporta-se à Ia metade do século 
XX (reprodução de um postal sem data) e outra actual. 
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Fot. 18 Pormenores arquitectwais da capela-mor: arco triunfal, encadeamento pilastras, 
capitel - ci mal ha do arco triunfal. 

Fot. 19 Altar-mor e seu enquadramento (reprodução dos anos 30 e uma imagem actual) e 
pormenor. 

Fot. 20 Altares laterais. 

Fot. 21 Púlpito 

Fot. 22 Abóbada da nave: enquadramento geral e pormenor dos estuques. 

Fot. 23 Sacristia velha ou sala dos retratos: pormenores dos estuques. 

Fot. 24 Sacristia nova - altar com a imagem que sai na procissão. 

Fot. 25 As fontes do santuário. 

Fot. 26 Capela octogonal construída no escadório. 

Fot. 27 Cruz monolítica. 

Fot. 28 Perspectivas do conjunto arquitectónico - escultórico do Pátio dos Reis. 

Fot. 29 Algumas esculturas do Pátio dos Reis. 

Fot. 30 Perspectivas do Santuário no início do século XX - evolução das obras e pormenores 
do escadório. 

Fot. 31 Vista Geral do Santuário - fases da humanização da paisagem. 

Fot. 32 Escadório: pormenores decorativos (fotografia; desenho de João de Amaral, 1919) 

Fot. 33 Outros aspectos do Santuário: a casa do capelão e grutas do parque. 

Fot. 34 Igreja de Nossa Senhora dos Remédios na actualidade. 
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1 - Igreja de Nossa Senhora dos Remédios anterior à construção das torres e alteração do 
frontão, século XX 
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S a c r i s t i a 

Capeta Mor 

( > 

Corpo da 
Capela 

2 - Planta da igreja na segunda metade do século XVIII. 
Planta da igreja após as alterações introduzidas. 

(Desenho da Arquitecta Manuela Soutinho) 
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3 - Planta do parque do Real Santuário de Nossa Senhora dos Remédios (1898) e a sua 
integração no Santuário (fotografia de um original em tecido, A.D.V. - documentos ainda 

não classificados e catalogados) 
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^ l Santuário de Nossa Senhora dos Remédios-—tLAM EGO 

Projecto aprovado, de ligação do actual escadorio com a nova avenida. 
Architecto: Francisco d'Oliveira Ferreira—PORTO 

•£t,::'...i- .■:-„■, 

4 - "Projecto aprovado de ligação do actual escadorio com a nova avenida". 
Projecto que não se chegou a concretizar. Note-se a conjugação anacrónica do Barroco e 
Neoclássico (fotocópia do projecto do Arquitecto Francisco de Oliveira, A.I.N.S.R.L., 1922) 
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5 - Planta do Santuário e Parque na actualidade (fotografia aérea cedida pelo Serviço 
Cartográfico do Exército, 1997) 
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6 - Plano geral do Santuário apartir do final do escadório até à igreja 

^ l * M ... «... -: 
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7 - Reconstituição hipotética do escadório segundo o projecto referido em 4 
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8 - A igreja vista na perspectiva da sua frontaria e da sua sacristia nova - leitura global 
do eixo frente-trazeiras 
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9 - Pormenor do frontão: as duas esculturas (lado esquerdo); em cima (lado direito), em 
baixo (lado direito) - Brazão 

<! 
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10 - Pormenor do nicho que acolhe a escultura de pedra de Nossa Senhora e pormenor de 
uma janela com a moldura de avental 
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11 - Vista geral e pormenor do arco da galité para o portal da entrada 
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12 - Porta lateral da galité e pormenor escultórico de um dos óculos da fachada 
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13 - Torre vista do lado este e pormenor documental sobre a sua construção destacando-
se ainda as pilastras adossadas com capitel de inspiração borrominesca 

Su m 
. — 

ijt 

1 mt ^^^B^^^2 

14 - Alguns pormenores da torre - lado este 
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15 - Ligação janela-portal este, de acesso à nave e janela-óculo do interior da capela-mor 
(exterior) 

16 - Ligação janela-portal de acesso à nave e janela-óculo do interior da capela-mor 
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17 - Vistas do interior da nave para a capela-mor. Uma reporta-se à Ia metade do século 
XX (reprodução de um postal sem data) e outra actual 

18 - Pormenores arquitecturais da capela-mor: arco triunfal, encadeamento pilastras, 
capitel - cimalha do arco triunfal 



246 

LAM BCtO Allfj-.ïi:0!" doTwi -,.1i<!.* Il.iiiit-.1ifly «-

19 - Altar-mor e seu enquadramento (reprodução dos anos 30 e uma imagem actual) e 
pormenor 

20 - Altares laterais 
*r 

http://Il.iiiit-.1i
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21 - Púlpito 

22 - Abóbada da nave: enquadramento geral e pormenor dos estuques 
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23 - Sacristia velha ou sala dos retratos: pormenores dos estuques 
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24 - Sacristia nova - altar com a imagem que sai na procissão 



Fonte Painel Fonte do Pelicano 

Fonte dos Gigantes 

Fonte da Cebola Fonte Pura Fonte do Tritão ou Sereia 

25 - As fontes do santuário 
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Fontes do Escadório Novo 

26 - Capela octogonal construída no 
escadório 

27 - Cruz monolítica 
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28 - Perspectivas do conjunto arquitectónico - escultórico do Pátio dos Reis 

29 - Algumas esculturas do Pátio dos Reis 
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30 - Perspectivas do Santuário no início do século XX - evolução das obras e pormenores 
do escadório 
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31 - Vista Geral do Santuário - fases da humanização da paisagem 
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32 - Escadório: pormenores decorativos (fotografia; desenho de João de Amaral, 1919) 

''^JkaMHCKi 

33 - Outros aspectos do Santuário: a casa do capelão e grutas do parque 
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34 - Igreja de Nossa Senhora dos Remédios na actualidade 



> 1 6 6 8 

LEGENDA: 

I '■'•'■ 'I C o n s t r u ç ã o do s e c . XVIII 

EÊSHH Const rução do sec. XIX/XX 

LAMEGO - IGREJA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 
Esc: t / l 0 0 


	Página de rosto
	Nota
	Apêndice documental
	Mesas da Irmandade
	Apêndice fotográfico

