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Sumário
Vila Real, 1790, Jan, 30
Acta da Vereação da CMVR, com o pedido de autorização do Pároco de S. Pedro,
para a colocação de Barracas à volta da Capela de Santo António, no sítio do
Pioledo, durante a Feira de Stº António, cujas esmolas reverteriam para a
reparação da Capela de Stº António.
CMVR/B/A/001/Lv020, fls. 40v. a 41v.

Transcrição
Vereação de trinta de Janeiro de 1790
[fl.40v.] Ano do Nascimento de Nosso / Senhor Jesus Cristo de mil setecen / tos e
noventa aos trinta dias do mês de / Janeiro do dito ano nesta Vila Real / e casas da
Câmara dela estando pre / sente a Nobreza e mais Povo desta / Vila Real que a
este acto foram chama / dos a toque de sino corrido e por repe / tidos pregões a
todos foi presente o Requerimento que a Sua Mages / tade Fidelíssima fez o
Reverendo António José Pereira de Brito, Pá / roco colado da Freguesia de S. Pedro
/ deste mesma Vila que pretende que / a mesma Senhora lhe faça a graça / para
que o redor da capela de Santo / António sita no sitio do Pioledo / desta Vila se
façam as baracas [sic]/ que em outro tempo se faziam a / fim do rendimento das
mesmas baracas //[fl.41] baracas ser para reparo da mesma ca / pela de Santo
António todos res / ponderam uniformemente que a apeli / cação das esmolas das
ditas baracas / para a dita Ermida era muito útil / e necessária para aumento dela e
que / fazendo-se as barracas no sitio antigo / não dava prejuízo algum ao pub / lico
nem à mesma feira sendo so / mente os lanços desde a entrada da / escada da dita
Ermida até ao fim da / mesma e assinaram aqui Joaquim / José Silva de Barbosa e
Sousa escrivão./
[Assinaturas]

