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Termo de Abertura 

 

 

Tem este livro de servir para n'ele se lavrarem as actas das sessões da Junta de 

Parochia da Freguezia de Santa Maria de Lamas, concelho e Arcebispado de Braga 

- Para esse fim o numerei e rubriquei com o appellido de "Castilho", de que uso, 

lavrando também no fim o respectivo termo de encerramento – Freguesia de Santa 

Maria de Lamas, 2 de Dezembro de 1908. 

 

 

 

____________ 

Folha nº: 1 
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Sessão de 13 de Dezembro de 1908 

Aos treze dias do mez de dezembro de mil nove centos e oito, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar, tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

 

____________ 
Folha nº:  1  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

 

Sessão de 21 de Dezembro de 1908 

 

Acta de posse 

 

Aos vinte e um dias do mez de dezembro de mil nove centos e oito, pelas dez horas 

da manhã, nesta freguezia de Santa Maria de Lamas, do Concelho de Braga, e sala 

das sessões da Junta de Parochia da mesma freguesia, estando presentes os 

cidadãos António da Cunha Araujo Braga e Francisco Ferreira, eleitos para vogaes 

efectivos d'esta Junta de Parochia, para o bienio de mil nove centos e nove a mil 

nove centos e dez e seus substitutos Francisco Alves e Manuel Ferreira da Silva a 

fim de tomarem posse do cargo para que foram eleitos. Em seguida tomou a 

presidencia o reverendo parocho e deu a posse aos vogaes effectivos na forma da lei 

e tomando os seus respectivos logares foi deliberado que as sessões ordenarias 

fossem feitas nos segundos e quartos domingos de cada mez e as extraordinárias, 

quando para isso houvesse convocação. E para constar lavrei a presente eu António 

José Ferreira. 

____________ 
Folha nº:  1 e seguinte nº 1v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 10 de Janeiro de 1909 

Aos dez dias do mez de janeiro, de mil nove centos e nove, na sala de sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 1v. 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

   

 

 

Sessão de 24 de Janeiro de 1909 

Aos vinte e quatro dias do mez de janeiro, de mil nove centos e nove, na sala de 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 1v. 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

   

 

 

Sessão de 14 de Fevereiro de 1909 

Aos quatorze dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e nove, na sala de sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 1v. 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 
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Sessão de 28 de Fevereiro de 1909 

Aos vinte e oito dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e nove, na sala de 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 2 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

   

 

 

Sessão de 14 de Março de 1909 

Aos quatorze dias do mez de março de mil nove centos e nove, nesta freguesia de 

Santa Maria de Lamas, do Concelho de Braga, estando reunida a junta de Parochia 

da mesma freguesia, em sessão ordinária, pelo seu presidente foi aberta a sessão. 

Lida, approvada e assignada a acta antecedente, foi presente o orçamento ordinário 

respeitante ao anno civil de mil nove centos e nove, em conformidade do artigo 

noventa e um do Código Administrativo, applicavel pelo artigo artigo dozentos; o 

qual sendo descutido parcialmente, foi apreciado na generalidade. Resolveu-se mais 

que fosse exposto ao publico na forma da lei e depois remettido à Administração de 

Concelho, para receber a approvação superior. Também foram presentes as contas 

d'esta junta da gerencia do anno findo de mil nove centos e oito, as quais depois de 

examinadas foram pelenamente approvadas. E não havendo mais nada que deliberar 

foi levantada a sessão do que para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 2 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

 

 

 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |5 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 28 de Março de 1909 

Aos vinte e oito dias do mez de março, de mil nove centos e nove, na sala de sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 2 e seguinte nº 2v. 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

   

 

 

Sessão de 11 de Abril de 1909 

Aos onze dias do mez de abril, de mil nove centos e nove, na sala de sessões da Junta 

de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta antecedente, 

não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 2v. 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

   

 

 

Sessão de 25 de Abril de 1909 

Aos vinte e cinco dias do mez de abril, de mil nove centos e nove, na sala de sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 2v. 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga  
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Sessão de 09 de Maio de 1909 

Aos nove dias do mez de maio, de mil nove centos e nove, na sala de sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 2v e seguinte nº 3 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

   

 

Sessão de 23 de Maio de 1909 

Aos nove vinte e trez dias do mez de maio, de mil nove centos e nove, na sala de 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 3 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

   

 

Sessão de 13 de Junho de 1909 

Aos treze dias do mez de junho, de mil nove centos e nove, na sala de sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 3 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 
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Sessão de 27 de Junho de 1909 

Aos vinte e sete dias do mez de junho, de mil nove centos e nove, na sala de sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 3 e seguite 3v. 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

   

 

 

Sessão de 09 de Julho de 1909 

Aos nove dias do mez de julho, de mil nove centos e nove, na sala de sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

 

____________ 

Folha nº: 3v. 
Assinaturas:  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 
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Sessão de 25 de Julho de 19091 

 

Acta da Derrama 

 

Aos vinte e cinco dias do mez de julho, de mil nove centos e nove, nesta freguesia de 

Santa Maria de Lamas do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de 

Parochia da mesma freguesia, estando reunidos os respectivos vogaes, em sessão 

ordinária, pelo senhor presidente foi aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a 

acta antecedente, em virtude d'esta Junta só ter de rendimento proprio a quantia de 

dezoito mil reis, foi deliberado derramar os proprietários e parochianos d'esta 

freguesia, como nos annos anteriores, no futuro anno de mil nove centos e dez, para 

as despesas obrigatorias da parochia, na importância de trinta e dois mil seis centos 

e trinta reis, egual a quinze por cento, sobre a base de dozentos dezassete mil 

quinhentos e treze reis. Mais se deliberou mandar em duplidado da copia d'esta acta 

ao Excellentissimo Senhor Administrador de Concelho, para receber a approvaçao 

superior. E não havendo mais que deliberar foi levantada a sessão, do que para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 3v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Derrama para o ano de 1910 
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Sessão de 08 de Agosto de 1909 

Aos oito dias do mez de agosto, de mil nove centos e nove, na sala de sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 4 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

   

 

 

 

Sessão de 22 de Agosto de 1909 

Aos vinte e dois dias do mez de agosto, de mil nove centos e nove, na sala de sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 4 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 
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Sessão de 12 de Setembro de 19092 

Aos doze dias do mez de setembro, de mil nove centos e nove, na sacristia da egreja 

parochial de Santa Maria de Lamas, do Concelho de Braga, servindo de sala das 

sessões da Junta da Parochia da mesma freguesia, estando presentes o respectivo 

presidente Reverendo Francisco Ribeiro Pereira Castilho e os vogaes António da 

Cunha Araujo Braga e Francisco Ferreira, bem como o respectivo regedor Manuel 

Ferreira da Silva, foi aberta a sessão e depois de lida perante todos a acta da sessão 

anterior, foi approvada. Em seguida o presidente usando da palavra disse: “Não 

havendo cemitério parochial n'esta freguesia e sendo prohibido, como contrario aos 

preceitos da hygiene e salubridade publica, os enterramentos dentro das egrejas como 

consta do decreto de vinte e um de Setembro de mil oito centos trinta e cinco, e que, 

segundo o ultimo regulamento geral dos serviços de saude e beneficência publica no 

artigo cinquenta e sete, paragrapho segundo no qual se diz que compete aos parochos 

não consentir que nenhum cadaver seja enterrado nos templos ou fora do cemitério, 

havendo-os, sob pena de ficar por este acto privado do beneficio ou, nihabil para obter 

outro alem d'outras penas em que possa incorrer e sendo isto mesmo confirmado pelas 

portarias de dez de fevereiro de mil oito centos trinta e oito e vinte e quatro de janeiro 

de mil oito centos setenta e dois, que era sua opinião, e mesmo desejava que se 

procedesse o mais breve possível à construcção do cemitério parochial e que, enquanto 

não houvesse, os enterramentos se fizessem, provisoriamente, no adro da egreja 

parochial: disse mais o respectivo presidente que decorridos os cinco annos taxados 

por lei para consumir os cadáveres, todo e qualquer indivíduo que desejar conservar 

intacta a sepultura de qualquer pessôa pertencente à sua familia ou pessôa que queira 

respeitar e venerar, pagará de cinco em cinco annos, à parochia a quantia de dois mil e 

quinhentos reis”. Achando os restantes membros da Junta justa e louvavel a proposta 

apresentada pelo presidente a approvaram. Nada mais havendo a tractar foi encerrada 

a sessão declarando o presidente que se remettesse em duplicado a copia d'esta acta à 

autoridade superior para obter a respectiva approvação. E para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 4 e seguinte nº 4v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

                                                 
2 Os alvarás de 27 de Março de 1805 e 18 de Outubro de 1906 determinaram em Portugal a construção de cemitérios públicos para substituir o uso da 
inumação de cadáveres dentro dos templos. Como este costume estava enraizado poucos cumpriram a lei. O Decreto de 21 de Setembro de 1835, preconizava 
severas penas para os párocos que não respeitassem a obrigatoriedade de os enterramentos serem feitos nos cemitérios e, não nas igrejas 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |11 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 26 de Setembro de 1909 

Aos vinte e seis dias do mez de setembro, de mil nove centos e nove, na sala de 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

__________ 

Folha nº: 5 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

   

 

Sessão de 10 de Outubro de 1909 

Aos dez dias do mez de outubro, de mil nove centos e nove, na sala de sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 5 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco ferreira 

  

 

Sessão de 24 de Outubro de 1909 

Aos vinte e quatro dias do mez de outubro, de mil nove centos e nove, na sala de 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 5 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco ferreira  
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Sessão de 14 de Novembro de 1909 

Aos quatorze dias do mez de novembro, de mil nove centos e nove, na sala de sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 5v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 27 de Novembro de 19093 

Aos vinte e sete dias do mez de novembro, de mil nove centos e nove nesta freguesia 

de Santa Maria de Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta da 

Parochia da mesma freguesia, estando reunidos os respectivos vogaes em sessão 

ordinária, pelo seu presidente foi aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a 

acta antecedente, pelo presidente foi dito que existiam na sachristia da egreja 

parochial as imagens de Nossa Senhora do Rosário, São Mathias e Santo André, as 

quaes, como era do conhecimento de todos, não podiam ser expostas à veneração 

dos fiéis por causa de várias imperfeições que tinham.  E sendo também do 

conhecimento de todos que as parochias tem a obrigação de no mez de outubro, 

fazer o mez do Santíssimo Rosário, mez que lhe é consagrado, achava justo que se 

mandasse encarnar de novo a imagem de Nossa Senhora do Rosário.  Nesta altura 

foi apresentada uma opinião de que a Junta não tinha, na ocasião presente meios 

necessários para faciar essa despeza ao que o presidente respondeu estar de posse 

d'um offício de Sua Excª Reverendíssima o Senhor Arcebispo Primaz, em que 

auctorizava a vender uns objectos inutilizados que existiam na sachristia com o fim 

de de o producto ser applicado naquelia obra.  Em vista d'este todos concordaram 

na opinião do presidente encarregando-se elle da referida obra, conformando-se 

sempre com a importância que houvesse receber-se. Os objectos que foram 

auctorizados a venderem-se são: seis castiçaes, uma galhetas, tudo de estanho, uma 

cruz, uma lampada e uma  naveta tudo de latão rendendo estes objectos tres mil sete 

centos e cincoenta reis que foram applicados para o fim acima mencionado.  Para os 

devidos effeitos declarou tambem o presidente que sendo vendidos taes objectos 

deixavam de fazer parte do inventario da Junta por ahi se acharem descriptos. Nada 

mais havendo que deliberar, foi levantada a sessão, do que para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 5v e seguinte nº 6 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

 

 

                                                 
3 Venda de objectos sem uso, para custear as o restauro das imagens da Sª do Rosário, de S. Mateus e Stanto André. 
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Sessão de 12 de Dezembro de 1909 

Aos doze dias do mez de dezembro, de mil nove centos e nove, na sala de sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo que deliberar, tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 6 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

Sessão de 26 de Dezembro de 1909 

Aos vinte e seis dias do mez de dezembro, de mil nove centos e nove, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguezia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo que deliberar, tornou a ser encerrada.  E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 6 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 09 de Janeiro de 1910 

Aos nove dias do mez de janeiro, de mil nove centos e dez, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguezia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, foi deliberado que as sessões ordinárias continuassem a ser nos 

segundos e quartos domingos de cada mez e as extraordinárias quando para isso 

houver convocação. E não havendo mais que deliberar, foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 6v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

Sessão de 23 de Janeiro de 1910 

Aos vinte e três dias do mez de janeiro, de mil nove centos e dez, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, estando 

reunida a Junta de Parochia da mesma freguesia em sessão ordinária pelo seu 

presidente foi aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, foi 

presente o orçamento ordinário respeitante ao ano civil de mil novecentos e dez, em 

conformidade do artigo noventa e um do Codigo Administrativo, applicavel pelo 

artigo dozentos, o qual sendo discutido parcialmente foi approvado na generalidade. 

Resolveu-se mais que fosse exposto ao publico na forma da lei e depois remettido à 

Administração do Concelho, para receber a approvação superior. E por não haver 

mais que deliberar, foi levantada a sessão de que para constar lavrei a presente eu 

António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 6v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 13 de Fevereiro de 1910 

Aos treze dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e dez, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar, foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

____________ 

Folha nº: 7 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

Sessão de 27 de Fevereiro de 1910 

Aos vinte e sete dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e dez, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta da sessão antecedente, não havendo nada a tratar, foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da 

Junta. 

____________ 

Folha nº: 7 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

Sessão de 13 de Março de 1910 

Aos treze dias do mez de março, de mil nove centos e dez, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada que deliberar, foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

____________ 

Folha nº: 7 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 27 de Março de 1910 

Aos vinte e sete dias do mez de março, de mil nove centos e dez, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada que deliberar, foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

____________ 

Folha nº: 7v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

Sessão de 10 de Abril de 1910 

Aos dez dias do mez de abril, de mil nove centos e dez, na sala das sessões da Junta 

de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta da sessão 

antecedente, não havendo nada a tratar, foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

____________ 

Folha nº: 7v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

Sessão de 24 de Abril de 1910 

Aos vinte e quatro dias do mez de abril, de mil nove centos e dez, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada a trata, foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

____________ 

Folha nº: 7v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 08 de Maio de 1910 

Aos oito dias do mez de maio de mil nove centos e dez, na sala das sessões da Junta 

de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta da sessão 

antecedente, não havendo que deliberar, foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

____________ 

Folha nº: 8 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

Sessão de 22 de Maio de 1910 

Aos vinte e dois dias do mez de maio de mil nove centos e dez, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada de que tratar, foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

____________ 

Folha nº: 8 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

Sessão de 12 de Junho de 1910 

Aos doze dias do mez de junho de mil nove centos e dez, na sala das sessões da Junta 

de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta da sessão 

antecedente, não havendo nada a tratar, tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

____________ 

Folha nº: 8 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 26 de Junho de 1910 

Aos vinte e seis dias do mez de junho de mil nove centos e dez, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada a tratar, tornou a ser encerrada. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

_____________ 

Folha nº: 8v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

Sessão de 10 de Julho de 1910 

Aos dez dias do mez de julho de mil nove centos e dez, na sala das sessões da Junta 

de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta da sessão 

antecedente, não havendo nada a tratar, tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario da Junta. 

____________ 

Folha nº: 8v.  
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 24 de Julho de 19104 

Aos vinte e quatro dias do mez de julho de mil nove centos e dez, pelas nove horas da 

manhã, nesta freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da 

Junta de Parochia da mesma freguesia, estando reunidos os respectivos vogais, em 

sessão ordinária, pelo senhor presidente foi aberta a sessão. Lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, em virtude dos rendimentos próprios d’esta parochia 

serem insufficientes para encargos que a mesma tem a satisfazer, foi deliberado por 

unanimidade, que a derrama para o futuro ano de mil nove centos e onze, para as 

despesas obrigatórias da parochia, lançada a todos os parochianos e proprietários 

d’esta freguesia, sobre os presumidos rendimentos fosse igual á dos annos 

anteriores, calculada na importanciade trinta e dois mil seis centos e trinta e um, 

egual a quinze por cento, sobre a base de dozentos dezassete mil, quinhentos e treze 

reis, de contribuição directa ao Estado. Resolveu-se mais remetter, em duplicado a 

copia d’esta á Administração do Concelho, para receber approvação superior. E 

não havendo mais que deliberar, foi levantada a sessão, do que  para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 8v e seguinte nº 9 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

Sessão de 14 de Agosto de 1910 

Aos quatorze dias do mez de agosto de mil nove centos e dez, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar, tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 9 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

 

                                                 
4 Derrama para o ano de 1911 
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Sessão de 28 de Agosto de 1910 

Aos vinte e oito dias do mez de agosto de mil nove centos e dez, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar, tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

__________ 

Folha nº: 9 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

Sessão de 09 de Setembro de 1910 

Aos nove dias do mez de setembro de mil nove centos e dez, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar, tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 9v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

 

Sessão de 25 de Setembro de 1910 

Aos vinte e cinco dias do mez de setembro de mil nove centos e dez, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada a tratar, tornou a ser encerrada. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 9v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 09 de Outubro de 19105 

Aos nove dias do mez de setembro de mil nove centos e dez, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar, tornou a ser encerrada. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 9v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 
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Sessão de 17 de Dezembro de 1910 

Aos dezassete dias do mez de dezembro, pelas nove horas da manhã, n'esta freguesia 

de Lamas do Concelho de Braga, e sachristia parochial onde se reuniu a Junta de 

Parochia da mesma freguesia, sob a presidência do reverendo parocho, estando 

também presente o cidadão Manuel Ferreira da Silva, regedor d'esta parochia bem 

como a Comissão Parochial composta dos cidadãos António da Cunha Araujo 

Braga, Francisco Ferreira, João Leite, Joaquim Rodrigues e João Martins, para 

vogaes efectivos e para seus substitutos José Maria Ferreira, José Maria Rodrigues, 

Domingos Leite, José Alves e Joaquim Jacome da Cunha Veiga. Em seguida o 

senhor regedor conferiu a posse aos vogaes effectivos na forma da lei. Tomando 

todos dos seus respectivos logares passou-se à leitura do inventarío e à 

apresentação dos objectos nelle existentes verificando-se tudo estar conforme. Em 

seguida o thesoureiro Francisco Alves apresentou as contas e entregou o saldo de 

treze mil e setenta reis tendo recebido da derrama de mil nove centos e oito treze mil 

e cincoenta reis da de mil nove centos e nove quinze mil seis centos oitenta e um reis 

e da de mil nove centos e dez quatro mil e oito centos reis estando tambem em divida 

os juros de dois annos, do que a Comissão tornou a entregar. Em seguida passou-se 

à votação de presidente, vice-presidente, thesoureiro e secretario; sendo votados os 

cidadãos seguintes: Para presidente - o cidadão António da Cunha Araujo Braga;  

Vice-presidente - Francisco Ferreira; Thesoureiro - José Martins e para Escrevão o 

mesmo que estava na Junta anterior - António José Ferreira. E para constar lavrei a 

presente, eu Antonio José Ferreira, escrivão da Junta. As sessões ordinárias serão 

feitas nos segundos e quartos domingos de cada mez. 

____________ 

Folha nº: 10 e seguinte 10v. 
Presidente Pe.Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

Vogaes:  António da Cunha Araujo Braga 

  Francisco Ferreira 

Comissão 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira  

Joaquim Rodrigues José Leite 

José Martins 

Francisco Alves 
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Sessão de 25 de Dezembro de 1910 

Aos vinte e cinco dias do mes de dezembro de mil nove centos e dez, pelas dez horas 

da manhã n'esta freguezia de Santa Maria de Lamas do Concelho de Braga, e sala 

das sessões da Commissão parochial da mesma freguesia, estando reunidos os 

respectivos vogaes em sessão ordinária pelo seu presidente foi aberta a sessão.  Em 

seguida a Commissão parochial attesta sob a sua palavra de honra que o mancebo 

Joaquim da Silva, filho de José da Sílva e de Rosa Maria Rodrigues do logar do 

Salgado d'esta freguezia,, nascido a vinte de dezembro de mil oito centos noventa e 

um é fallecido como consta duma nota marginal do livro do baptismo que falleceu a 

vinte e nove de novembro de mil oitocentos noventa e dois, assim o certifica a 

Excellentissima Commissão do Recenseamento militar sob palavra d'honra, visto 

que o parocho desta freguezia declarou que o referido mancebo não tem no archivo 

parochial o respectivo assento de obito.  O referido é verdade. Sala das sessões da 

Commissão parochial, vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e dez. 

____________ 

Folha nº: 10 v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  José Martins 

  Joaquim Rodrigues 

  José Leite 
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Sessão de 08 de Janeiro de 1911 

Aos oito dias do mez de janeiro de mil nove centos e onze, nesta freguesia de Lamas 

do Concelho de Braga, e sala das sessões da Comissão Parochial da mesma 

freguesia, estando reunidos os respectivos vogaes, em sessão ordinária sob a 

presidenciado Cidadão Antonio da Cunha Araujo Braga, foi aberta a sessão. Lida, 

approvada e assignada a acta da sessão antecedente, foi deliberado que as sessões 

ordinárias fossem feitas nos segundos e quartos domingos de cada mez e as 

extraordinárias quando para isso houvesse concocação. E não havendo mais que 

deliberar foi levantada a sessão de que para constar lavrei a presente, eu António 

José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 11 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  José Martins 

  Joaquim Rodrigues 

  José Leite 

 

 

 

Sessão de 22 de Janeiro de 1911 

Aos vinte e dois dias do mez de janeiro de mil nove centos e onze, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga, e sala das sessões da Comissão Parochial da mesma 

freguesia, estando reunidos os respectivos vogaes, em sessão ordinária sob a 

presidenciado Cidadão Antonio da Cunha Araujo Braga, foi aberta a sessão. Lida, 

approvada e assignada a acta da sessão antecedente, não havendo nada de que 

tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 11 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  José Martins 

  Joaquim Rodrigues 

  José Leite 
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Sessão de 12 de Fevereiro de 1911 

Aos doze dias do mez de fevereiro de mil nove centos e onze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes  da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 11v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Joaquim Rodrigues  

José Martins 

 

 

Sessão de 26 de Fevereiro de 1911 

Aos vinte e seis dias do mez de fevereiro de mil nove centos e onze, na sala das 

sessões da Comissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta da sessão antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 
Folha nº: 11v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Joaquim Rodrigues  

José Martins 

   

 

Sessão de 12 de Março de 1911 

Aos doze dias do mez de março de mil nove centos e onze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 11v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Joaquim Rodrigues  

José Martins 
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Sessão de 26 de Março de 1911 

Aos vinte e seis dias do mez de março de mil nove centos e onze, na sala das sessões 

da Comissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 12 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Joaquim Rodrigues  

José Martins 

   

 

Sessão de 09 de Abril de 1911 

Aos nove dias do mez de abril de mil nove centos e onze, nesta freguesia de Santa 

Maria de Lamas, do Concelho de Braga, estando reunida a Comissão Parochial da 

mesma freguesia em sessão ordinária, pelo seu presidente foi aberta a sessão. Lida, 

approvada e assignada a acta antecedente, foi presente o orçamento ordinário 

respeitante ao anno civil de mil nove centos e onze, em conformidade da lei em 

vigor, o qual sendo descutido parcialmente foi approvado na generalidade. 

Resolveu-se mais que fosse exposto ao publico na forma da lei e depois remettido á 

Administração do Concelho, para receber a approvação superior. E  por não haver 

mais que deliberar foi levantada a sessão do que para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 12 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Joaquim Rodrigues  

José Martins 

  José Leite 
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Sessão de 23 de Abril de 1911 

Aos vinte e três dias do mez de Abril de mil nove centos e onze, nesta freguesiade 

Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da Comissão Parochial da mesma 

freguesia, estando reunidos os respectivos vogais, em sessão ordinária, sob a 

presidência do Cidadão António da Cunha Araújo Braga, foi aberta a sessão. Lida, 

approvada e assignada a acta da sessão antecedente, não havendo nada a tratar foi 

levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretario. 

____________ 

Folha nº: 12 e seguinte 12v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Joaquim Rodrigues  

José Martins 

José Leite 
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Sessão de 14 de Maio de 19116 

Aos quatorze dias do mez de maio de mil nove centos e onze, na sacristia da egreja 

parochial de Santa Maria de Lamas, do Concelho de Braga, servindo de sala de 

sessões da Comissão Parochial d'esta mesma freguesia, estando presente o 

respectivo presidente cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi aberta a sessão e 

depois de lida perante todos a acta da sessão anterior foi approvada. Em seguida 

deliberou-se proceder à vedação do adro parochial, visto ahi se fazer os 

enterramentos, e elle não estar nas condições devidas. Como porem, dentro do 

mesmo adro haja uma casa completamente arruinada e abandonada há bastantes 

annos e sendo de grande vantagem não só hygeenica para o mesmo adro mas 

tambem para a referida Commissão Parochial o applicar-se o material d'essa casa 

na referida vedação do ádro, visto não haver em cofre, nem tão pouco verbas a 

receber que cheguem para faciar estas despezas, e ao mesmo tempo utilisar-se o 

terreno para comportar maior numero de sepulturas, propôs o presidente que se  

peça auctorização para demolir a referida casa, no que todos foram unanemes. 

Nada mais havendo de que tratar foi encerrada a sessão declarando o presidente 

que se remettesse em duplicado a copia d'esta acta à auctoridade superior para 

obter a respectiva approvação. E para constar lavrei a presente eu António José 

Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 12v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Joaquim Rodrigues  

José Martins 

José Leite 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Demolição de uma casa existente no adro da igreja, propriedade da paróquia, já que foi necessário reunir a Comissão Paroquial e deliberar, para autorizar a 
referida demolição, o que veio a acontecer. Desconheço a localização da  referida casa. Teria sido esta casa,totalmente arruinada, noutros tempos, a antiga 
residência paroquial?  
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Sessão de 28 de Maio de 1911 

Aos vinte e oito dias do mez de maio de mil nove centos e onze, na sala das sessões 

da Comissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 
Folha nº: 13 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Sessão de 11 de Junho de 1911 

Aos onze dias do mez de junho de mil nove centos e onze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 13 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Sessão de 25 de Junho de 1911 

Aos vinte e cinco dias do mez de junho de mil nove centos e onze, na sala das sessões 

da Comissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 
Folha nº: 13 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 
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Sessão de 09 de Julho de 1911 

Aos nove dias do mez de julho de mil nove centos e onze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

da sessão antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

___________ 
Folha nº: 13v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

 
 

Sessão de 23 de Julho de 1911 

Aos vinte e trez dias do mez de julho de mil nove centos e onze, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga e sala das sessões da Comissão Parochial da mesma 

freguesia, estando reunidos os respectivos vogais, em sessão ordinária, sob a 

presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi aberta a sessão. Lida, 

approvada e assignada a acta antecedente, visto o rendimento da parochia não 

chegar para as despesas obrigatórias sa parochia foi deliberado que a derrama 

para o futuro ano de mil nove centos e doze, fosse igual á dos annos anteriores, 

calculada na importância de trinta e dois mil seis centos e trinta mil (32:630), egual 

a quinze por cento, sobre a base de dozentos dezassete mil, quinhentos e treze reis 

(217,513 rs), de contribuição directa ao Estado, lançada sobre os presumidos 

rendimentos de todos os proprietários d’esta freguesia, para as despesas 

obrigatórias da parochia. Resolveu-se mais remetter, em duplicado a copia d’esta 

acta á Administração do Concelho, para receber approvação superior. E não 

havendo mais que deliberar, foi levantada a sessão, do que  para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 13v  e seguinte nº 14 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Joaquim Rodrigues  

José Martins 

José Leite 
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Sessão de 06 de Agosto de 1911  

 

Acta do recenseamento das creanças 

 

Aos seis dias do mez de agosto de mil nove centos e onze na sala das sessões da 

Commissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga se reuniram os 

vogaes da mesma, em sessão extraordinária. Aberta a sessão o senhor presidente 

disse que esta tinha por fim proceder-se ao recenseamento das creanças em edade 

escolar o que em seguida se fez. E para constar lavrei a presente que vai ser 

assinada. 

____________ 

Folha nº: 14 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

 

Sessão de 13 de Agosto de 1911  

Aos treze dias do mez de agosto de mil nove centos e onze na sala das sessões da 

Commissão Parochial da mesma digo da freguesia de Lamas do Concelho de Braga 

se reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 14 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 
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Sessão de 27 de Agosto de 1911  

Aos vinte e sete dias do mez de agosto de mil nove centos e onze, na sala das sessões 

da Commissão Parochial da mesma digo da freguesia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 14 e seguinte 14v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

 

 

Sessão de 31 de Agosto de 19117 

 

Sessão extraordinária para recenseamento da população 

 

Aos trinta e um dias do mez de agosto de mil novecentos e onze, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga e sala das sessões da Commissão Parochial da mesma 

freguesia estando reunidos os respectivos vogaes sob a presidência do Cidadão 

António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão.  Lida, approvada e assignada a 

acta antecedente foi installada a Comissão recenseadora para o recenseamento da 

população d'esta freguezia ficando composta dos vogaes da Comissão Parochial e 

do parocho da freguezia, do que se officiou ao Excellentissimo Administrador 

Concelho. E não havendo mais que deliberar foi levantada a sessão do que para 

constar lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 
Folha nº: 14v 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

 

 

                                                 
7 Censos 
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Sessão de 10 de Setembro de 1911  

Aos dez dias do mez de setembro de mil nove centos e onze, na sala das sessões da 

Commissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 15 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 
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Sessão de 16 de Setembro de 19118  

Aos dezasseis dias do mez de setembro de mil nove centos e onze, pelas dez horas da 

manhã, nesta freguesia de Lamas, do Concelho de Braga e sala das sessões da 

Commissão Parochial da mesma freguesia, estando reunidos os respectivos vogaes, em 

sessão extraordinária, sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga, 

foi aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, disse o senhor 

presidente, que andando a tratar da vedação do ádro e sachristia para traz da Capella-

mór, para d'aquelle lado servir de cemitério e para ficar milhor torna-se necessário 

alargar o ádro para o lado do sul, para isso convedou o senhor Francisco José Ferreira, 

casado, proprietário, do logar de S. Miguel, da freguezia de Figueiredo, para deixar o 

alargo para o predio d'elle, na largura de dois metros que produziram vinte e um metros 

quadrados, approximadamente e a assistir a esta sessão para ver se concordava ou não 

com o exposto. O senhor Francisco José Ferreira disse que concordava e que cedia o 

dito terreno pela quantia de quatro mil e dozentos reis e que tendo a casa da sua 

propriedade, em frente do ádro tambem queria que esta Comissão lhe concedesse licença 

de abrir nas salas da dita casa, duas janellas, em frente do ádro, não ficando nenhuma 

d'estas em frente da porta principal da egreja. A Commissão reconhecendo que as 

janellas nenhum prejuizo causam concedeu-lhe esta licença. Tudo isto foi aceite e 

approvado por unanemidade, deliberando a Commissão que esta acta fosse tambem 

assignada pelo dito Francisco Jose Ferreira, como enteressado e ter assistido a esta 

sessão. E para constar lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 
Folha nº: 15 e seguinte nº15v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Convidado:  Francisco José Ferreira 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Vedação do adro. Mudança da sacristia para o lado Nascente.  

 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |36 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 20 de Setembro de 1911 

Aos vinte dias do mez de setembro de mil nove centos e onze, nesta freguesia de 

Lamas, do Concelho de Braga e sala das sessões, estando reunida a Commissão 

Parochial da mesma freguezia, em sessão extraordinária, pelo senhor presidente foi 

aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta da sessão antecedente, o senhor 

presidente apresentou o recenseamento das creanças d'ambos os sexos, em idade 

escolar, que tendo estado exposto ao publico e seguindo em tudo as formalidades da 

lei, não teve reclamação alguma. As creanças do sexo masculino são em numero de 

quatorze e as do sexo feminino nove. Mais foi resolvido remeter uma copia da acta 

da installação e outra do recenseamento ao Excellentissímo Inspector d'este Círculo 

Escolar e o mesmo ao Excellentissimo Presidente da Comrnissão Municipal d'este 

Concelho. E para constar se lavrou a presente, que eu Joaquim Rodrigues secretario 

recensiador subscrevi e vou assinar. 

____________ 

Folha nº: 15v e seguinte nº 16 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

 

Sessão de 24 de Setembro de 1911  

Aos vinte e quatro dias do mez de setembro de mil nove centos e onze, na sala das 

sessões da Commissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 16 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 
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Sessão de 08 de Outubro de 1911  

Aos oito dias do mez de outubro de mil nove centos e onze, na sala das sessões da 

Commissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 16 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

Sessão de 22 de Outubro de 1911  

Aos vinte e dois dias do mez de outubro de mil nove centos e onze, na sala das 

sessões da Commissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 
Folha nº: 16v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Sessão de 12 de Novembro de 1911  

Aos doze dias do mez de novembro de mil nove centos e onze, na sala das sessões da 

Commissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 16v 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 
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Sessão de 21 de Novembro de 19119 

Aos vinte e um dias do mez de novembro de mil novecentos e onze, na sacristia da 

Egreja parochial, servindo de sala das sessões, reuniu-se extraordinariamente a 

Commissão Parochial d'esta freguesia. Aberta a sessão lida, approvada e assignada 

a acta antecedente, pelo presidente foi dito que no dia vinte do corrente mez se 

procedeu nesta freguezia, perante a respectiva commissão Concelhia dos 

arrolamentos, ao inventario de todos os bens moveis e immoveis da Egreja 

parochial, passal e residência parochial, bem como à intimacão para o respectivo 

parocho se retirar da residência parochial no prazo de dez dias, a contar do dia 

vinte. Provisoriamente ficou depositaria de todos este bens, a respectiva Commissão 

Parochial, representada neste acto pelo respectivo presidente António da Cunha 

Araújo Braga e dos vogaes Francisco Ferreira e Jose Martins - o respectivo regedor 

Manuel Ferreira da Silva. E não havendo mais que tratar foi encerrada a sessão. E 

para constar se lavrou a presente que eu Antonio José Ferreira, secretario, a 

subscrevi. 

________________ 
Folha nº: 16v e seguinte nº17 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9 Inventário dos bens móveis e imóveis da Igreja. Intimação para o pároco deixar a residência, no prazo de 10 dias. 
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Sessão de 24 de Novembro de 191110 

Aos vinte e quatro dias do mez de novembro, de mil nove centos e onze, nesta 

freguesia de Lamas, do Concelho de Braga e sala das sessões da Commissão 

Parochial da mesma freguesia, estando reunida a mesma Commissão, em sessão 

extraordinária, sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi 

aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, a Commissão 

reconhecendo a necessidade urgente que há de construir o cemitério parochial e 

alguns reparos na casa das sessões, que está a ameaçar ruina, e não tendo esta 

parochia recursos para essas obras, ainda mesmo pela derrama parochial que é 

diminuta, deliberou por unanemidade, depois de ser auctorisado pelo 

Excellentissimo Governador Civil11, gastar nessas obras trezentos mil reis de capital 

que esta Comissão administra12, não tendo o rendimento d'este Capital encargo 

algum. Resolveu-se mais mandar, em duplicado, a copia d'esta acta ao 

Excellentissimo Administrador do Concelho, para receber a approvação superior.  E 

não havendo mais nada a tratar, foi levantada a sessão, de que para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 17 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Sessão de 26 de Novembro de 1911  

Aos vinte e seis dias do mez de novembro de mil nove centos e onze, na sala das 

sessões da Commissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

________________ 

Folha nº: 17v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

Francisco Ferreira 

José Leite 

                                                 
10 Construção do cemitério e reparos na casa das sessões. Pedido de autorização para aplicar o dinheiro da Confraria das Almas, na construção do novo 
cemitério. 
11 O despacho do Governador Civil é de 29/11/1911 (Livro de Receita e Despesa), portanto posterior à data desta acta.  O Governador Civil não podia 
despachar uma coisa que não lhe tinha sido pedida. Só depois da Comissão Paroquial lhe enviar cópia da sessão de 24-11-1911 é que produziu despachou. 
12 Depósito de 300.000 reis, no Banco Mercantil, pertencentes à extinta Confraria das Almas. 
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Sessão de 10 de Dezembro de 1911  

Aos dez dias do mez de dezembro de mil nove centos e onze, na sala das sessões da 

Commissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 17v 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins 

Francisco Ferreira 

José Leite 

 

 

Sessão de 24 de Dezembro de 191113  

Aos vinte e quatro dias do mez de dezembro de mil nove centos e onze, na sala das 

sessões da Commissão Parochial da freguesia de Lamas do Concelho de Braga se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente eu António José Ferreira, secretario. 

 

______________ 

Folha nº: 17v. e seguinte nº18 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins 

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 A acta não o refere, mas, no dia 14 de Dezembro de 1911 procedeu-se  ao Inventario dos “Bens Imobiliários e Mobiliários” da Freguesia de Lamas, 
declarados propriedade do Estado e dos corpos administrativos pelo artigo 62º da Lei de 20 de Abril de 1911,e que começa assim: “Em quatorze de 
Dezembro de mil novecentos e onze, nesta freguesia de Santa Maria de Lamas, logar do assento reuniu a Comissão Concelhia d’Inventário, composta 
do presidente, e administrador do Concelho Tenente Norberto Guimarães, do vogal paroquial António da Cunha Araujo Braga presidente da Junta de 
Paróquia, vogal agregado, nomeado pelo Governo, doutor José da Paixão Pereira e de mim Sebastião José do Lumiar Ramos, secretário” 
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Sessão de 07 de Janeiro de 1912 

Aos sete dias do mez de janeiro de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas do concelhode Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, approvada e assignada a acta 

antecedente, foi deliberado que as sessões ordinárias fossem feitas nos segundos e 

quartos domingos de cada mez e as restantes quando para isso houvesse 

convocação. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão, do que para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 18 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

Francisco Ferreira 

José Leite 

 

 

Sessão de 14 de Janeiro de 1912 

Aos quatorze dias do mez de janeiro de mil nove centos e dose, nesta freguesia de 

Santa Maria de Lamas, do Concelho de Braga, estando reunida a Junta de Parochia 

da mesma freguesia, em sessão ordinária, pelo seu Presidente foi aberta a sessão. 

Lida, approvada e assignada a acta antecedente, foi presente o orçamento ordinário 

respeitante ao anno civil de mil nove centos e doze, em conformidade da Lei em 

vigor, o qual sendo discutido parcialmente, foi approvado na generalidade. 

Resolveu-se mais que fosse exposto ao publico na forma da lei de depois remettido à 

Administração do Concelho, para receber approvação superior. E por não haver 

mais que deliberar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 18 e seguinte 18v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

Francisco Ferreira 
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Sessão de 28 de Janeiro de 1912 

Aos vinte e oito dias do mez de janeiro de mil nove centos e dose, na sala das sessões 

da Comissão Parochial da freguesia de Lamas do concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, approvada e assignada a acta 

antecedente, foi deliberado que as sessões ordinárias fossem feitas nos segundos e 

quartos domingos de cada mez e as restantes quando para isso houvesse 

convocação. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão, do que para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 18v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

Francisco Ferreira 

José Leite 

 

 

Sessão de 04 de Fevereiro de 1912 

Aos quatro dias do mez de Fevereiro de mil nove centos e dose, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga, e sala das sessões da Comissão Parochial da mesma 

freguesia estando reunidos os respectivos vogaes, juntamente com o senhor regedor, 

em sessão extrordinaria, sob a presidência do cidadão Antonio da Cunha Araujo 

Braga, foi aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, a 

Comissão juntamente com o senhor regedor, depois de terem recebido as 

informações declaram sob palavra d’honra, que os mancebos José de Oliveira, filho 

de António de Oliveira e Marianna Ferreira, Manuel Martins, filho de José Martins 

e de Anna da Luz e Alvaro Gracia, filho de José Francisco Gracia Ferreira e de 

Anna de Oliveira, nascidos nesta freguesia, são fallecidos. Resolveu mais rmetter a 

Copia d’esta acta ao Exmo. Presidente da Comissão de recenseamento militar para 

os devidos e legais effeitos. E não havendo mais nada que deliberar foi  levantada a 

sessão do que para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 18v. e seguinte nº 19 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

Francisco Ferreira 

José Leite 
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Sessão de 18 de Fevereiro de 1912 

Aos dezoito dias do mez de fevereiro de mil nove centos e dose, pelas nove horas da 

manhã, na sala das sessões da Comissão Parochial da freguesia de Lamas do 

concelhode Braga, se reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, 

approvada e assignada a acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi 

levantada a sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretario. 

____________ 

Folha nº: 19 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

Francisco Ferreira 

José Leite 

 

 

Sessão de 03 de Março de 1912 

Aos três dias do mez de março de mil nove centos e dose, pelas nove horas da 

manhã, na sala das sessões da Comissão Parochial da freguesia de Lamas do 

concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, 

approvada a acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a 

sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 19 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

Francisco Ferreira 
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Sessão de 17 de Março de 1912 

Aos dezassete dias do mez de março de mil nove centos e dose, pelas nove horas da 

manhã, nesta freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da 

Comissão Parochial da mesma freguesia estando reunidos os respectivos vogaes, em 

sessão ordinária, sob a presidência do cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi 

aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, o senhor 

presidente apresentou o orçamento do anno civil de mil nove centos e doze, 

approvado por despacho de quatro Março do corrente anno, das quaes obras a 

Comissão auctorizou o senhor prezidente a mandá-las fazer e a tratar d’ellas e 

vigiar os artistas que d’ellas se encarregarem bem como a fazer os pagamentos 

auctorizados no orçamento para as mesmas obras. E não havendo nada de que 

tratar foi levantada a sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 19 e seguinte 19v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

Francisco Ferra (Ferreira) 

 

 

Sessão de 07 de Abril de 1912 

Aos sete dias do mez de abril de mil nove centos e dose, pelas nove horas da manhã, 

na sala das sessões da Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do concelho de 

Braga se reuniu o presidente e vogais da mesma, em sessão ordinária. Aberta a 

sessão, lida, approvada e assignada a acta antecedente, não havendo nada de que 

tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, Secretário. 

____________ 

Folha nº: 19v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

José Leite 

Francisco Ferreira 
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Sessão de 21 de Abril de 1912 

Aos vinte e um dias do mez de abril de mil nove centos e dose, pelas nove horas da 

manhã, nesta freguesia de Lamas, do concelho de Braga, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da mesma freguesia, estando reunidos os respectivos vogais, em 

sessão ordinária, sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi 

aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente foi deliberado por 

unanimidade relaxar todos os contribuintes que estão em dévito a esta parochia, que 

não pagarem até ao dia quinze do próximo mez de maio, o que se vai fazer publico 

por editaes, sendo também avisados à missa conventual. E não havendo mais nada a 

tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, Secretário. 

____________ 

Folha nº: 20 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Joaquim Rodrigues  

José Martins  

José Leite 

Francisco Ferreira 

 

 

Sessão de 05 de Maio de 1912 

Aos cinco dias do mez de maio de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 20 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Joaquim Rodrigues  
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Sessão de 19 de Maio de 1912 

Aos dezanove dias do mez de maio de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, foram presentes as contas d’esta parochia do anno de mil nove centos e 

onze, as quais em virtude não ter havido reclamação alguma, no tempo em que 

estiveram expostas ao publico, foram assignadas e em seguida remettidas à 

Administração do Concelho, para receber a approvação superior. E não havendo 

mais nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 20 e seguinte 20v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

 

 

Sessão de 02 de Junho de 1912 

Aos dois dias do mez de junho de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, em virtude de não comparecerem dez proprietários d'esta freguezia, na 

sala da Comissão Municipal Administrativa, a fim de elegerem um membro para 

agregar à Commissão avaliadora da propriedade rustica e urbana, deliberou esta 

Commissão Parochial que para tal fim fosse nomeado o cidadão Manuel Ferreira da 

Silva, proprietário do logar de Almuinha d’esta freguezia para effectivo e para e ou 

substituto o cidadão Francisco Antunes, proprietário do mesmo logar e freguesia. E 

não havendo mais nada que deliberar foi levantada a sessão, do que para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 20v e seguinte nº 21 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  José Martins  

José Leite 

Joaquim Rodrigues  

Francisco Ferreira 
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Sessão de 16 de Junho de 1912 

Aos dezasseis dias do mez de junho de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 21 
Assinaturas:  
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Sessão de 07 de Julho de 1912 

Aos sete dias do mez de julho de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 21 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Sessão de 21 de Julho de 1912 

Aos vinte e um dias do mez de julho de mil nove centos e dose, na sala das sessões 

da Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 21 e seguinte nº 21v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 
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Sessão de 04 de Agosto de 1912 

Aos quatro dias do mez de agosto de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 21v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Sessão de 18 de Agosto de 1912 

Aos dezoito dias do mez de agosto de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 21v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Sessão de 01 de Setembro de 1912 

Aos um dia do mez de setembro de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 21v. e seguinte nº 22 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 
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Sessão de 15 de Setembro de 1912 

Aos quinze dias do mez de setembro de mil nove centos e dose, nesta freguesia de 

Lamas, do Concelho de Braga, na sala das sessões da Commissão Parochial da 

mesma freguesia, se reuniu a Commissão recenseadora das creanças d'ambos os 

sexos na edade escolar, e sendo a hora marcada sob a presidência do cidadão 

António da Cunha Araújo Braga, foi aberta a sessão. Em seguida foi presente o 

recenseamento das creanças a que se tinha dado principio em quatro de Agosto 

passado, tendo inscriptos quinze creanças do sexo masculino e nove do sexo 

feminino o qual foi em seguida assignada pela Commissão. E para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretario. 

____________ 

Folha nº: 22 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

 

Sessão de 06 de Outubro de 191214 

Aos dez dias digo aosseis dias do mez de Outubro de mil  nove centos e dose, na sala 

das sessões da Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

 

____________ 

Folha nº: 22 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

 

 

                                                 
14 A acta desta sessão foi feita em duplicado. Como já estava escrita e encerrada quando se realizou a sessão e como nela nãoconstava  a deliberação sobre a 
derrama para 1913, foi necessário escrever outra acta com a mesma data para o efeito. 
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Sessão 06 de Outubro de 191215 

Aos seis dias do mez de outubro de mil nove centos e dose, nesta freguesia de Lamas 

do Concelho de Braga, na sala das sessões da Comissão Parochial da mesma 

freguesia, se estando reunidos os respectivos vogais, em sessão ordinária, sendo a 

hora marcada, sob a presidência do Cidadão Antonio da Cunha Araujo Braga, foi 

aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, em virtude d'esta 

parochia não ter rendimentos proprios para as despesas que tem a fazer ainda com 

o cemitério parochial, foi deliberado por unanimidade que a derrama para o futuro 

anno de mil novecentos e treze fosse egual a dos annos anteriores, calculada na 

importancia de (32:630 reis) trinta e dois mil seis centos e trinta reis, egual a quinze 

por cento sobre a base (217:513) dozentos e dezassete mil quinhentos e treze reis de 

contribuição directa ao Estado, para fazer face a essas despesas. Mais resolveu 

remmeter, em duplicado, a copia d’esta acta à Administração do Concelho, para 

receber a approvação superior. E não havendo mais nada que deliberar foi 

levantada a sessão, de que para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretario. 

____________ 

Folha nº: 22v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

Sessão de 20 de Outubro de 1912 

Aos vinte dias do mez de outubro de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 22v e seguinte nº 23 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

                                                 
15 Derrama de 15% para o ano 1913, para fazer face aos custos da construção do cemitério 
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Sessão de 03 de Novembro de 1912 

Aos três dias do mez de novembro de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 23 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

 

Sessão de 17 de Novembro de 1912 

Aos dezasete dias do mez de novembro de mil nove centos e dose, na sala das sessões 

da Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 23 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

Sessão de 01 de Dezembro de 1912 

No dia um do mez de dezembro de mil nove centos e dose, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 23 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Joaquim Rodrigues  
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Sessão de 15 de Dezembro de 1912 

Aos quinze dias do mez de dezembro de mil nove centos e dose, na sala das sessões 

da Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 23v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

Sessão de 05 de Janeiro de 1913 

Aos cinco dias do mez de janeiro de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, foi deliberado ficar o mesmo presidente, o mesmo ttesoureiro e o 

mesmo secretario e que as sessões fossem feitas nos mesmos domingos de cada mez 

que se faziam na gerência do anno anterior. E não havendo mais nada a tratar foi 

levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretário. 

____________ 

Folha nº: 23v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 
 

Sessão de 19 de Janeiro de 191316 

Aos dezanove dias do mez de janeiro de mil nove centos e treze, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga, e sala das sessões da Comissão Parochial da mesma 

freguesia, estando reunidos os respectivos vogais, em sessão ordinária, sob a 

presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi aberta a sessão. Lida, 

                                                 
16 Presença do Regedor, Manuel Ferreira da Silva,  nesta sessão. 
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approvada e assignada a acta antecedente, esta Comissão declara sob palavra de 

honra que Francisco filho de Joaquim de Azevedo e de Marcelina Pinto, nascido no 

dia cinco de Abril de mil oito centos noventa e três, nesta freguesia, não tem assento 

de óbito mas é fallecido, segundo informações a que se procedeu. E não havendo 

mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 24 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Joaquim Rodrigues  

José Martins  

José Leite 

 
Regedor: Manuel Ferreira da Silva 

 

 

Sessão de 26 de Janeiro de 191317 

Aos vinte e seis dias do mez de janeiro de mil nove centos e treze, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga, na sala das sessões da Comissão Parochial da mesma 

freguesia, estando reunidos os respectivos vogais, em sessão extraordinaria, sendo a 

hora marcada sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi 

aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, o senhor 

presidente sugere (?) á Comissão o fim d’esta reunião e em seguida a Comissão 

declarou sob palavra de honra que José filho de António Ferreira Barbosa e de 

Rosa Maria Candida, nascido na freguesia de Esporões a vinte e um de Julho de mil 

oito centos noventa e seis falleceu na freguesia de Lamas, em creança, onde foi 

sepultado, e assim se declarou para os devidos e legaes effeitos. E não havendo mais 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António 

José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 24 e seguinte 24v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Joaquim Rodrigues  

José Martins  

José Leite 

 
Regedor: Manuel Ferreira da Silva 

                                                 
17 Presença do Regedor, Manuel Ferreira da Silva, nesta sessão. 
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Sessão de 02 de Fevereiro de 191318 

Aos dois dias do mez de fevereiro de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, em virtude d’um officio numero quinze do Secretario de Finanças, foi 

nomeado o vogal José Martins, para fazer parte neste Concelho da Commissão para 

julgamento em falhas das Contribuições do Estado refutadas incobraveis, nos termos 

do artigo primeiro do decreto de dezasseis de março de mil novecentos e onze. E não 

havendo mais nada a deliberar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 24v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Joaquim Rodrigues  

José Leite 

 

 

Sessão de 16 de Fevereiro de 1913 

Aos dezasseis dias do mez de fevereiro de mil nove centos e treze, na sala das 

sessões da Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 24v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18  Nomeação de José Martins, para  a Comissão de Julgamento das falhas das Contribuições do Estado 
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Sessão de 02 de Março de 1913 

Aos dois dias do mez de março de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 25 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

 

 

Sessão de 16 de Março de 1913 

Aos dezasseis dias do mez de março de mil nove centos e treze, na sala das sessões 

da Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 25 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

 

 

Sessão de 06 de Abril de 1913 

Aos seis dias do mez de abril de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 25 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 
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Sessão de 20 de Abril de 191319 

Aos vinte dias do mez de abril de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma e sendo a hora marcada sob a presidencia do Cidadão 

António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a 

acta antecedente, o senhor presidente deu posse ao vogal substituto Domingos Leite, 

em substituição do vogal efectivo Joaquim Rodrigues, por este se ter ausentado para 

a freguesia de Figueiredo onde reside. E não havendo nada que deliberar foi 

levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretário. 

____________ 

Folha nº: 25v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

 

 

Sessão de 04 de Maio de 191320 

Aos quatro dias do mez de maio de mil nove centos e treze, nesta freguesia de 

Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da Comissão Parochial da mesma 

freguesia, estando reunidos os respectivos vogais, em sessão ordinária, sendo a hora 

marcada sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a 

sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, leu-se um requerimento do 

cidadão Manuel Ferreira da Silva, casado, proprietário, do logar de Almuinha 

d’esta freguesia, a pedir licença para vedar um caminho que atravessa as suas 

propriedades e que vai denominado de Sobral que segue da freguesia de Lamas à de 

Trandeiras. Esta Comissão Prochial, em virtude do publico se poder servir pelo 

caminho publico  e este se achar concertado e por isso bem transitável concedeu-lhe 

a referida licença na forma requerida, deixando desde já de ser publico esse 

carreiro que até agora se achava publico 

Sem efeito 

____________ 

Folha nº: 25v. 

                                                 
19 Domingos Leite substitui Joaquim Rodrigues 
20 Existem duas Actas referentes à mesma sessão. A primeira foi considerada sem efeito. O Caminho do Sobral (ou Sobal?) era um pequeno carreiro pedonal  
que principiava junto à fonte do Vinhal, seguia pelo meio dos campos e desembocava na actual Rua de Santiago, e só em finais da década de 1990 é que 
deixou de ter uso. Isto pressupõe que a vedação não foi concretizada. Porque motivo? O povo ter-se-ia oposto ao fecho de caminho? 
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Sessão de 04 de Maio de 191321 

Aos quatro dias do mez de maio de mil nove centos e treze, nesta freguesia de 

Lamas, do Concelho de Braga, na sala das sessões da Comissão Parochial da 

mesma freguesia, estando reunidos os respectivos vogais, em sessão ordinária, 

sendo a hora marcada sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo 

Braga foi aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, leu-se 

um requerimento do cidadão Manuel Ferreira da Silva, casado, proprietário, do 

logar de Almuinha d’esta freguesia, a pedir licença para vedar um caminho que 

atravessa as suas propriedades e que vai do Caminho denominado do Sobral que 

segue da freguesia de Lamas á de Trandeiras. Esta Comissão Prochial, em virtude 

do publico se puder servir pelo caminho publico e este se achar concertado e por 

isso bem transitável concedeu-lhe a referida licença na forma requerida, deixando 

desde já de ser publico esse carreiro que até agora se achava publico. E para 

constar lavrei a presente eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 26 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

 

 

Sessão de 18 de Maio de 1913 

Aos dezoito dias do mez de maio de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 26 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

 

                                                 
21 O vogal Domingos Leite substitui Joaquim Rodrigues no cargo.  
 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |58 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 01 de Junho de 1913 

No dia um do mez de Junho, de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 26v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

Sessão de 15 de Junho de 1913 

Aos quinze dias do mez de junho de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 26v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

Sessão de 06 de Julho de 1913 

Aos seis dias do mez de julho de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 26v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 
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Sessão de 20 de Julho de 1913 

Aos vinte dias do mez de julho de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 27 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

Sessão de 03 de Agosto de 1913 

Aos trez dias do mez de agosto de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 27 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

Sessão de 17 de Agosto de 1913 

Aos dezassete dias do mez de agosto de mil nove centos e treze, na sala das sessões 

da Comissão Parochial da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 27 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 
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Sessão de 07 de Setembro de 1913 

Aos sete dias do mez de setembro de mil nove centos e treze, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga na sala das sessões da Comissão Parochial da 

freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 27v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

    José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

 

Sessão de 21 de Setembro de 191322 

Aos vinte e um dias do mez de setembro de mil nove centos e treze, nesta freguesia 

de Lamas, do Concelho de Braga, na sala das sessões da Comissão Parochial da 

freguesia digo da mesma freguesia, se reuniu o presidente e vogaes, em sessão 

ordinária, e sendo a hora marcada sob a presidência do Cidadão António da Cunha 

Araujo Braga foi aberta a sessão e depois de lida, approvada e assignada a acta 

antecedente foi presente o recenseamento das creanças de ambos os sexos, d’esta 

freguesia, em edade escolar, a que legalmente se tinha procedido, e depois de 

conferido e assignado foi lavrado o termo de recenseamento contendo quinze 

creanças do sexo masculino e treze do sexo feminino. Resolveu-se mais remetter uma 

copia d’esta acta ao Excellentissimo Inspector d’este Círculo Escolar e outra ao 

Excellentissimo presidente da câmara d’este Conselho.E não havendo mais nada a 

tratar foi levantada a sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 27v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

                                                 
22  Recenseamento escolar 
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Sessão de 05 de Outubro de 191323 

Aos cinco dias do mez de outubro de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 28 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

Sessão de 19 de Outubro de 1913 

Aos dezanove dias do mez de outubro de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António 

José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 28 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

Domingos Leite 

José Leite 

 

Sessão de 02 de Novembro de 1913 

Aos dois dias do mez de novembro de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 28 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira, José Martins, José Leite. Domingos Leite 

                                                 
23 A Lei nº 88, de 07 de Agosto de 1913, distingue e promove a organização das paróquias: civis e eclesiásticas. A partir de então a Paróquia civil passa a 
designar-se por Junta de Parochia da Freguesia de Lamas.   
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Sessão de 16 de Novembro de 1913 

Aos dezasseis dias do mez de novembro de mil nove centos e treze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 28v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

Sessão de 07 de Dezembro de 191324 

Aos sete dias do mez de dezembro de mil nove centos e treze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da Freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma, em sessão ordinária, e sendo a hora marcada sob a 

presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. Lida, 

approvada e assignada a acta antecedente foi deliberado por unanimidade que a 

derrama para o futuro anno de mil novecentos e quatorze fosse egual á dos annos 

anteriores, calculada na importancia de (32,63) trinta e dois escudos sessenta e três 

centavos egual a quinze por cento sobre a base (217,52) dozentos e dezassete escudos, 

cincoenta e dois centavos de contribuição directa ao Estado, lançada a todos os 

parochianos e proprietarios d’esta freguesia, sobre os presumidos rendimentos. Mais 

se deliberou remeter, em duplicado, a copia d’esta acta à Administração do Concelho, 

para subir á approvação superior. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a 

sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 28v. 

Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Martins  

José Leite 

Domingos Leite 

 

 

                                                 
24 Esta deliberação foi alterada pela sessão de 14 de Fevereiro de 1914. 
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Sessão de 21 de Dezembro de 1913 

Aos vinte e um dias do mez de dezembro de mil nove centos e treze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada 

a acta antecedente. Foram presentes as contas da gerência do anno,as quais foram 

examinadas e aprovadas pela Junta. E não havendo nada a tratar foi levantada a 

sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 29 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

José Leite 

José Martins  

Domingos Leite 

 

Sessão de 04 de Janeiro de 191425 

Aos quatro dias do mês de Janeiro de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma, bem como os cidadãos novamente eleitos a fim de 

tomarem posse dos seus cargos que são para vogaes efectivos António da Cunha 

Araújo Braga, Francisco Ferreira, Domingos Leite, Antonio Rodrigues Ferreira e 

António Barbosa de Matos e para seus substitutos - José Martins, José Alves, José 

de Oliveira, Francisco Antunes e José Maria Ferreira. Aberta a sessão o senhor 

presidente conferiu a posse aos vogaes efectivos na forma da lei e investiu-os na 

gerencia de seus cargos e tomando cada um o seus logares deliberaram que as 

sessões ordinárias fossem feitas nos primeiros e terceiros domingos de cada mez. E 

passando-se à eleição do presidente, vice-presidente, thesoureiro e secretário 

ficaram votados por maioria: para presidente António da Cunha Araujo Braga, 

Francisco Ferreira, - thesoureiro, José Martins e secretário foi nomeado o mesmo 

que estava por nenhum dos vogaes poder fazer o serviço. E não havendo nada a 

tratar foi levantada a sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 29 e seguinte nº 29v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira, António Rodrigues Frreira, António Barbosa de Matos 

                                                 
25   Nova Junta 
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Sessão de 14 de Janeiro de 191426 

Aos quatorze dias do mês de janeiro de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e 

assignada a acta antecedente disse o senhor presidente que esta tinha por fim fazer 

entrega de todos os haveres da Parochia aos novos vogaes eleitos e não se 

encontrando o inventário, apezar dos muitos esforços que o senhor presidente tinha 

para isso deliberou-se oficiar ao Excelentíssimo Administrador do Concelho a ver se 

assim se conseguiria haver o inventario da Parochia à mão. E não havendo nada a 

tratar foi levantada a sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 29v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

 

Sessão de 01 de Fevereiro de 1914 

No dia um de fevereiro de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões da Junta 

de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão, do que para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 29v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

 

 

                                                 
26  Inventario dos “Bens Imobiliários e Mobiliários” da Freguesia de Lamas, declarados propriedade do Estado e dos corpos administrativos pelo artigo 62º da 
Lei de 20 de Abril de 1911 (Lei da Separação) e feito em 14-12-1911. 
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Sessão de 15 de Fevereiro de 191427 

Aos quinze dias do mez de fevereiro de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Sendo a hora marcada, sob a presidência do 

Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. Lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, foi deliberado que a derrama para o corrente anno de 

mil novecentos e quatorze fosse egual á dos annos anteriores, calculada na 

importancia de (32:60 reis) trinta e dois escudos e sessenta centavos, egual a quinze 

por cento sobre a base (217,51) dozentos dezassete escudo, cincoenta e um centavos 

de contribuições directas ao Estado, lançada a todos os contribuintes e parochianos 

d’esta freguesia, para as despesas obrigatórias da parochia. Resolveu-se mais fazer 

publico por editaes na forma da lei. E não havendo mais nada a tratar foi levantada 

a sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretário. 

____________ 
Folha nº: 30 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

Sessão de 01 de Março de 191428 

No dia um de março de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões da Junta de 

Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta antecedente, 

em virtude de não ter havido reclamação alguma sobre a derrama parochial para o 

corrente anno, aprovada definitivamente. E não havendo nada a tratar foi levantada 

a sessão, do que para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretário. 

____________ 

Folha nº: 30 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

                                                 
27 Corrige a deliberação tomada na sessão do  dia 7 de  Dezembro de 1913. 
28 Aprova a derrama para o ano de 1914 
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Sessão de 15 de Março de 1914 

Aos quinze dias do mez de março de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 30v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

Sessão de 05 de Abril de 1914 

Aos cinco dias do mez de abril de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 30v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 
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Sessão de 19 de Abril de 191429 

Aos dezanove dias do mez de abril de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma e sendo hora marcada sob a presidência do 

Cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi aberta a sessão. Llida, approvada e 

assignada a acta antecedente, em virtude d'uma circular do Excelentissimo 

Presidente da Camara Municipal de Braga d'este concelho número cento e 

sessenta e sete, foi deliberado aprovar a deliberação da mesma Exma Câmara de 

oito do corrente mez de elevar a seis por cento a taxa de juro da ultima serie do 

empréstimo de dozentos e vinte contos para as águas. E não havendo nada a tratar 

foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretário. 

____________ 

Folha nº: 30v. e seguinte nº 31 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

Sessão de 03 de Maio de 1914 

Aos três dias do mez de maio de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 31 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 
 

 

 

                                                 
29 Empréstimo contraído pela Câmara Municipal de Braga. 
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Sessão de 17 de Maio de 1914 

Aos dezasete dias do mez de maio de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 31 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

Sessão de 24 de Maio de 1914 

Aos vinte e quatro dias do mez de maio de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma, em sessão extraordinária e sendo hora 

marcada, sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi aberta 

a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente foram presentes e lidas 

duas circulares da Excelentissima Camara, numero dozentos e dois e dozentos e 

quatorze, deliberando esta Junta concordar com tudo quanto nellas expõe. E não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 31 e seguinte nº 31v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 
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Sessão de 07 de Junho de 1914 

Aos sete dias do mez de junho de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, approvada e assignada a acta 

antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 31v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

Sessão de 14 de Junho de 1914 

Aos quatorze dias do mez de junho de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma, em sessão extraordinária e sendo a hora 

marcada, sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi aberta 

a sessão. Lida, approvada e assignada a acta antecedente, foi presente e lida uma 

circular numero dozentos quarenta e sete, do Excelentissimo Presidente da  

Comissão Executiva da Excelentissima Camara, o qual depois de discutido 

cabrosamente foi deliberado aprovar todos os assuntos n’ele contidos. E não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 31v. e seguinte nº 32 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 
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Sessão de 21 de Junho de 1914 

Aos sete dias do mez de junho de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 32 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

Sessão de 05 de Julho de 191430 

Aos cinco dias do mez de julho de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma, em sessão ordinária, e sendo a hora marcada pelo 

Cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi aberta a sessão. Lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente foi presente e lido um requerimento de Manoel Pinto 

Marinho, casado, professor primário na escola da freguesia de Ferreiros d'este 

Concelho de Braga, a pedir licença para reconstruir uma casa a faciar com o 

caminho parochial que segue do Caminho Camarario da estrada a S. Vicente de 

Penso, cuja licença esta Junta lhe conferiu em virtude de não causar prejuízo a 

ninguém. E não havendo mais nada a deliberar, de que tratar foi levantada a sessão. 

E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 32 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

                                                 
30 Manuel Gomes Pinto Marinho, pede autorização para reconstruir uma casa, que tudo indica tratar-se  do conhecido “Eido do Marinho”, situada no lado 
direito da  Rua das Barreiras em direcção à vizinha freguesia de Penso S. Vicente.  Este caminho, partindo de Braga, passava por Lomar, Figueiredo, Lamas 
(por Quintela e Cabrainha), prosseguindo por Penso S. Vicente (Bate-Folha), Guizande (Padrão) até chegar ao concelho de Famalicão, pela  Portela, tomando 
depois várias direcções. Eete Caminho, utilizado durante séculos, deixou de ter importância em termos rodoviários após a construção da actual Estrada 
Nacional nº 309 
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Sessão de 19 de Julho de 1914 

Aos dezanove dias do mez de julho de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assignada 

a acta antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 32v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

 

Sessão de 02 de Agosto de 191431 

Aos dois dias do mez de agosto de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 32v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Embora a acta o não refira, estávamos no início da Primeira Guerra Mundial (também conhecida como Grande Guerra), um conflito bélico mundial 
ocorrido entre 28 de Julho de 1914 e 11 de Novembro de 1918.  
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Sessão de 16 de Agosto de 1914 

Aos dezaseis dias do mez de agosto de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 32v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

 

Sessão de 06 de Setembro de 1914 

Aos seis dias do mez de setembro de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma, em sessão ordinaria e sendo a hora marcada pelo 

Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão Lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente foi presente o recenseamento das creanças de 

ambos os sexos, com edade escolar o qual tendo estado exposto ao publico e não 

tendo havido reclamação alguma, verificou-se terem sido recenseados vinte e uma 

creanças do sexo masculino e doze do feminino. E para constar lavrei a presente 

acta eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 33 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 
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Sessão de 16 de Setembro de 191432 

Aos dezaseis dias do mez de setembro de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o vice-presidente e vogais da mesma, em sessão extraordinária e sendo a 

hora marcada pelo Cidadão Francisco Ferreira foi aberta a sessão. Lida, aprovada 

e assinada a acta da sessão antecedente foi presente e lido um ofício da 

Excelentíssima Camara a pedir informações sobre uma pretensão do cidadão 

António da Cunha Araujo Braga, d'esta freguesia, do logar da Cabrainha, que 

deseja reconstruir as paredes d'uma mina que segue pelo caminho publico do lugar 

de Cristelo33 da mesma freguesia. A Junta em virtude d'esta obra ser de utilidade 

para o publico, pois que esse caminho no tempo de inverno fica intransitável, 

deliberou por unanimidade que essa obra deve ser feita em virtude de ser um bem 

comum para todos e mesmo melhora uma água que pode servir de fonte para as 

moradias d'aquele logar, por as fontes publicas se encontrarem secas durante três 

mezes no tempo de verão. E não havendo mais nada a deliberar, foi levantada a 

sessão, do que para constar lavrei a presente acta eu António José Ferreira, 

secretário. 

____________ 

Folha nº: 33 e seguinte nº 33v. 
O Vicepresidente Francisco Ferreira  

Vogaes:  António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

José Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Mina que abastece o fontanário do Salgado (hoje Rua do Sol). A sessão foi presidida pelo vice-presidente porque o interessado era o próprio presidente da 
junta, que faltou àsessão. Para preencher a vaga,  foi convocado o vogal suplente José Alves. 
33 Actual Rua das Barreiras 
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Sessão de 20 de Setembro de 1914 

Aos vinte dias do mez de setembro de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 33v. 
Assinaturas:  
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

Sessão de 04 de Outubro de 1914 

Aos quatro dias do mez de outubro de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 33v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

Sessão de 18 de Outubro de 1914 

Aos dezoito dias do mez de outubro de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 33v e seguinte nº 34 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 
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Sessão de 01 de Novembro de 1914 

No dia um de novembro de mil nove centos e quatorze, na sala das sessões da Junta 

de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente não 

havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 34 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

Sessão de 15 de Novembro de 1914 

Aos quinze dias do mez de novembro de mil nove centos e quatorze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 34 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 
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Sessão de 23 de Novembro de 191434 

Aos vinte e trez dias do mez de novembro de mil nove centos e quatorze, nesta 

freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de Parochia 

da mesma freguesia, estando presentes os voagaes, abaixo assinados, em sessão 

extraordinária e sendo a hora marcada, sob a presidência do Cidadão Antonio da 

Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. Lida, aprovada e assinada a acta da sessão 

antecedente declarou o presidente que tinha recebido da Camara Municipal de 

Braga, duas circulares, submetendo ao referendo d’esta Junta as duas deliberações, 

de dezasseis de Setembro passado e dia seis de Novembro corrente. A primeira 

deliberação Camarária é relativa ao fornecimento de carnes verdes por conta da 

Camara ou a sua adjudicação a quem mais barato o fizer. Discutida esta 

deliberação e posta á votação resolveu esta Junta referendal-a. A segunda 

deliberação Camararia é referente ao levantamento d’um empréstimo de cem 

contos, destinados á expropriação do Elevador do Bom Jesus, e terrenos necessários 

para construção e assentamento da linha de tração eletrica de Braga ao largo do 

Bom Jesus do Monte. Discutida esta deliberação e posta á votação resolveu esta 

Junta referendal-a. Não havendo mais nada a tratar, foi levantada a sessão, do que 

para constar lavrei a presente acta eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 34 e seguinte nº 34v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Sobre o levantamento do  empréstimo de cem contos para a expropriação do Elevador do Bom Jesus do Monte e o assentamento da linha de tracção 
eléctrica, é de referir que a expropriação não foi por diante e o assentamento da linha começou em Janeiro de 1914, pela Rua dos Biscainhos, Campo da 
Vinha e Rua dos Capelistas, com a supervisão de dois engenheiros ingleses. A 8 de Outubro de 1914 ocorreram as primeiras experiências da tracção eléctrica 
em Braga. 
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Sessão de 13 de Dezembro de 1914 

Orçamento de 914 

Aos treze dias do mez de dezembro de mil nove centos e quatorze, nesta freguesia de 

Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de Parochia da freguesia 

de Lamas, do Concelho de Braga, estando reunidos os vogaes, sob a presidência  do 

Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão Lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente que era necessário fazer-se o orçamento do 

corrente ano civil, por isso convocou a Junta para uma sessão extraordinária para o 

dia quinze d’este mez para ser feito o referido orçamento e ser exposto ao publico na 

forma da lei. E não havendo mais nada que deliberar foi levantada a sessão, do que 

para constar lavrei a presente acta eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 34v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

Sessão de 15 de Dezembro de 1914 

Aos quinze dias do mez de dezembro de mil nove centos e quatorze, nesta freguesia 

de Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de Parochia da 

freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, e sala, digo estando reunidos os 

respectivos vogaes em sessão extraordinaria, sendo a hora marcada sob a 

presidência  do Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. Lida, 

aprovada e assinada a acta da sessão antecedente foi presente o orçamento 

ordinário para o ano civil de mil nove centos e quatorze o qual depois de discutido 

parcialmente foi deliberado ficar exposto ao publico por espaço de quinze dias. E 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão, do que para constar lavrei a 

presente acta eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 34v e seguinte nº 35 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  António Barbosa de Matos 

Francisco Ferreira 

António Rodrigues Ferreira 

Domingos Leite 
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Sessão de 27 de Dezembro de 1914 

Aos vinte e sete dias do mez de dezembro de mil nove centos e quatorze, nesta 

freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de Parochia 

da mesma freguesia, estando reunidos os respectivos vogaes em sessão ordinaria, 

sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. 

Lida, aprovada e assinada a acta da sessão antecedente foi novamente presente o 

orçamento ordinário para o ano civil, que vendo-se que não tinha havido 

reclamação alguma no tempo exposto ao publico foi aprovado na generalidade e 

autorisado o presidente a mandar pagar ao tesoureiro da Junta as despesas contidas 

nele35. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão, do que para constar 

lavrei a presente acta eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 35 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  António Barbosa de Matos 

Francisco Ferreira 

António Rodrigues Ferreira 

Domingos Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 

Guarda e limpeza do cemitério 3$00 

Obra de pedreiro na frente da igreja paroquial 20$00 

De mudar a sacristia paroquial 16$00 
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Sessão de 03 de Janeiro de 1915 

Aos três dias do mez de janeiro de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente foi deliberado concervarem todos os mesmos logares que tinham no ano 

anterior e as sessões serem nos mesmos dias, isto é nos primeiros e terceiros 

domingos de cada mez. E não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 35v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

Sessão de 17 de Janeiro de 1915 

Aos dezasete dias do mez de janeiro de mil nove centos e quinze, nesta freguesia de 

Lamas, do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de Parochia da mesma 

freguesia, estando reunidos os respectivos vogaes em sessão ordinaria, e sendo a 

hora marcada sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi 

aberta a sessão. Lida, aprovada e assinada a acta da sessão antecedente declarou o 

presidente que tinha recebido da Camara Municipal de Braga uma circular numero 

seis, submetendo ao referendum da Junta a deliberação Camararia de onze do 

corrente, referente ao aumento dos direitos sobre vinhos maduros, medida defensiva 

dos vinhos d’esta região. Descutida esta deliberação, deliberou esta Junta por 

unanemidade referendal-a. Não mais nada a tratar foi levantada a sessão, do que 

para constar lavrei a presente acta eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
 
Folha nº: 35v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

  Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 
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Sessão de 07 de Fevereiro de 1915 

Aos sete dias do mez de fevereiro de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 36 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 

 

Sessão de 21 de Fevereiro de 1915 

Aos vinte e um dias do mez de fevereiro de mil nove centos e quinze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, 

estando presentes os respectivos vogaes em sessão ordinária, sob a presidência do 

Cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi aberta a sessão. Lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente declarou o presidente que tinha recebido da Camara 

Municipal de Braga uma circular número quarenta e tres, submetendo ao 

referendum d’esta Junta a deliberação Camararia de onze do corrente mez referente 

ás posturas da mesma Camara. Descutida esta deliberação foi deliberado por 

unanemidade referendal-a, menos no ponto que diz o pagamento de dois centavos a 

todos os vendedores ambulantes de géneros alimenticios. Não havendo mais nada a 

tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 36 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 
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Sessão de 05 de Março de 1915 

Aos cinco dias do mez de março de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 36 e seguinte 36v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 
 

 

Sessão de 19 de Março de 1915 

Aos dezanove dias do mez de março de mil nove centos e quinze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 36v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 
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Sessão de 02 de Abril de 1915 

(Derrama 915) 

Aos dois dias do mez de abril de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma e sendo a hora marcada, sob a presidência do 

Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. Lida, approvada e 

assignada a acta antecedente, foi deliberado que a derrama para o corrente ano  

fosse egual á dos ános anteriores, calculada na importancia de trinta e um escudos e 

cinquenta e dois centavos, egual a quinze por cento sobre as contribuições directas 

do Estado, para as despesas para as despesas obrigatórias da parochia. Resolveu-se 

que esta deliberação fosse exposta ao publico por espaço de quinze dias, o que se fez 

publico por editais. Não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão, do que 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 36v e seguinte nº 37 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

António Barbosa de Matos 

 

 

Sessão de 16 de Abril de 1915 

Aos desaseis dias do mez de abril de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram os 

respectivos vogaes, em sessão ordinária e sob a presidência do Cidadão António da 

Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. Lida, approvada e assignada a acta 

antecedente, foi presente o mapa da derrama parochial, que tendo estado exposto ao 

publico, não houve reclamação alguma, ficando assim definitivamente aprovado. E 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão, do que para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretário 

____________ 

Folha nº: 37 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 
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Sessão de 07 de Maio de 1915 

Aos sete dias do mez de maio de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 37 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 

Sessão de 21 de Maio de 1915 

Aos vinte e um dias do mez de maio de mil nove centos e quinze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 37 e seguinte nº 37v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 

Sessão de 06 de Junho de 1915 

Aos seis dias do mez de junho de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 37v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 
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Sessão de 20 de Junho de 1915 

Aos vinte dias do mez de junho de mil nove centos e quinze, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de Parochia da mesma 

freguesia, estando reunidos os respectivos vogaes, em sessão ordinaria sob a 

presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. Lida, 

aprovada e assinada a acta antecedente, declarou o presidente que tinha recebido 

uma circular do Excelentissimo presidente da câmara de Braga, numero cento 

setenta e nove, para submeter ao referendum  d’esta Junta a deliberação da Camara 

Municipal de Braga em sua sessão  de janeiro e Fevereiro do corrente ano acercado 

novo Código de Posturas. Posta esta proposta em descução foi deliberado 

referendala. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão, do que para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 37v e seguinte nº 38 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 

 

Sessão de 04 de Julho de 1915 

Aos quatro dias do mez de julho de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 38 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 
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Sessão de 18 de Julho de 1915 

Aos dezoito dias do mez de julho de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 38 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 

 

Sessão de 01 de Agosto de 1915 

No dia um do mez de agosto de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 38 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

 

Sessão de 15 de Agosto de 1915 

Aos quinze dias do mez de agosto de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 38v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  António Barbosa de Matos 

Francisco Ferreira 

António Rodrigues Ferreira 

Domingos Leite 
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Sessão de 22 de Agosto de 1915 

Aos vinte e dois dias do mez de agosto de mil nove centos e quinze, nesta freguesia 

de Lamas do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de Parochia da 

freguesia, digo estando presentes os vogaes d’ela abaixo assinados, sob a 

presidência do seu presidente o cidadão António da Cunha Araujo Braga, foi por ele 

aberta a sessão que era extraordinária e foram convocados para tomar 

conhecimento d’uma circular do Presidente da Camara que submete ao referendum 

d’esta Junta a deliberação Camararia de dez de Maio do corrente ano, que aprovou 

a proposta para levantamento d’hum empréstimo de cem contos. Com effeito, lida, 

aprovada a acta da sessão anterior foi discutida aquela deliberação Camararia 

resolvendo-se por fim referendal-a em vista se reconhecer a necessidade d’aquele 

empréstimo. E não havendo mais nada a deliberar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 38v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 

Sessão de 05 de Setembro de 191536 

Aos cinco dias do mez de setembro de mil nove centos e quinze, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de Parochia da mesma 

freguesia, estando reunida a mesma Junta, em sessão ordinaria sob a presidência do 

Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta a sessão. Lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente foi presente um requerimento do cidadão Manuel 

Gomes Pinto Marinho, casado, professor de instrução primária e proprietário na 

freguesia de Lamas d'este Concelho, a pedir licença a esta Junta para construir uma 

mina que em diversos pontos atravessa o Caminho publico que vai do logar da 

Pedreira ao logar do Ribeirinho d’esta freguezia. A Junta vendo que é de justiça 

deliberou conceder-lhe a licença como requereu. E não havendo mais nada a 

deliberar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretário. 

____________ 

                                                 
36 Mina de água (Quinta do Marinho). O Lugar da Pedreira é o monte onde se situa a Serralharia Silva ou JOFRASILVAS 
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Folha nº: 38v e seguinte nº39 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  António Barbosa de Matos 

Francisco Ferreira 

António Rodrigues Ferreira 

Domingos Leite 

 

 

Sessão de 19 de Setembro de 1915 

Aos dezanove dias do mez de setembro de mil nove centos e quinze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 39 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 

 

Sessão de 03 de Outubro de 1915 

Aos trez dias do mez de outubro de mil nove centos e quinze, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 39 e seguinte nº 39v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

António Barbosa de Matos 

Domingos Leite 
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Sessão de 17 de Outubro de 191537 

Aos dezasete dias do mez de outubro de mil nove centos e quinze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma, em sessão ordinária e sendo a hora marcada sob a 

presidência do vogal Antonio da Cunha Araujo Braga, foi aberta a sessão. Lida, 

aprovada e assinada a acta antecedente, foi deliberado, marcar uma sessão para o 

dia sete de Novembro para ver os que deviam á Junta para serem relaxados. E não 

havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 39v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

António Barbosa de Matos 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

 

Sessão de 07 de Novembro de 191538 

Aos sete dias do mez de novembro de mil nove centos e quinze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, foi deliberado, por todos, fazer-se publico por editais para todos os 

Contribuintes devedores a esta Junta das derramas até mil nove centos e quatorze, e 

as pagarem até ao dia vinte e um deste mez, e todos aqueles que não pagarem serão 

imediatamente relaxados administrativamente. Houve balanço de contas e depois de 

pagar treze escudos e cincoenta centavos ao secretario, dos anos de mil nove centos 

e treze e quatorze, ficou de saldo na mão do Martins, trez centavos e na mão do 

presidente dezanove escudos trinta e nove centavos. Mais foi deliberado derramar 

este ano de mil nove centos e quinze derramar a dez por cento. E não havendo nada 

de que tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António 

José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 39v. e seguinte nº 40 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

António Barbosa de Matos 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

                                                 
37 Derramas em débito 
38 Publicitação do nome dos devedores das derramas e Balanço de Contas 
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Sessão de 21 de Novembro de 1915 

Aos vinte e um dias do mez de novembro de mil nove centos e quinze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 40 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 

 

Sessão de 05 de Dezembro de 1915 

A presentação do orçamento de 1915 

Aos cinco dias do mez de dezembro de mil nove centos e quinze, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma, em sessão ordinária. Aberta a sessão, lida, aprovada 

e assinada a acta antecedente, foi presente o orçamento ordinário, respeitante ao 

Corrente áno Civil, que sendo discutido parcialmente foi deliberado pol-o exposto 

ao publico por tempo de quinze dias, para o que se afixaram editaes nos locais do 

costume. E não havendo mais nada que deliberar, foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

___________ 
Folha nº: 40 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

António Barbosa de Matos 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 
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Sessão de 19 de Dezembro de 1915 

Aos dezanove dias do mez de dezembro de mil nove centos e quinze, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, foi novamente presente o orçamento ordinário, 

respeitanteao corrente ano civil, que tendo estado exposto ao publico por tempo de 

quinze dias e não tendo havido reclamação alguma, foi aprovado definitivamente. E 

não havendo mais nada que deliberar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 40v. 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

António Barbosa de Matos 

António Rodrigues Ferreira 

 

Sessão de 02 de Janeiro de 191639 

Aos dois dias do mez de junho de mil nove centos e dezaseis, nesta freguesia de 

Lamas do Concelho de Braga, e sala das sessões da Junta de Parochia da mesma 

freguesia, sob a presidência do Cidadão António da Cunha Araujo Braga foi aberta 

a sessão. Lida, aprovada e assinada a acta antecedente, o vogal–presidente António 

da Cunha Araujo Braga e o vogal Antonio Barbosa Matos pediram a sua demissão, 

em virtude de que foi eleito presidente  o vogal António Rodrigues Ferreira. Mais 

Mais foi deliberado que as sessões ordinárias fossem feitas na mesma casa como até 

aqui, nos primeiros e terceiros domingos de cada mez. O Presidente António da 

Cunha Araujo Braga em virtude da sua demissão entregou à Junta todo o archivo da 

parochia e entregou também a quantia de dezanove escudos trinta e seis centavos de 

dinheiro da Junta que tinha em seu poder mais entregou a chave das Almas, a da 

Capela e a da sala das sessões que tudo foi entregue ao presidente novamente eleito. 

E não havendo mais nada a tratar, foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 40v e seguinte nº 41 
Presidente António da Cunha Araujo Braga 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

António Barbosa de Matos 

Domingos Leite 

António Rodrigues Ferreira 

                                                 
39 Constituição da nova Junta.  
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Sessão de 16 de Janeiro de 1916 

Aos dezasseis dias do mez de janeiro de mil nove centos e dezaseis, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 41 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 
 

Sessão de 06 de Fevereiro de 1916 

Aos seis dias do mez de fevereiro de mil nove centos e dezaseis, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 41 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

 

Sessão de 20 de Fevereiro de 1916 

Aos vinte dias do mez de fevereiro de mil nove centos e dezaseis, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 41 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

 

 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |92 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 05 de Março de 1916 

Aos cinco dias do mez de março de mil nove centos e dezaseis, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 41v. 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

 

Sessão de 19 de Março de 1916 

Aos dezanove dias do mez de março de mil nove centos e dezaseis, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 41v.  
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

 

Sessão de 02 de Abril de 1916 

Aos dois dias do mez de abril de mil nove centos e dezaseis, na sala das sessões da 

Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 41 
Assinaturas:  
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 
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Sessão de 16 de Abril de 1916 

Aos dezaseis dias do mez de abril de mil nove centos e dezaseis, na sala das sessões 

da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada de que tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 42 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

Sessão de 07 de Maio de 191640 

Aos sete dias do mez de maio de mil nove centos e dezaseis, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, foi deliberado que a derrama paroquial a lançar no corrente ano civil 

fosse egual á do ano passado, isto é de dez por cento sobre as contribuições directas 

do Estado, lançada a todos os paroquianos e contribuintes d’esta freguesia para as 

despesas obrigatórias da paroquia; o que se fez publico por editaes afixados nos 

logares do costume. E não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 42 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

Sessão de 21 de Maio de 1916 

Aos vinte e um dias do mez de maio de mil nove centos e dezaseis, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 42 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

                                                 
40 Lanaçamento da derrama para o ano de 1916. 
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Sessão de 31 de Maio de 1916 

Aos trinta e um dias do mez de maio de mil nove centos e dezasseis, na sala das 

sessões da Junta de Parochia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma, em sessão extraordinária. Aberta a 

sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi deliberado passar-se um 

atestado de pobreza a Ana de Faria, solteira, do logar de Almuinha, d’esta 

freguesia, mãe d’uma creança do sexo feminino41 que deu á luz no dia dez d’este mez. 

E não havendo mais que deliberar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 42v. 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

Sessão de 04 de Junho de 1916 

Aos quatro dias do mez de junho, de mil nove centos e dezasseis, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 42v. 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

Sessão de 18 de Junho de 1916 

Aos dezoito dias do mez de junho, de mil nove centos e dezasseis, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 43 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

                                                 
41 Não consta nos Registos de Batismo, Casamentos e Óbitos da Paróquia de Lamas 
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Sessão de 02 de Julho de 1916 

Acta de aprovação do orçamento de 1916 

Aos dois dias do mez de julho, de mil nove centos e dezasseis, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, foi presenteno orçamento ordinário para o ano de milnove centos e 

dezasseis o qual tendo estado exposto aopublico na forma da lei e não tendo havido 

reclamação alguma foi posto em discussão parcialmente sendo em seguida aprovado 

na generalidade. E não havendo mais que deliberar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 43 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

Sessão de 16 de Julho de 1916 

Aos dezasseis dias do mez de julho, de mil nove centos e dezasseis, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 43  
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

Sessão de 06 de Agosto de 1916 

Aos seis dias do mez de agosto, de mil nove centos e dezasseis, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 43v. 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |96 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 20 de Agosto de 191642 

Aos vinte dias do mez de agosto, de mil nove centos e dezasseis, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu  o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, o Senhor Presidente disse que em virtude de andar encomodado da 

saude pedia licença até melhorar e propunha para que ficasse a fazer as suas vezes 

o vice-presidente Sr. Francisco Ferreira e que se chamasse para entrar em exercício 

o substituto José Alves, o que foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais 

nada a tratar foi levantada a sessão, do que para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 43v. 
Presidente António Rodrigues Ferreira 

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

 

Sessão de 03 de Setembro de 1916 

Aos tres dias do mez de setembro, de mil nove centos e dezasseis, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 43v e seguinte nº 44 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

José Alves 

 

Sessão de 17 de Setembro de 1916 

Aos dezasete dias do mez de setembro, de mil nove centos e dezasseis, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 44 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

José Alves 

                                                 
42 António Rodrigues Ferreira, natural da freguesia de Penso Stº Estêvão, faleceu no dia 18 de Janeiro de1917, com 33 anos de idade. Era casado com Júlia 
Simões e foi sepultado no Cemitério Paroquial de Lamas (Livro de Registo de Óbitos da Paróquia de Lamas). 
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Sessão de 01 de Outubro de 1916 

No dia um do mez de outubro, de mil nove centos e dezasseis, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 44 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

José Alves 

 

Sessão de 15 de Outubro de 1916 

Aos quinze dias do mez de outubro, de mil nove centos e dezasseis, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 44 e seguinte nº 44v. 
Presidente:  

Vogaes:  Francisco Ferreira 

Domingos Leite 

José Alves 

 
Obs. O Presidente Francisco Ferreira assinou como vogal 

 

Sessão de 05 de Novembro de 1916 

Aos cinco dias do mez de novembro, de mil nove centos e dezasseis, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 44v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 
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Sessão de 19 de Novembro de 1916 

Aos dezanove dias do mez de novembro, de mil nove centos e dezasseis, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 44v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 03 de Dezembro de 1916 

Aos tres dias do mez de dezembro, de mil nove centos e dezasseis, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 44v e seguinte nº 45 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 17 de Dezembro de 1916 

Aos dezasete dias do mez de dezembro, de mil nove centos e dezasseis, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 45 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 
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Sessão de 02 de Janeiro de 191743 

Aos dois dias do mez de janeiro, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, procedeu-se à eleição de presidente secretário e tesoureiro ficando os 

mesmo que estavam anteriormente respectivamente presidente o cidadão Francisco 

Ferreira secretário António José Ferreira e tesoureiro José Martins; também foi 

deliberado que as sessões ordinárias fossem feitas na mesma casa e nos primeiros e 

terceiros domingos de cada mez. Mais foi deliberado passar um atestado de pobreza 

para efeitos de arranjar subsídio de lactação a Maria Antunes44 do logar da 

Cabrainha d’esta freguesia. E não havendo nada que deliberar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 45 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 07 de Janeiro de 1917 

Aos sete dias do mez de janeiro, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 45v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Nova Junta. 
44 Maria Antunes, solteira, ntuaral da freguesia de Lamas, empregada doméstica, deu à luz no dia 4 de Setembro de 1916, uma menina que foi batizada no dia 
14 de Setembro de 1916. com o nome de Emília (Livro de Registo dos Baptismos da Paróquia de Lamas). 
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Sessão de 21 de Janeiro de 1917 

Aos vinte e um dias do mez de janeiro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 45v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 28 de Janeiro de 1917 

Aos vinte e oito dias do mez de janeiro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 45v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 
 
 
Sessão de 04 de Fevereiro de 1917 

Aos quatro dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 46 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 
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Sessão de 18 de Fevereiro de 1917 

Aos dezoito dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 46 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 04 de Março de 1917 

Aos quatro dias do mez de março, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 46 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 18 de Março de 1917 

Aos dezoito dias do mez de março, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 46v. 
Assinaturas:  
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 
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Sessão de 01 de Abril de 1917 

No dia um do mez de abril, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 46v. 
Assinaturas:  
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 15 de Abril de 1917 

Aos quinze dias do mez de abril, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 46v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 
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Sessão de 19 de Abril de 1917 

 

Sessão extraordinária45 

 

Aos dezanove dias do mez de abril, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma, em sessão extraordinária. Aberta a 

sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi deliberado passar um 

atestado de pobreza a Leopoldina de Carvalho Teixeira46, mãe d’uma creançs do 

sexo feminino de nome Alice de Carvalho Teixeira47, menor de dezanove dias de 

idade, para efeito de subsidio de lactação da Camara Municipal. E não havendo 

mais que deliberar, foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 47 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 06 de Maio de 1917 

Aos seis dias do mez de maio, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 47 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

 
                                                 
45 Feita expressamente  para passar um Atestado de Pobreza para concessão de Subsídio de Leite.  
46 Também conhecida pelo nome de Leopoldina Alves de Carvalho, tecedeira, natural de Lamas. 
47 Nasceu no dia 1de Abril de 1917, foi baptizada no dia 16 do mesmo mês  como filha de pai incógnito, três meses depois foi legitimada pelo casamentos dos 
seus pais, conforme consta  no seu Registo de Baptismos  da seguinte forma "O indivíduo a que se refere este Assento, foi legitimada pelo subsequente 
matrimónio de seus pais Manuel Teixeira e Leopoldina Alves de Carvalho, realizado nesta freguesia no dia 07 de Junho de 1917” (Livro de Baptismos da 
Paróquia de Lamas) . O Registo de Casamento (com a diferença que neste diz que os pais se casaram no dia 30 de Junho e não no dia 7) tem a seguinte 
anotação:” Estes nubentes reconheceram por seu filho um indivíduo do sexo feminino baptizado nesta freguesia em 16-04-1917 com o nome de Alice. Reg. 
Civil nº 120) 
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Sessão de 20 de Maio de 1917 

Aos vinte dias do mez de maio, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 47 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

Sessão de 27 de Maio de 1917 

Aos vinte e sete dias do mez de maio, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente, foi deliberado passar um atestado de pobreza a Manuel José 

Pereira48, casado, carpinteiro, do logar de Santo Antonio d’esta freguesia, a fim de 

pedir o subsídio de lactação para seu filho Americo menor de dois mezes e idade. E 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 47v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 03 de Junho de 1917 

Aos tres dias do mez de junho, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 47v 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

                                                 
48 Não consta dos Registos de Batismo, Casamentos e Óbitos da Paróquia de Lamas 
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Sessão de 17 de Junho de 191749 

Aos dezassete dias do mez de junho, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, foi deliberado por unanimidade relaxar 

administrativamente todas as derramas em atraso até esta data. E não havendo mais 

a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 47v e seguinte nº 48 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

Sessão de 01 de Julho de 1917 

No dia um do mez de julho, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 48 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

Sessão de 15 de Julho de 1917 

Aos quinze dias do mez de julho, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 48 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

                                                 
49 Derramas em relaxe 
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Sessão de 05 de Agosto de 1917 

Aos cinco dias do mez de agosto, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 48v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 19 de Agosto de 1917 

Aos dezanove dias do mez de agosto, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 48v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 02 de Setembro de 1917 

Aos dois dias do mez de setembro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 48v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 
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Sessão de 23 de Setembro de 191750 

Aos vinte e três dias do mez de setembro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogaes da mesma, em sessão extraordinária. Aberta a 

sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi presente uma circular da 

Excelentissima Camara Municipal de Braga a pedir o referendum para a sua 

deliberação de dez docorrente mez de Setembro para lançar impostos sobre cada 

cabeça de gado bovino, suíno, cada pata de bovino a cada quilo de cabra e cada 

litro de vinho verde, isto enquanto durasse a guerra. Posta esta proposta á votação a 

Junta delibereou não a referendar. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 49 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 07 de Outubro de 191751 

Aos sete dias do mez de outubro, de mil nove centos e dezassete, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu  o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, foi deliberado mandar para relaxe todos os contribuintes em dívidaa 

esta paroquia dos anos de mil nove centos edezasseis e milnove centos e quinze 

depois de se ter avisado na forma de lei. E não havendo mais nada a tratar foi 

levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretário. 

____________ 
Folha nº: 49 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

 

 

 
                                                 
50 Lançamento de Impostos em tempo de guerra. A Junta recusa aprovar a deliberação da Câmara Municipalde Braga. 
51 Contribuintes em falta 
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Sessão de 21 de Outubro de 1917 

Acta de orçamento de 1917 

Aos vinte e um dias do mez de outubro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, foi presente o orçamento ordinário para o corrente ano 

civil o qual sendo discutido parcialmente, foi aprovado na generalidade. E não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 49v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 04 de Novembro de 1917 

Aos quatro dias do mez de novembro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 49v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

Sessão de 18 de Novembro de 1917 

Aos dezoito dias do mez de novembro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 49v 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 
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Sessão de 02 de Dezembro de 1917 

Aos dois dias do mez de dezembro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 50 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 

 

 

Sessão de 16 de Dezembro de 1917 

Aos dezasseis dias do mez de dezembro, de mil nove centos e dezassete, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniram o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 
Folha nº: 50 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 
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Sessão de 02 de Janeiro de 191852 

 

Ata da posse 

 

 

Aos dois dias do mez de janeiro de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de Braga, se reuniram o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão o presidente disse que tinham sido 

eleitos para o trienio de mil nove centos e dezoito a mil nove centos e vinte os 

seguintes cidadãos. Para efectivos os Cidadãos Domingos Leite, Domingos 

Rodrigues, António Ferreira da Silva, Francisco Alves e José Maria Ferreira e seus 

substitutos José Alves, Antonio Avelino de Oliveira, que aos depois de tomarem os 

seus lugares foi-lhe dada a posse pelo presidente e secretario da Junta. E para 

constar lavrei a presente, que depois de ser assinada por mim António José Ferreira, 

lida e aprovada pela Junta vais ser assinada por todos. 

____________ 
Folha nº: 50 e seguinte nº50v. 
Presidente Francisco Ferreira 

Vogaes:  Domingos Leite 

  José Alves 

 
Junta Nova 
  Domingos Leite 

  Domingos Rodrigues 

  Antonio Ferreira da Silva 

  Francisco Alves 

  José Maria Ferreira 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Posse da Junta, triénio 1918-1920 
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Sessão de 06 de Janeiro de 191853 

Aos seis dias do mez de janeiro, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da freguesia de Lamas, do concelho de Braga se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma bem como a Junta novamente eleita a fim de se fazer 

a eleição de presidente, vice-presidente secretario e tesoureiro. Em seguida tomou o 

vogal mais velho da Junta nova a presidência, o cidadão José Maria Ferreira. 

Procedendo-se à eleição ficaram assim eleitos por maioria: para presidente o 

cidadão Francisco Alves, para secretário, António Ferreira da Silva e para 

tesoureiro José Martins e para vice-presidente Domingos Leite. Tomando cada um 

os seus logares procedeu-se ao balanço das contas até ao fim de Dezembro de 

milnove centos e dezassete verificando-se existir de sal (do) em dinheiro a quantia de 

vinte e quatro escudos, setenta centavos e meio e de derramas em divida três escudos 

e seis centavos, o que ficou empoder do tesoureiro. Tambem foi deliberado que as 

sessões fossem feitas na mesma casa e nos primeiros e terceitos domingos de cada 

mez. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão de que para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, servindo de secretário. 

____________ 
Folha nº: 50v e seguinte nº 51 
Presidente José Maria Ferreira 

Vogaes:  Francisco Alves 

Domingos Leite 

Antonio Ferreira da Silva 

  Domingos Rodrigues 

 

Sessão de 20 de Janeiro de 1918 

Aos vinte dias do mez de janeiro, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Junta de freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniram o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

____________ 

Folha nº: 51 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Antonio Ferreira da Silva 

Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

                                                 
53 Distribuição de funções e Conta de Gerência referente ao ano de 1917. 

Guarda e limpeza do cemitério 
Tratar do relógio da torre 
Concerto nos caminhos paroquiaes 

4$00 
3$00 

16$40 
É curiosa a referencia sobre a existência de um relógio na torre da igreja. 
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Sessão de 03 de Fevereiro de 191854 

Aos trez dias do mez de fevereiro de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da Junta de 

Freguesia de Lamas, de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogaes da mesma. 

Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta da sessão antecedente, foi deliberado passar um 

atestado de pobreza a Antónia Fernandes da Cruz55, para receber da Camara Municipal o subsidio 

de lactação para o seu filho menor56, de quarenta e cinco dias de idade. Estando também presente o 

regedor d'esta freguesia apresentou um ofício do Excelentíssimo Administrador do Concelho a dar-

lhe conhecimento que a Junta tinha sido dissolvida e que estava uma comissão nomeada dos 

cidadãos seguintes: Francisco Alves, Domingos Leite e Domingos Rodrigues que já eram vogaes da 

Junta, ficando presidente da Comissão o cidadão Francisco Alves os quaes tomaram de todos os 

livros e mais haveres da Junta, ficando deliberado que as sessões fossem feitasnosprimeiros e 

terceiros domingos de cada mez. Como já a Junta tinha deliberado ficando também o mesmo 

tesoureiro e omesmo secretario.E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão do que 

para constar, lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

________________ 

Folha nº: 51e seguinte nº 51v. 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Antonio Ferreira da Silva 

Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

O Regedor: Manuel Ferreira da Silva 

 

Sessão de 17 de Fevereiro de 1918 

Aos dezassete dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e dezoito, na sala das 

sessões da Junta de freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da Comissão Adminstrativa da Junta da  mesma. Aberta a 

sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi 

levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretário. 

________________ 

Folha nº: 51v. 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Antonio Ferreira da Silva 

Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

 

 

                                                 
54 Dissolução da Junta sendo nomeada uma Comissão Administrativa. 
55 Solteira, natural da Fregueisa  de Lamas, criada de servir  (Livro de Baptismos da Paroquia de Lamas) 
56 Nascido no dia 19 de Dezembrode 1917 e baptizado no dia 13 de Janeiro de 1918  com o nome de Eduardo (Livro de Livro de Baptismos da Paroquia de 
Lamas   
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Sessão de 03 de Março de 1918 

Aos três dias do mez de março, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Junta de freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da Comissão Administrativa da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 51v.  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite  

Domingos Rodrigues 

 

 

Sessão de 17 de Março de 1918 

Aos dezassete dias do mez de março, de mil nove centos e dezoito, na sala das 

sessões da Junta de freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da Comissão Administrativa da mesma. Aberta a sessão, lida, 

aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 51v.  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

 

 

 

Sessão de 07 de Abril de 1918 

Aos sete dias do mez de abril, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Junta de freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da Comissão Administrativa da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 52  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 
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Sessão de 21 de Abril de 191857 

Aos vinte e um dias do mez de abril, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões 

da Comissão Administrativa da Junta de freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma em reunião ordinária. Aberta a sessão, 

lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi deliberado que a derrama a lançar 

para as despesas obrigatórias no corrente áno fosse igual á dos anos anteriores e 

estando também presentes a maioria dos eleitores disseram que aprovavam esta 

deliberação vistonão haver outra receita para ocorrer a essas despesas. E não 

havendo mais que deliberar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 52 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

 

Sessão de 05 de Maio de 1918 

Aos cinco dias do mez de maio, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Comissão Administrativa da Junta de freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 52v.  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

 

Sessão de 19 de Maio de 1918 

Aos dezanove dias do mez de maio, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões 

da Junta de Freguesia da freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da Comissão Administrativa da mesma. Aberta a sessão, lida, 

aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 52v.  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

                                                 
57 Derrama para 1918 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |115 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 02 de Junho de 1918 

Aos dois dias do mez de junho, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Comissão da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 52v.  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

 

 

Sessão de 16 de Junho de 1918 

Acta do orçamento de 1918 

Aos dezasseis dias do mez de junho, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões 

da Comissão Administrativa da Junta de freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, foi presente o orçamento ordinário para o corrente ano 

civil, o qual sendo discutido parcialmente, foi aprovado na generalidade. e não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 53 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

 

 

Sessão de 07 de Julho de 1918 

Aos sete dias do mez de julho, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 53 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |116 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 21 de Julho de 1918 

Aos vinte e um dias do mez de julho, de mil nove centos e dezoito, na sala das 

sessões da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho 

de Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada 

e assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 53 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

 

 

Sessão de 04 de Agosto de 1918 

Aos quatro dias do mez de agosto, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões 

da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho de 

Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 53v.  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

 

 

Sessão de 18 de Agosto de 1918 

Aos dezoito dias do mez de agosto, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões 

da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho de 

Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 53v.  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 
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Sessão de 01 de Setembro de 1918 

No dia um do mez de setembro, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 53v  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

Domingos Rodrigues 

 

 

Sessão de 15 de Setembro de 1918 

Aos quinze dias do mez de setembro, de mil nove centos e dezoito, na sala das 

sessões da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho 

de Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada 

e assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 53v e seguinte nº 54 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 
 
 
Sessão de 06 de Outubro de 1918 

Aos seis dias do mez de outubro, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 54 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   
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Sessão de 20 de Outubro de 1918 

Aos vinte dias do mez de outubro, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões 

da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho de 

Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 54 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 

 

Sessão de 03 de Novembro de 1918 

Aos tres dias do mez de novembro, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões 

da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho de 

Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 54 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 

 

Sessão de 17 de Novembro de 1918 

Aos dezassete dias do mez de novembro, de mil nove centos e dezoito, na sala das 

sessões da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho 

de Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada 

e assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 54v. 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   
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Sessão de 01 de Dezembro de 1918 

No dia um do mez de dezembro, de mil nove centos e dezoito, na sala das sessões da 

Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 54v. 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 

 

Sessão de 15 de Dezembro de 1918 

Aos quinze dias do mez de dezembro, de mil nove centos e dezoito, na sala das 

sessões da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas, do Concelho 

de Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada 

e assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 54v. 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   
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Sessão de 05 de Janeiro de 191958 

Pelas dez horas da manhã do dia cinco de Janeiro de mil nove centos e dezanove, na casa do 

cidadão Francisco Alves designada para nela se fazer esta sessão provisoriamente, utilizada 

por esta Junta visto a pressão que á mesma Junta vem fazer o padre de Figueiredo e Lamas, 

até aqui respeitava autoridade da mesma conforme o ofício que enviamos a vinte de dezembro 

do ano findo dirigido ao Excelentissimo Senhor Administrador do Concelho de Braga, o 

signatário na qualidade de presidente da Junta de Lamas vem comunicar a VExª que não 

habitando ninguém na residência paroquial e havendo uma sala onde esta Junta costuma fazer 

as suas sessões e a elas destinada pela mesma, onde tem realizado obras proprias que quando 

se arrenda se reserva essa sala a qual tem uma porta unica de comunicação exterior, ao passo 

que a restante residencia tem outra porta com escada de comunicação independente, muitas 

veses se vê privada esta Junta de funcionar sempre que seja preciso, na referida sala, quando é 

certo que nem sempre se encontra na residência de Figueiredo o reverendo pároco que só por 

favor a empresta como ele diz quer antes e depois das sessões e de cada vez se mande um 

portador com a referida chave. A residência tem com a sala referida comunicação com outra 

porta interior e ainda que o pároco ali residisse, que não reside pelo facto de esta freguesia 

não ter actualmente pároco próprio. Podia comunicar com a dita sala, tendo mesmo outra 

chave d’essa porta sem privar a Junta das sessões que odinaria e straordinariamente realise e 

precise realisar na referida sala. Espera esta Junta que V. Exa. chamando aquele paroco se 

digne providenciar como for de justiça a fim de entregar a dita chave.E não havendo mais 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretário. 

 

 

______________ 
Folha nº: 55 e seguinte nº 55v. 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Reunião na casa do Presidente Francisco Alves, porque o padre não cedeu as chaves da residência paroquial.  
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Sessão de 19 de Janeiro de 191959 

Aos dezanove dias do mez de janeiro, de mil nove centos e dezanove, na sala 

provisória das sessões da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de Lamas,  

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, tratou-se do recenseamento político a fim de lhe fazer as alterações 

precisas do que se remeteu cópia ao Exmoº Presidente da Comissão Eleitoral d’este 

Concelho. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 55v  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 

 

Sessão de 02 de Fevereiro de 1919 

Aos dois dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e dezanove, na sala designada 

para se fazeren as sessões da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de 

Lamas,  se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 55v  
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 

 

Sessão de 16 de Fevereiro de 1919 

Aos dezasseis dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e dezanove, na sala 

designada para as sessões da Comissão Administrativa da Junta de Freguesia de 

Lamas,  se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 55v e seguinte nº 56 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 

                                                 
59 Recenseamento Político 
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Sessão de 02 de Março de 191960 

Aos dois dias do mez de março, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões 

da Junta de Paroquia da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 56 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 

 

Sessão de 16 de Março de 1919 

Aos dezasseis dias do mez de março, de mil nove centos e dezanove, na sala das 

sessões da Junta de Paroquia da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu 

o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 56 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 

 

Sessão de 23 de Março de 191961 

Aos vinte e trez dias do mês de março de mil nove centos e dezanove, na sala das 

sessões da Junta de de Paroquia da Freguesia de Lamas62, Concelho de Braga se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma bem como o regedor, cidadão Manuel de 

Oliveira. a fim de dar posse à Comissão ultimamente nomeada. Aberta a sessão o 

presidente conferiu a posse à Comissão composta dos cidadãos António da Cunha 

Araujo Braga, António Barbosa de Matos e Francisco Antunes os quaes tomando 

pois seus logares, votaram para presidente o cidadão António da Cunha Araújo 

Braga, para tesoureiro José Martins e secretário o mesmo António José Ferreira. 

Também foi deliberado que as sessões fossem feitas nos primeiros e terceiros 

                                                 
60 “Junta de Paroquia” 
61 Nova Comissão Administrativa. 
62 Se a reunião se realizou  na sala das sessões (residência paroquial) é porque o pároco, tinha entregue entregou as chaves da residência, provavelmente 
devido à intervenção do Presidente da Câmara. A casa  (residência) foi arrematada em hasta pública, no dia 20 de Janeiro de 1922, por José Rodrigues 
Barbosa, residente no lugar de Carcavelos da freguesia de Penso S. Vicente. O eido do Passal e a leira de mato, no Monte, foram arrematados por António 
Lourenço Rodrigues, administrador de falências no Tribunal do Comércio de Lisboa, que os vendeu posteriormente a José Rodrigues Barbosa. Em  1966 estas 
propriedades foram compradas por José Alves (meu pai) e que hoje me pertence por herança. 
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domingos da cada mez na mesma sala. Tomaram entrega o face do inventário sendo 

dado baixa d'alguns objectos que com o uso se tenham gasto com o uso ficando 

enutilizados. Passando-se a rever as contas vem-se estar conforme existindo de 

saldo quatorze mil cento e trinta reis e para receber oito mil nove centos trinta e 

cinco reis. E não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário.Neste saldo estão mil nove centos 

das Almas. 

______________ 
Folha nº: 56 e seguinte nº 56v. 
Presidente Francisco Alves   

Vogaes:  Domingos Leite   

 
Comissão Antonio da Cunha Araujo Braga 

  Antonio Barboza Matos 

  Francisco Antunes 

 

Regedor  Manuel de Oliveira 

 

 

Sessão de 06 de Abril de 1919 

Aos seis dias do mez de abril, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões da 

Junta de Paroquia da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 56v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite  

 

Sessão de 20 de Abril de 1919 

Aos vinte dias do mez de abril, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 57 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Antunes 

  Domingos Leite  
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Sessão de 04 de Maio de 1919 

Aos quatro dias do mez de maio, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões 

da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 57 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Antunes 

  Domingos Leite  

 

 

Sessão de 18 de Maio de 1919 

Aos dezoito dias do mez de maio, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões 

da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 57 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite  

 

 

Sessão de 01 de Junho de 1919 

No dia um do mez de junho, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 57 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite  
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Sessão de 15 de Junho de 1919 

Aos quinze dias do mez de junho, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões 

da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 57v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite  

 

 

Sessão de 06 de Julho de 1919 

Aos seis dias do mez de julho, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 57v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite  

 

 

Sessão de 20 de Julho de 1919 

Aos vinte dias do mez de julho, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 57v.  
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite  
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Sessão de 12 de Agosto de 1919 

Aos doze dias do mez de agosto de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões 

da Junta de Freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogaes da mesma, bem 

como o respectivo regedor e os vogaes ultimamente eleitos para a gerencia de mil 

nove centos e dezanove a mil nove centos e vinte e um, que são os seguintes cidadãos 

efectivos - António da Cunha Araújo Braga, António Barbosa Matos, Francisco 

Antunes e José Martins e Domingos Leite. Substitutos António Ferreíra, José Alves, 

Manuel Alves, Manuel d'Oliveira e António Avelino de Oliveira.  Em seguida o 

regedor deu a posse aos vogaes efectivos investiu-os na sua gerência.  Em seguida 

tomando todos os seus logares procedeu-se a aleição do presidente, vice-presidente, 

secretario e tesoureiro, ficando para presidente António da Cunha Araujo Braga, 

vice-presidente Francisco Antunes, tesoureiro - José Martins e secretario o mesmo. 

Também foi deliberado que as sessões ordenarias seriam feitas nos segundos e 

quartos domingos de cada mez. 

______________ 
Folha nº: 58 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

Antonio Barboza Matos 

Jose Martins 

  Domingos Leite  

Regedor: Manuel de Oliveira 

 

Sessão de 26 de Agosto de 1919 

Acta da derrama de 1914 

Aos vinte e seis dias do mez de agosto, de mil nove centos e dezanove, na sala das 

sessões da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

foi deliberado que a derrama a lançar a todos os proprietários d’esta freguesia para 

as despesas obrigatórias do corrente ano fosse igual á do ano anterior, isto é de dez 

por cento sobre a Contribuição Directa ao Estado. E não havendo mais que tratar 

foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, 

secretário. 

______________ 
Folha nº: 58 e seguinte 58v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 
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Sessão de 14 de Setembro de 1919 

Acta do orçamentode 1919 

Aos quatorze dias do mez de setembro, de mil nove centos e dezanove, na sala das 

sessões da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

foi presente o orçamento ordinário da receita e despeza do corrente ano civil de mil 

nove centos e dezanove, o qual sendo discutido parcialmente foi aprovado ne 

generalidade. Resolveu-se mais que fosse exposto ao publico na forma da lei. E para 

constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 58v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco (Antunes) 
  Domingos Leite 

José Martins 

 

Sessão de 28 de Setembro de 1919 

Aos vinte e oito dias do mez de setembro, de mil nove centos e dezanove, na sala das 

sessões da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº:  58v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

Sessão de 12 de Outubro de 1919 

Aos doze dias do mez de outubro, de mil nove centos e dezanove, na sala das sessões 

da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 59 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 
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Sessão de 26 de Outubro de 1919 

Aos vinte e seis dias do mez de outubro, de mil nove centos e dezanove, na sala das 

sessões da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

_________________ 
Folha nº: 59 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

Sessão de 09 de Novembro de 1919 

Aos nove dias do mez de novembro, de mil nove centos e dezanove, na sala das 

sessões da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

_________________ 
Folha nº: 59 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

Sessão de 30 de Novembro de 1919 

Aos trinta dias do mez de novembro, de mil nove centos e dezanove, na sala das 

sessões da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma esob a presidência do Cidadão Antonio da Cunha Araujo Braga 

foi aberta a sessão. Lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi posto ao 

referendum d’esta freguesia a deliberação da Excelentissima Camara de Braga à 

sua deliberação de dez d’este mez acerca de cerem contribuídas as casas de recreio 

do Concelho de Braga conforme as suas classificações a qual sendo descuitida a 

Junta deliberou referendar conforme foi deliberado. E não havendo mais nada a 

deliberar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António José 

Ferreira, secretário. 

________________ 
Folha nº: 59v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes  

Domingos Leite  

José Martins   
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Sessão de 07 de Dezembro de 1919 

 

Acta do Orçamento de 1919 

 

Aos sete dias do mez de dezembro, de mil nove centos e dezanove, na sala das 

sessões da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

foi presente o orçamento ordinário d’esta Junta para oáno civil de mil nove centos e 

dezanove, o qual sendo descutido parcialmente foi aprovado na generalidade. 

Resolveu-se mais que estivesse exposto ao publico por espaço de oito dias para os 

devidos e legais efeitos. E não havendo mais que deliberar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 59v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

 

Sessão de 04 de Janeiro de 1920 

Aos quatro dias do mez de janeiro, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 60 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 
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Sessão de 18 de Janeiro 1920 

Aos dezoito dias do mez de janeiro, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi 

deliberado que ficasse o mesmo presidente, o mesmo secretario e o mesmo 

tesoureiro e as sessões continuassem a ser na mesma casa nos primeiro e terceiros 

domingos de cada mez. E não havendo mais que tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente, eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 60 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

Sessão de 16 de Janeiro de 192063 

Aos desaseis dias do mez de janeiro, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões 

da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 60 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

Sessão de 04 de Fevereiro de 1920 

Aos quatro dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões 

da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 60v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

                                                 
63 Trata-se de um lapso por parte do Secretário, já que dois dias depois, a 18 de Janeiro, a Junta esteve reunida em sessão ordinária. Para mais, o dia 16 de 
Janeiro foi a uma sexta-feira e não a um domingo.  



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |131 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 15 de Fevereiro de 1920 

Aos quinze dias do mez de fevereiro, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões 

da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

 

______________ 
Folha nº: 60v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

Sessão de 07 de Março de 1920 

Aos sete dias do mez de março, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

 

______________ 
Folha nº: 60v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

Sessão de 21 de Março de 192064 

Aos vinte e um dias do mez de março, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões 

da Junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, 

eu António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 61 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

                                                 
64 Naquela ápoca as actas eram feitas antes ou depois das sessões. Neste caso o Secretário redigiu a acta antes da sessão da Junta. Porque havia uma 
deliberação a tomar sobre a remissão do foro que a Quinta de Carcavelos, Penso S. Vicente,  que  era obrigada  a  pagar à Junta de Freguesia de Lamas foi 
necessário escrever uma nova acta para nela ficar registada a deliberação da Junta.  
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Sessão de 21 de Março de 192065 

Aos vinte dias do mez de março de mil nove centos e vinte na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, do Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogaes da mesma. Aberta a sessão foi deliberado vender o foro de vinte e tres litros 

e sete decelitros de vinho verde que era obrigado a pagar anualmente José 

Rodrigues Barbosa da Quinta de Carcavelos de S. Vicente de Penso à Junta d'esta 

freguesia pela quantia de vinte mil digo de vinte escudos e sessenta e quatro 

centavos o que fez em vinte e tres de março corrente. E não havendo nada que 

deliberar foi levantada a sessão do que para constar lavrei a presente, eu António 

José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 61 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

José Martins 

 

 

 

Sessão de 04 de Abril de 1920 

Aos quatro dias do mez de abril, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António 

José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 61v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Acta onde consta a deliberação tomada acerca da remissão de foro da Quinta de Carcavelos. 
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Sessão de 18 de Abril de 1920 

Aos dezoito dias do mez de abril, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António 

José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 61v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

Sessão de 02 de Maio de 1920 

Aos dois dias do mez de maio, de mil nove centos e vinte, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu António 

José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 61v. 
Presidente Antonio da Cunha Araujo Braga   

Vogaes:  Francisco Antunes 

  Domingos Leite 

 

 

Sessão de 16 de Maio de 192066 

Aos dezasseis dias do mêz de maio, de mil e nove centos e vinte, na sala das sessões 

da Junta da Freguezia de Lamas, conselho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente, eu 

António José Ferreira, secretário. 

______________ 
Folha nº: 62 
Não está assinada 
 

 

 

                                                 
66  Não está assinada 
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Sessão de 20 de Junho de 192067 

Aos vinte dias do mez de junho, de mil e nove centos e vinte, na sala das sessões da 

Junta da freguesia de Lamas, conselho de Braga, se reuniu a Junta da mesma. 

Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, a junta deliberou 

referendar a deliberação da ExmªCamara eeem sessão de nove de Junho consoante 

______________ 
Folha nº: 62 
Não está assinada 
 

Sessão de 04 de Julho de 1920 

Aos quatro dias do mez de julho, de mil e novecentos e vinte, na sala das sessões da 

Junta da freguezia de Lamas, conselho de Braga, se reuniu o prezidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 62 
Não está assinada 
 

Sessão de 18 de Julho de 1920 

Aos dezoito dias do mez de Julho, de mil e nove centos e vinte, na sala das sessões 

da Junta da freguezia de Lamas, conselho de Braga, se reuniu o prezidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 62v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 01 de Agosto de 1920 

Aos um dia do mez de Agosto, de mil e novecentos e vinte, na sala das sessões da 

Junta da freguesia de Lamas, conselho de Braga, se reuniu o presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 62v. 
Não está assinada 
 

 

 

                                                 
67 Não está acabada nem assinada. Que deliberação camarária foi referendada pela Junta de Freguesia? 
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Sessão de 15 de Agosto de 1920 

Aos quinze dias do mez de Agosto, de mil e novecentos e vinte, na sala das sessões 

da Junta da freguesia de Lamas, conselho de Braga, se reuniu o prezidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 62v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 05 de Setembro de 1920 

Aos cinco dias do mez de Setembro, de mil e nove centos e vinte, na sala das sessões 

da freguezia de Lamas, conselho de Braga, se reuniu o presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 63 
Não está assinada 

 

 

Sessão de 19 de Setembro de 1920 

Aos dezanove dias do mez de Setembro, de mil e nove centos e vinte, na sala das 

sessões da freguesia de Lamas, conselho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 63 
Não está assinada 

 

Sessão de 03 de Outubro de 1920 

Aos trez dias do mêz de Outubro, de mil e novecentos e vinte, na sala das sessões da 

freguezia de Lamas, conselho de Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. 

Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo nada a 

tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 63 
Não está assinada 

 

 

 

 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |136 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 17 de Outubro de 1920 

Aos dezassete dias do mêz de Outubro, de mil e novecentos e vinte, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o prezidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 63v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 07 de Novembro de 1920 

Aos sete dias do mêz de Novembro, de mil e novecentos e vinte, na sala das sessões 

da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o prezidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 63v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 21 de Novembro de 1920 

Aos vinte e um dias do mêz de Novembro, de mil e nove centos e vinte, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 63v.  
Não está assinada 
 

 

Sessão de 05 de Dezembro de 1920 

Aos cinco dias do mêz de Dezembro, de mil e nove centos e vinte, na sala das sessões 

da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 64 
Não está assinada 
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Sessão de 19 de Dezembro de 192068 

Aos dezanove dias do mêz de Dezembro, de mil e novecentos e vinte, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, e 

verificadas as contas do corrente ano se verificou que não havia saldo algum 

positivo ou negativo. E não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 64 
Não está assinada 
 

Sessão de 02 de Janeiro de 1921 

Aos dois dias do mêz de Janeiro, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi 

deliberado não lançar derrama á freguesia e não havendo mais nada a tratar foi 

encerrada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 64v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 16 de Janeiro de 192169 

Aos dezasseis dias do mêz de Janeiro, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi 

deliberado não lançar derrama á freguezia e não havendo mais nada a tratar foi 

encerrada a sessão.  

E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 64v. 
Não está assinada 
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Sessão de 06 de Fevereiro de 1921 

Aos seis dias do mêz de Fevereiro, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 65 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 13 de Fevereiro de 1921 

Aos trêze dias do mêz de Fevereiro, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a presente ac digo a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 65 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 06 de Março de 1921 

Aos seis dias do mêz de Março, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 65 
Não está assinada 
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Sessão de 20 de Março de 1921 

Aos vinte dias do mêz de Março, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o prezidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 65v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 03 de Abril de 1921 

Aos trez dias do mêz de Abril, de mil novecentos e vinte e um, na sala das sessões da 

Junta da Freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o prezidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo 

mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 65v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 19 de Abril de 1921 

Aos dezanove dias do mêz de Abril, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 65v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 01 de Maio de 1921 

Aos um dias do mêz de Maio, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das sessões 

da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 66 
Não está assinada 
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Sessão de 15 de Maio de 1921 

Aos quinze dias do mêz de Maio, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 66 
Não está assinada 
 

Sessão de 05 de Junho de 1921 

Aos cinco dias do mêz de Junho, de mil novecentos e vinte e um, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 66 
Não está assinada 
 

Sessão de 19 de Junho de 1921 

Aos dezanove dias do mêz de Junho, de mil novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 66v.  
Não está assinada 
 

Sessão de 03 de Julho de 1921 

Aos trez dias do mêz de Julho, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 66v. 
Não está assinada 
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Sessão de 17 de Julho de 1921 

Aos dezassete dias do mêz de Julho, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mêsma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 66v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 07 de Agosto de 1921 

Aos sete dias do mêz de Agosto, de mil novecentos e vinte e um, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 67 
Não está assinada 
 

Sessão de 20 de Agosto de 1921 

Aos vinte dias do mêz de Agosto, de mil enovecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 67 
Não está assinada 
 

Sessão de 04 de Setembro de 1921 

Aos quatro dias do mêz de Setembro, de mil novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 67 
Não está assinada 
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Sessão de 18 de Setembro de 1921 

Aos dezoito dias do mêz de Setembro, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o prezidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 67v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 02 de Outubro de 1921 

Aos dois dias do mêz de Outubro, de mil novecentos e vinte e um, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 67.v 
Não está assinada 
 

Sessão de 16 de Outubro de 1921 

Aos dezasseis dias do mêz de Outubro, de mil novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 67v.  
Não está assinada 
 

Sessão de 06 de Novembro de 1921 

Aos dois dias do mêz de Novembro, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 68 
Não está assinada 
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Sessão de 20 de Novembro de 1921 

Aos vinte dias do mêz de Novembro, de mil novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 68 
Não está assinada 

 

 

Sessão de 03 de Dezembro de 1921 

Aos trez dias do mêz de Dezembro, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 68 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 17 de Dezembro de 192170 

Aos dezassete do mêz de Dezembro, de mil e novecentos e vinte e um, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

passando a verificar-se as contas do corrente ano se verificou que havia um Saldo 

de sessenta centabos (centavos) para o ano seguinte. E não havendo mais nada a 

tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 68v.  
Não está assinada 
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Sessão de 01 de Janeiro de 1922 

Aos um dias do mez de Janeiro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 69 
Não está assinada 
 

Sessão de 15 de Janeiro de 1922 

Aos quinze dias do mêz de Janeiro, de mil novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 69 
Não está assinada 
 

Sessão de 05 de Feveriro de 1922 

Aos cinco dias do mêz de Fevereiro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 69v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 19 de Feveriro de 1922 

Aos dezanove dias do mêz de Fevereiro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala 

das sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 69v. 
Não está assinada 
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Sessão de 05 de Março de 1922 

Aos cinco dias do mêz de março, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 69v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 19 de Março de 1922 

Aos dezanove dias do mêz de Março, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 70 
Não está assinada 
 

Sessão de 02 de Abril de 1922 

Aos dois dias do mêz de Abril, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 70 
Não está assinada 

 

Sessão de 16 de Abril de 1922 

Aos dezasseis dias do mêz de Abril, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 70 
Não está assinada 
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Sessão de 07 de Maio de 1922 

Aos sete dias do mêz de maio, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 70v.  
Não está assinada 
 

Sessão de 21 de Maio de 1922 

Aos vinte e um dias do mêz de Maio, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o prezidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 70v.  
Não está assinada 
 

Sessão de 04 de Junho de 1922 

Aos quatro dias do mêz de Junho, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 70v.  
Não está assinada 

 

Sessão de 18 de Junho de 1922 

Aos dezoito dias do mêz de Junho, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 71 
Não está assinada 
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Sessão de 02 de Julho de 1922 

Aos dois dias do mêz de Julho, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das sessões 

da Junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 71 
Não está assinada 
 

Sessão de 16 de Julho de 1922 

Aos desasseis dias do mez de Julho, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da Freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 71 
Não está assinada 
 

Sessão de 06 de Agosto de 1922 

Aos seis dias do mez de Agosto, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 71v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 22 de Agosto de 1922 

Aos vinte e dois dias do mez de Agosto, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala 

das sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 71v. 
Não está assinada 
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Sessão de 03 de Setembro de 1922 

Aos trez dias do mez de Setembro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da Junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 71v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 17 de Setembro de 1922 

Aos dezassete dias do mez de Setembro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala 

das sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 72 
Não está assinada 
 

Sessão de 01 de Outubro de 1922 

Aos um dia do mez de Outubro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 72 
Não está assinada 
 

Sessão de 15 de Outubro de 1922 

Aos quize dias do mez de Outubro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da Junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 72 
Não está assinada 
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Sessão de 05 de Novembro de 1922 

Aos cinco dias do mez de Novembro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 72.v 
Não está assinada 
 

Sessão de 19 de Novembro de 1922 

Aos dezanove dias do mez de Novembro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala 

das sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 72.v 
Não está assinada 
 

Sessão de 03 de Dezembro de 1922 

Aos trez dias do mez de Dezembro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala das 

sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 72.v 
Não está assinada 
 

Sessão de 17 de Dezembro de 192271 

Aos dezassete dias do mêz de Dezembro, de mil e novecentos e vinte e dois, na sala 

das sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, passando a verificar-se as contas do presente ano verificou-se que 

havia um saldode dois escudos e dez centavos para o ano seguinte. E não havendo 

mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 73 
Não está assinada 
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Sessão de 07 de Janeiro de 192372 

Aos sete dias do mêz de Janeiro, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi 

resolvido não não lançar derrama a freguezia e não havendo mais nada a tratar foi 

levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 73v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 21 de Janeiro de 1923 

Aos vinte e um dias do mez de Janeiro, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das 

sessões da Junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o prezidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 73v. 
Não está assinada 
 

 

 

Sessão de 04 de Fevereiro de 1923 

Aos quatro dias do mez de Fevereiro, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das 

sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 74 
Não está assinada 
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Sessão de 18 de Fevereiro de 1923 

Aos dezoito dias do mez de Fevereiro, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das 

sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o prezidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 74 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 04 de Março de 1923 

Aos quatro dias do mez de Março, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das 

sessões da junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 74 
Não está assinada 
 

Sessão de 18 de Março de 1923 

Aos dezoito dias do mez de Março, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das 

sessões da Junta da Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o prezidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 74.v 
Não está assinada 
 

Sessão de 01 de Abril de 1923 

Aos um dia do mez de Abril, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das sessões da 

Freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. 

Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo mais 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 74.v 
Não está assinada 
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Sessão de 15 de Abril de 1923 

Aos quinze dias do mêz de Abril, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 74.v 
Não está assinada 

 

 

Sessão de 06 de Maio de 1923 

Aos seis dias do mêz de Maio, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 75 
Não está assinada 
 

Sessão de 20 de Maio de 1923 

Aos vinte dias do mêz de Maio, de mil e novecentos e vinte e trêz, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 75 
Não está assinada 
 

Sessão de 03 de Junho de 1923 

Aos trêz dias do mez de Junho, de mil e novecentos e vinte e trêz, se reuniu o 

presidente e vogais da junta da freguezia de Lamas, na sala das sessões. Aberta a 

sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não havendo nada a tratar foi 

levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 75 
Não está assinada 
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Sessão de 17 de Junho de 1923 

Aos dezassete dias do mêz de Junho, de mil e novecentos e vinte e trêz, na sala das 

sessões da Junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 75v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 01 de Julho de 1923 

Aos um dias do mêz de Julho, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das sessões 

da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 75v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 15 de Julho de 1923 

Aos quinze dias do mêz de Julho, de mil e novecentos e vinte e trêz, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 75v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 05 de Agosto de 1923 

Aos cinco dias do mêz de Agosto, de mil e novecentos e vinte e trêz, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 76 
Não está assinada 
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Sessão de 19 de Agosto de 1923 

Aos dezanove dias do mêz de Agosto, de mil e novecentos e vinte e trêz, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 76 
Não está assinada 
 

Sessão de 02 de Setembro de 1923 

Aos dois dias do mêz de Setembro, de mil e novecentos e vinte e trêz, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 76 
Não está assinada 
 

Sessão de 16 de Setembro de 1923 

Aos dezasseis dias do mêz de Setembro, de mil e novecentos e vinte e trêz, na sala 

das sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mêsma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 76v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 07 de Outubro de 1923 

Aos sete dias do mêz de Outubro, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mêsma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 76v. 
Não está assinada 
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Sessão de 21 de Outubro de 1923 

Aos vinte e um dias do mêz Outubro, de mil e novecentos e vinte e trêz, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 76v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 04 de Novembro de 1923 

Aos quatro dias do mêz de Novembro, de mil e nove centos e vinte e trêz, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 77 
Não está assinada 
 

Sessão de 18 de Novembro de 1923 

Aos desoito dias do mêz de Novembro, de mil e novecentos e vinte e trêz, na sala das 

sessões da Junta da Freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 77 
Não está assinada 
 

Sessão de 02 de Dezembro de 1923 

Aos dois dias do mêz de Dezembro, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 77 
Não está assinada 
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Sessão de 16 de Dezembro de 192373 

Aos dezasseis dias do mêz de Dezembro, de mil e novecentos e vinte e trez, na sala 

das sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, passando-se a verificar as contas se verificou não haver saldo algum 

positivo ou negativo, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 77v. 
Não está assinada 
 

 

 

Sessão de 06 de Janeiro de 1924 

Aos seis dias do mêz de Janeiro, de mil e novecentos e vinte e quatro, se reuniu na 

sala das sessões da freguezia de Lamas, concelho de Braga, o presidente e vogais da 

mêsma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi resolvido 

não lançar contribuição á freguezia, e não havendo mais nada a tratar foi levantada 

a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 78 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 20 de Janeiro de 1924 

Aos vinte dias do mêz de Janeiro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 78 
Não está assinada 
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Sessão de 03 de Fevereiro de 1924 

Aos três dias do mêz de Fevereiro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 78v.  
Não está assinada 
 

Sessão de 17 de Fevereiro de 1924 

Aos dezassete dias do mêz de Fevereiro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala 

das sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 78v.  
Não está assinada 
 

Sessão de 02 de Março de 1924 

Aos dois dias do mêz de Março, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 78v.  
Não está assinada 
 

Sessão de 16 de Março de 1924 

Aos desasseis dias do mêz de Março, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala 

das sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 79 
Não está assinada 
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Sessão de 06 de Abril de 1924 

Aos seis dias do mêz de Abril, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 79 
Não está assinada 
 

Sessão de 20 de Abril de 1924 

Aos vinte dias do mêz de Abril, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 79 
Não está assinada 
 

Sessão de 04 de Maio de 1924 

Aos quatro dias do mêz de Maio, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 79v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 18 de Maio de 1924 

Aos dezoito dias do mêz de Maio, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 79v. 
Não está assinada 
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Sessão de 01 de Junho de 1924 

Aos um dias do mêz de Junho, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 79v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 15 de Junho de 1924 

Aos quinze dias do mêz de Junho, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 80 
Não está assinada 
 

Sessão de 06 de Julho de 1924 

Aos seis dias do mêz de Julho, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 80 
Não está assinada 
 

Sessão de 20 de Julho de 1924 

Aos vinte dias do mêz de Julho, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão.  

E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 80 
Não está assinada 
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Sessão de 03 de Agosto de 1924 

Aos trêz dias do mêz de agosto, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 80v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 17 de Agosto de 1924 

Aos desassete dias do mêz de Agosto, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala 

das sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 80v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 07 de Setembro de 1924 

Aos sete dias do mêz de Setembro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 80v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 21 de Setembro de 1924 

Aos vinte e um dias do mêz de Setembro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na 

sala das sessões da junta da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 81 
Não está assinada 
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Sessão de 05 de Outubro de 1924 

Aos cinco dias do mez de Outubro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 81 
Não está assinada 
 

Sessão de 19 de Outubro de 1924 

Aos dezanove dias do mez de Outubro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala 

das sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 81 
Não está assinada 
 

Sessão de 02 de Novembro de 1924 

Aos dois dias do mez de Novembro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 81v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 16 de Novembro de 1924 

Aos dezaasseis dias do mez de Novembro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na 

sala das sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 81v. 
Não está assinada 
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Sessão de 07 de Dezembro de 1924 

Aos sete dias do mez de Dezembro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta.  

______________ 
Folha nº: 81v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 21 de Dezembro de 192474 

Aos vinte e um dias do mêz de Dezembro, de mil e novecentos e vinte e quatro, na 

sala das sessões da junta da Freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, se verificou não haver saldo algum positivo ou negativo, e não havendo 

mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 82 
Não está assinada 
 

Sessão de 04 de Janeiro de 1925 

Aos quatro de Janeiro de mil e novecentos e vinte e cinco, de digo na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente, foi 

reolvido não lançar contribuição a fregueszia e não havendo mais nada a tratar foi 

levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 82 
Não está assinada 
 

Sessão de 18 de Janeiro de 1925 

Aos dezoito dias do mez de Janeiro de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 82v. 
Não está assinada 
 

                                                 
74 Conta de Gerência 1924 
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Sessão de 01 de Fevereiro de 1925 

Aos um dias do mez de Fevereiro de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 82v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 15 de Fevereiro de 1925 

Aos quinze dias do mez de Fevereiro de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 82v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 01 de Março de 1925 

Aos um dias do mez de Março de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 83 
Não está assinada 
 

Sessão de 15 de Março de 1925 

Aos quinzedias do mez de Março de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 83 
Não está assinada 
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Sessão de 05 de Abril de 1925 

Aos cinco dias do mez de Abril de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 83 
Não está assinada 
 

Sessão de 19 de Abril de 1925 

Aos dezanove dias do mez de Abril de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 83v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 03 de Maio de 1925 

Aos trez dias do mez de Maio de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das sessões 

da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 83v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 17 de Maio de 1925 

Aos dezassete dias do mez de Maio de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 83v. 
Não está assinada 
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Sessão de 07 de Junho de 1925 

Aos sete dias do mez de Junho de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 84 
Não está assinada 
 

Sessão de 21 de Junho de 1925 

Aos vinte e um dias do mez de Junho de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 84 
Não está assinada 
 

Sessão de 05 de Julho de 1925 

Aos cinco dias do mez de Julho de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 84 
Não está assinada 
 

Sessão de 19 de Julho de 1925 

Aos dezanove dias do mez de Julho de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 84v. 
Não está assinada 
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Sessão de 02 de Agosto de 1925 

Aos dois dias do mez de Agosto de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 84v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 16 de Agosto de 1925 

Aos dezasseis dias do mez de Julho de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 84v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 06 de Setembro de 1925 

Aos seis dias do mez de Setembro de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 85 
Não está assinada 
 

Sessão de 20 de Setembro de 1925 

Aos vinte dias do mez de Setembro de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 85 
Não está assinada 
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Sessão de 04 de Outubro de 1925 

Aos quatro dias do mez de Outubro de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 85 
Não está assinada 
 

Sessão de 18 de Outubro de 1925 

Aos dezoito dias do mez de Outubro de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 85v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 01 de Novembro de 1925 

Aos um dia do mez de Novembro de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 85v 
Não está assinada 
 

Sessão de 15 de Novembro de 1925 

Aos quinze dias do mez de Novembro de mil e novecentos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 85v 
Não está assinada 
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Sessão de 06 de Dezembro de 192575 

Aos seis dias do mez de Dezembro de mil nove centos e vinte e cinco, na sala das 

sessões da Junta de Freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogaes da mesma, bem como o regedor e os vogaes ultimamente eleitos para a 

gerência de mil novecentos e vinte e seis a mil nove centos e vinte e oito que são os 

seguintes cidadãos: Efectivos, António da Cunha Araujo Braga, Domingos Leite, 

José Martins, Francisco Antunes e António Barbosa de Matos; Substitutos:  

Domingos Vaz, José Alves, José Maria Rodrigues, Manuel de Carvalho, José Maria 

Ferreira. Em seguida o regedor deu a posse aos vogaes efectivos investindo-os na 

sua gerencia. Em seguida tomando todos os seus logares procedeu-se à eleição do 

presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, ficando eleito para presidente 

António da Cunha Araujo Braga, vice-presidente Domingos Leite, tesoureiro José 

Martins e Secretário o mesmo.Também foi deliberado que as sessões ordinárias 

fossem feitas nos primeiros e terceiros domingos de cada mêz. Não havendo mais 

nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta 

______________ 
Folha nº: 86 
Não está assinada 
 

Sessão de 20 de Dezembro de 1925 

Aos vinte dias do mez de Dezembro de mil e novecentos e vinte e cinco, se reuniu o 

presidente e vogais da junta da Freguesia de Lamas. Aberta a sessão, lida, aprovada 

e assinada a acta antecedente não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente acta. 

______________ 
Folha nº: 86 
Não está assinada 
 

Sessão de 17 de Janeiro de 1926 

Aos dezassete dias do mez de Janeiro de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 86v 
Não está assinada 

                                                 
75Posse da nova Junta.  
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Sessão de 07 de Fevereiro de 1926 

Aos sete dias do mez de Fevereiro de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 86v 
Não está assinada 
 

Sessão de 21 de Fevereiro de 1926 

Aos vinte e um dias do mez de Fevereiro de mil e novecentos e vinte e seis, na sala 

das sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 86v 
Não está assinada 
 

Sessão de 07 de Março de 1926 

Aos sete dias do mez de Março de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das sessões 

da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 87 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 21 de Março de 1926 

Aos vinte um dias do mez de Março de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 87 
Não está assinada 
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Sessão de 04 de Abril de 1926 

Aos quatro dias do mez de Abril de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 87 
Não está assinada 
 

Sessão de 18 de Abril de 1926 

Aos dezoito dias do mez de Março de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 87v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 02 de Maio de 1926 

Aos dois dias do mez de Maio de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das sessões 

da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 87v. 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 16 de Maio de 1926 

Aos dezasseis dias do mez de Maio de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 87v. 
Não está assinada 
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Sessão de 06 de Junho de 1926 

Aos seis dias do mez de Junho de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das sessões 

da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 88 
Não está assinada 
 

Sessão de 20 de Junho de 1926 

Aos vinte dias do mez de Junho de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das sessões 

da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta.  

______________ 
Folha nº: 88 
Não está assinada 
 

Sessão de 04 de Julho de 1926 

Aos quatro dias do mez de Julho de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 88 
Não está assinada 
 

 

Sessão de 18 de Julho de 1926 

Aos dezoito dias do mez de Julho de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta.  

______________ 
Folha nº: 88v. 
Não está assinada 
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Sessão de 01 de Agosto de 1926 

Aos um dias do mez de Agosto de mil novecentos e vinte e seis, na sala das sessões 

da junta da Freguesia de Lamas Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogaes 

da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada a acta antecedente e não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta. 

______________ 
Folha nº: 88v. 
 
O Regdedor: José da Cunha Araujo Braga 

 

Sessão de 15 de Agosto de 192676 

Aos quinze dias do mez de Agosto de mil novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogaes da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta. 

______________ 
Folha nº: 88v. 
Não está assinada 
 

Sessão de 05 de Setembro de 192677 

Aos cinco dias do mez de Setembro de mil novecentos e vinte e seis, na salas das 

sessões da junta da Freguesia de Lamas Concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogaes da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada a acta antecedente e 

não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta. 

______________ 
Folha nº: 89 
Não está assinada 
 

Sessão de 19 de Setembro de 192678 

Aos dezanove dias do mez de Setembro de mil novecentos e vinte e seis, na sala das sessões da 

junta da Freguesia de Lamas Concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogaes da mesma. 

Aberta a sessão lida e aprovada e assinada a acta antecedente e não havendo nada a tratar foi 

levantada a sessão.  E para constar lavrei a presente 

______________ 
Folha nº: 89 
Não está assinada 

                                                 
76 A Acta foi escrita previamente,  antes da dissolução da Junta no dia 01 de Agosto 
77 A dissolução da Junta ocorreu no dia 01 de Agosto 
78 A Acta já estava feita antes da dissolução da Junta no dia 01 de Agosto 
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Sessão de 17 de Agosto de 192679 

As déz horas do dia dezassete de Agosto de mil novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguesia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

regedor e a comissão ultimamente nomeada composta dos cidadãos efectivos 

Domingos Vaz, José da Fonseca Veiga e Francisco Antunes (sobrinho) e os 

substitutos Francisco Alves (sobrinho) lavrador, Manuel Fernandes da Cruz 

(proprietário) e Manuel José Rodrigues. Pelo regedor Snr José da Cunha Araujo 

Braga foi dito que o Exmo Comissário de policia Civil de Braga o encarregara de 

dar a posse à comissão administrativa da Junta de parochia composta dos membros 

efectivos acima referidos e porisso ficavam investidos nas atribuições da lei. Em 

seguida o membro mais velho e primeiro nomeado tomou a presidência e procedeu-

se por escrutínio secreto à nomeação do presidente, vice-presidente e tesoureiro, 

ficando presidente Domingos Vaz, vice-presidente Francisco Antunes e tezoureiro 

José Fonseca Veiga. Em seguida recebeu-se o arquivo da Junta constituído pelo 

seguinte: Um termo de abertura em dois de Dezembro de mil novecentos e oito e 

rubricado por Castilho, livro das contas correntes com termo de abertura e dez de 

Novembro de mil oitocentos e quatro e rubricado por Marinho, livro carga e 

descarga dos foros com termo de abertura em nove de Dezembro de mil setecentos e 

noventa e seis, com numeração elegível. Em seguida foi presente o inventário dos 

haveres da Junta de parochia e tambem os artigos sendo conferidos um por um. O 

Presidente propoz para secretário interino José Vaz e que as sessões ordinarias 

fossem feitas ás dez horas dos primeiros e terceiros Domingos de cada mez. e as 

extraordinárias quando para isso haver convocação. 

____________ 

Folha nº: 89v e seguinte nº 90 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

O regedor: José da CunhaAraujo Braga 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Nomeada uma Comissão Administrativa empossada pelo Regedor, com uma nova designação: Junta de Parochia 
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Sessão de 05 de Setembro de 192680 

Às dez horas do dia cinco do mez de Setembro de mil e novecentos e vinte e seis, na 

sala das sessões da junta da junta de parochia da freguesia de Lamas Concelho de 

Braga, se reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e 

assinada a acta antecedente e não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente acta eu José Vaz secretário. 

____________ 

Folha nº: 90 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 19 de Setembro de 192681 

Ás dez horas do dia dezanove do mez de Setembro de mil e novecentos e vinte e seis, 

na sala das sessões da junta da junta de parochia da freguesia de Lamas Concelho 

de Braga, se reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão lida e 

aprovada e assinada a acta antecedente e não havendo nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei o presente acto eu José Vaz secretário. 

____________ 

Folha nº: 90 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 03 de Outubro de 1926 

Ás dez horas do dia trêz de Outubro de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta da junta de parochia da freguesia de Lamas Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada 

a acta antecedente e não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei o presente acto eu José Vaz secretário. 

____________ 

Folha nº: 90v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

                                                 
80 Anula a acta descrita no fólio nº 89 
81 Anula a acta descrita no fólio nº 89 
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Sessão de 17 de Outubro de 1926 

Ás dez horas do dia dezassete do mez de Outubro de mil e novecentos e vinte e seis, 

na sala das sessões da junta da freguesia de Lamas Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar eu 

José Vaz secretário lavrei o presente acto. 

____________ 

Folha nº: 90v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 07 de Novembro de 1926 

Ás dez horas do dia dezassete do mez de Outubro de mil e novecentos e vinte e seis, 

na sala das sessões da junta da freguesia de Lamas Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar eu 

José Vaz secretário lavrei o presente acto. 

____________ 

Folha nº: 90v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 12 de Novembro de 192682 

Acta da derrama 

Ás dez horas do dia doze do mez de novembro de mil e novecentos e vinte e seis, na 

sala das sessões da junta de parochia da freguesia de Lamas Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada 

a acta antecedente, pelo presidente foi proposto que se lance a derrama parochial a 

derrama digo a todos os proprietários contribuintes, na percentagemde dez por 

cento sobre as contribuições directas do estado para ocorrer ás despezas do ano de 

mile novecentos e vinte e sete e não havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar eu José Vaz secretário lavrei o presente acto. 

____________ 

Folha nº: 91 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 21 de Novembro de 192683 

Ás dez horas do dia vinte e um do mez de novembro de mil e novecentos e vinte e 

seis, na sala das sessões da junta de parochia da freguesia de Lamas Concelho de 

Braga, se reuniu o presidente e vogaes da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e 

assinada a acta ordinária de sete do corrente mêz, pelo presidente foi dito que a 

percentagem para o lançamento da derrama para o ano de mil e novecentos e vinte e 

sete era de trez por cento por a lei não permitir maior lançamento. Pelo tezoureiro, 

Snr José da Fonseca Veiga foi dito que o Snr Manuel Gomes Pinto Marinho se 

recusa a pagar o fôro de um alqueire de pão meado vencido em vinte e nove de 

Setembro findo bem assim o fôro desde mil novecentos e vinte e dois inclusive.  Por 

proposta do presidente deliberou-se que o devedor seija enviado para relaixo. Não 

havendo nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei o presente acto 

eu José Vaz Tesoureiro, digo secretário 

____________ 

Folha nº: 91 e seguinte nº 91v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

                                                 
82 Lançamento da  Derrama para 1927, na  percentagem de 10% 
83 Rectifica para 3% a percentagem da Derrama a aplicar em 1927. Manuel Gomes Pinto Marinho recusa-se a pagar o foro, desde 1922, inclusive.. 
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Sessão de 28 de Novembro de 1926 

Sessão estraordinaria 

Aos vinte e oito dias do mez de novembro de mil e novecentos e vinte e seis, na sala 

das sessões da junta de parochia da freguesia de Lamas Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada 

a acta antecedente pelo presidente foi lida uma circular da Exmª câmara Municipal 

de Braga, pedidndo o referendum para a proposta do do Exmº Snr Capitão (espaço 

deixado propositadamente depois se acrescentar o nome) sobre o imposto advlorem84 

o qual foi descutido e aprovado e não havendomais nada a tratar foi levantada a 

sessão.E para constar lavrei o presente acto eu José Vaz secretário 

____________ 

Folha nº: 91v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 05 de Dezembro de 1926 

Aos cinco dias do mez de Dezembro de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguesia de Lamas concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada a acta 

antecedente pelo presidente foi apresentado o mapa para o lançamento da derrama 

da freguezia para o ano de mil e novecentos e vinte e sete na importância total de 

cento e dezanove escudos e noventa e quatro centavos de receita deliberou-se que o 

mapaseija exposto na secretaria por espaço de quinze dias e afixados editaes a fim 

de que os contribuintes possam apresentar reclamações nos termos da lei e não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão.E para constar lavrei o presente 

acto eu José Vaz secretário 

____________ 

Folha nº: 91v e seguinte nº 92 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

                                                 
84 O Imposto “Ad Valorem”, foi criado pela Lei 999 de 15 de Julho de 1920, cuja aplicação era facultativa e dependente das Câmaras Municipais, a qual 
obrigava ao pagamento de 3% sobre todos os produtos quando exportados para fora do concelho. 
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Sessão de 19 de Dezembro de 1926 

Aos dezanove dias do mêz de Dezembro de mil e novecentos e vinte e seis, na sala das sessões 

da junta de parochia da freguesia de Lamas concelho de Braga, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada a acta antecedente pelo 

presidente foi proposto, que oordenado a abonar ao secretario pelo serviço prestado a esta 

junta no corrente ano fosse de oito escudos e o futuro seija de vinte escudos anoais. Foi 

também apresentada a conta corrente da receita e despesa do corrente ano, sendo a receita 

dezanove escudos e noventa centavos e a despeza egual. Deliberou-se que a limpeza do 

cemitério no ano de mil novecentos e vinte e sete seija posta em arrematação sobre a licitação 

de trinta escudos. Pelo presidente foi presente o orçamento para o ano de mil e novecentos e 

vinte e sete com a receita de cento e noventa e noventa e quatro centavos e a despesa de cento e 

novents e dois escudos. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão.E para 

constar lavrei o presente acto eu José Vaz secretário 

____________ 

Folha nº: 92 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 02 de Janeiro de 192785 

Ás dez horas do dia dois do mêz de Janeiro de mil e novecentos e vinte e sete, na 

sala das sessões da junta da freguesia de Lamas concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e assinada a acta 

antecedente deliberou-se: que o cargo de presidente e vogais fosse exercido pelos 

mesmos cidadãos que o exerceram no ano findo; que a limpeza do cemitério fosse 

feita por administração por não ter havido quem toma-se conta por arrematação; 

que as sessões no corrente ano sejam nos mesmos dias que no ano findo e ás oito 

horas da manhã. Aprovou-se a receita e a despesa do ano findo e aprovou-setambém 

o orçamento para o corrente ano. Não havendo mais nada a tratar foi levantada a 

sessão para o que lavrei a presente acta eu José Vaz digo secretário 

____________ 

Folha nº: 92v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

                                                 
85 Aprovação das Contas de 1926 e o Orçamento para o ano de 1927 
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Sessão de 16 de Janeiro de 1927 

Às oito horas do dia dezasseis do mêz de Janeiro de mil e novecentos e vinte e sete, 

na sala das sessões da junta de parochia da freguesia de Lamas concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida e aprovada e 

assinada a acta antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. 

E para constar lavreiva presente acta eu José Vaz digo secretário 

____________ 

Folha nº: 92v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 06 de Fevereiro de 192786 

Ás oito horas do dia seis do mêz de Fevereiro de mil e nove centos e vinte e sete, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguesia de Lamas concelho de Braga, nos 

reunimos eu presidente Domingos Vaz e os vogais Francisco Antunes e José da 

Fonseca Veiga. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta antecedente, 

passou-se à ordem do dia. 1º Por mim presidente Domingos Vaz foi proposto que se 

solicitasse da Exma Camara Municipal de Braga, o concerto na calçada do Salgado 

até ao logar da Cabrainha e no caminho que da Cabrainha segue por S. António 

para a freguesia de S. Vicente de Penso.2º Pelos vogais Francisco Antunes e José da 

Fonseca Veiga foi esta proposta aprovada.3º Deliverou-se que eu presidente 

Domingos Vaz oficiasse à Exmª câmara solicitando urgentemente oconcerto de que 

necessitam a calçada deo Salgado e Caminho de S. António. 4º Não havendo mais 

nada a tratar encerrei a sessão, e para constar lavrei a presente acta eu Domingos 

Vaz por o secretário não ter comparecido por motivo do serviço do exercito onde é 

1º cabo. 

____________ 

Folha nº: 93 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

                                                 
86 Acta redigida pelo presidente, porque o secretário estava de serviço, no exército. 
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Sessão de 20 de Fevereiro de 1927 

As oito horas do dia vinte de Fevereiro de mil e nove centos e vinte e sete, na sala 

das sessões da junta de paroquia da freguesia de Lamas conselho de Braga, nos 

reunimos eu presidente Domingos Vaz e os vogais Francisco Antunes e José da 

Fonseca Veiga. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo nada a deliberar foi levantada a sessão e para constar, eu presidente 

Domingos Vaz, lavrei a presente acta, na falta do secretário. 

____________ 

Folha nº: 93 e seguinte 93v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 06 de Março de 1927 

As oito horas do dia seis de Março de mil e nove centos e vinte e sete, na sala das 

sessões da junta de parochiaia da freguesia de Lamas concelho de Braga, se reunio 

o presidente e vogais da mesma. Lida, aprovada e assinada a acta antecedente, não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar, eu Secreatrio 

José Vaz lavrei a presente acta.  

____________ 

Folha nº: 93v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 20 de Março de 1927 

As oito horas do dia vinte de Março de mil e nove centos e vinte e sete, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguesia de Lamas conselho de Braga, se reuniu o 

seu presidente e vogais da mesma. Lida, aprovada e assinada a acta da sessão 

antecedente, não havendo nada a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar, 

eu presidente Domingos Vaz, lavrei a subscrevi e assinei. 

____________ 

Folha nº: 93v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 03 de Abril de 192787 

As oito horas do dia trez de Abril de Mil e nove centos e vinte e sete, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguesia de Lamas conselho de Braga, se reuniu o 

seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, pelo seu presidente foi proposto: 1º Que se atenda ao pedido verbal 

feito ao mesmo pelo Snr. Dr. João Rodrigues de Faria, residente em Braga, 

procurador do Snr.José Rodrigues d'Oliveira da freguezia de S. Vicente de Penso, 

ausente nos E.U.Brazil para se conceder a este a remissão por seiscentos escudos 

600$00 o fôro de trinta escudos (antiga moeda trez mil reis que este é obrigado 

anualmente a junta. 2º Que se atenda ao pedido verbal feito pelo Snr Domingos de 

Oliveira, caseiro da Srª D. Rosa da Conceição Guimarães Nogueira, para ela 

mandar construir uma valeta junto à margem do caminho, desde a porta de sua casa 

no lugar do assento e atravessar o caminho com o aqueducto para seu campo no 

mesmo lugar afim de para ali conduzir aguas do mesmo terreno. 3º Lida a circular 

nº 106 da C. M. de Braga em que pede o referendum para contarir umimprestimo de 

dois milcontos, para diversas obras e saniamento da cidade. Discutidos e votadas 

uma a uma as trez propostas foram todas aprovadas por aclamação tendo se 

deliberado conceder ao Snr José Rodrigues de Oliveira de S. Vicente de Penso, 

remir o seu fôro por seiscentos escudos. Conceder a Snrª D. Rosa da Conceição 

Guimarães Nogueira, construir uma valeta à face do caminho desde o terreno de sua 

casa no lugar do Assento e atravessar o mesmo caminho com aqueducto para o seu 

campo no mesmo lugar afim de para ali conduzir águas. Aprovar a deliberação da 

C.M. de Braga sua sessão de vinte e um de Março findo referente ao imprestimo de 

dois mil escudos digo contos para as obras e saniamento da cidade. E não 

havendomais nada a tratar foi levantada a sessão.  

____________   

Folha nº: 94 e seguinte nº 94v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 
                                                 
87 Pedido de Remissão de foro. Valeta e aqueduto Quinta das Nogueiras 
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Sessão de 17 de Abril de 1927 

As oito horas do dia desassete do mêz de Abril de Mil e nove centos e vinte e sete, se 

reuniu na sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas concelho de 

Braga, o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a 

acta antecedente, não havendo nada a tratar foi levantada a sessão para o que, 

lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 94v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 01 de Maio de 1927 

As oito horas do dia um de Maio de Mil e nove centos e vinte e sete, na sala das 

sessões, se reuniu o presidente e vogais da mesma88. Aberta a sessão lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente, foi levantada a sessão. E para constar lavrei 

a presente acta eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 94v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Subentende-se: Junta de Paróquia de Lamas. 
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Sessão de 15 de Maio de 1927 

Ás oito horas do dia quinze de Maio de mil e novecentos e vinte e sete, se reuniu na 

sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta antecedente,  

pelo presidente foi dito que o Snr. Dr. João Rodrigues de Faria procurador do 

efitento J Manuel de Oliveira de S. Vicente de Penso se recusa a custear as despezas 

com a remissão de Foro a que lhe foi concedido em sessão de três de Abril do 

corrente ano. Discutida esta causa deliberou-se não conceder a remissão de 

seissentos escudos conforme determina lei e que o efitento custeie todas as despesas 

não havendo encargo algum para a junta. Em seguida o Snr presidente propôz para 

que se procedesse a limpeza do cemitério por administração em vista de não ter 

havido quem tomasse conta por arrematação. Deliberou-se chamar uma jornaleira 

um dia para fazer a referida limpeza. Não havendo mais nada a tratar foi levantada 

a sessão para o que, lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

 

____________ 

Folha nº: 94v e seguinte nº 95 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 05 de Junho de 1927 

Ás oito horas do dia cinco de Junho de mil e nove centos e vinte e sete, se reuniu na 

sala das sessões da Junta de parochia da freguezia de Lamas, o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta da sessão antecedente, 

pelo seu prezidente Domingos Vaz foi ditoter chegado ao acordo com o procurador 

do efiteuto de S. Vicente de Penso Manoel de Oliveira para a remissão do seu foro 

que é obrigado a pagar anualmente a esta Junta, remissão que o efiteuto pagará por 

600$00 seisssentos escudos e custeará as mais despezas devendo a escitura ser 

assinada pela comissão administrativa da parochia no notário Snr Simões Veloso no 

dia quatorze do corrente.Em seguida foi lida uma circular da Comissão Central de 

Assistenciae Protecção à Infancia de Lisboa pedindo auxílio de cem escudos, 

deliberou-se não conceder o referido auxilio por falta de meios. Outra Circular da 

câmara Municipal de Braga pedindo referendum para contrair imprestimo com a 

Caixa Geral de depósitos de dois milcontos ao juro de nove por sento, deliberou-se 

aprovar o referido empréstimo. E não havsndo mais nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente acta eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 95 e seguinte nº 95v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 19 de Junho de 1927 

Ás oito horas do dia 19 de Junho de Mil e novecentos e vinte e sete, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguesia de Lamas concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta da 

sessão antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 95v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 03 de Julho de 192789 

Ás hoito horas do dia trêz de Julho de Mil e novecentos e vinte e sete, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguesia de Lamas concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta da 

sessão antecedente, pelo Snr presidente foi mandado ler a Circular nº 213 de 21 de 

Junho findo da Camara Municipal de Braga pedindo o referendum para a pustura 

referente à vacinação Anti-rabica. O Snr presidente demonstrou o quanto esta 

vacina é útil e humanitária visto os inconvenientes que a raiva tem causado. Pelo 

Snr Francisco Antunes foi reprovada em vista dos grandes inconvenientes que esta 

acarreta aos proprietários e alegou digo dos cães e alegou que fartos estão todos de 

contribuições. O Snr José Ferreira Veiga foi aprovada a proposta. E não havendo 

mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta eu 

secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 95v. 
Não está assinada 
 

 

 

Sessão de 17 de Julho de 1927 

Ás oito horas do dia dezassete de Julho de mil e novecentos e vinte e sete, na sala 

das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta antecedente, e 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 96 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 
                                                 
89 Vacinação Anti-Rábica. A Circular da Câmara Municipal  foi apresentada e colocada à votação para receber o referendum da Junta de Freguesia, a qual foi 
aprovada pelo Presidente Domingos Vaz e pelo Vogal José da Fonseca Veiga e reprovada pelo Vogal Francisco Antunes que alegou estar farto de 
contribuições. 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |186 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 07 de Agosto de 1927 

Ás oito horas do dia sete de agosto de mil e novecentos e vinte e sete, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta antecedente, e não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 96 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 21 de Agosto de 1927 

Ás oito horas do dia vinte e um do mêz de Agosto de mil e novecentos e vinte e sete, 

na sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada 

a acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 96 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 04 de Setembro de 1927 

Ás oito horas do dia 4 de Setembro de mil e novecentos e vinte e sete, se reuniu na 

sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas concelho de Braga, o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e assinada a acta 

antecedente, pelo presidente foi apresentada a circular da Camara Municipal de 9 

de Agosto pedindo o refrendum para adeliberação da comissão administrativa da 

mesma câmara tomada em sessão de 1 de Agosto a qual é de contrair com a Caixa 

Geral de Depósitos um empréstimo de mil e quinhentos escudos90 ao juro de 9 por 

cento para a expropriação das casas da avenida da Liberdade. Discutida esta 

proposta foi aprovada na generalidade por todos os membros da Junta. E não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 96v.  
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 18 de Setembro de 1927 

Ás oito horas do dia dezoito do mêz de Setembro de mil e novecentos e vinte e sete, 

se reuniu na sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas concelho 

de Braga, o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, pelo presidente foi 

proposto o pagamento de vinte escudos de ordenado ao secretário José Vaz, dôze 

escudos ao tezoureiro José da Cunha Veiga e vinte escudos de expediente. Não 

havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão. E eu José Vaz para constar 

lavrei a presente acta. 

____________ 

Folha nº: 96v.  
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

                                                 
90 Talvez contos e não escudos. 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |188 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 09 de Outubro de 192791 

Ás oito horas do dia dezoito digo nove de Outubro de mil e novecentos e vinte e sete, 

se reuniu na sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão pelo presidente Snr. Domingos Vaz 

foi proposto para que se mandasse pintar os portões do cemitério. Discutida esta 

proposta foi aprovada por todos os membros da Junta. E não havendo mais nada a 

tratar foi levantada a sessão e para constar eu secretario José Vaz lavrei a presente 

acta  

____________ 

Folha nº: 97 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 23 de Outubro 1927 

Ás oito horas do dia vinte e trez de Outubro de mil e novecentos e vinte e sete, se 

reuniu na sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, concelho de 

Braga, o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão pelo presidente Snr 

Domingos Vaz foi proposto o pagamento de vinte e quatro escudos ao Sr. Domingos 

Mosqueiro pela pintura dos portões do cemitério. Mais propôz para que se chamasse 

pessoal para proceder a limpeza do cemitério e remoção do entulho ali acumulados 

aos cantos das e em cima das paredes. Deliberou-se mandar fazer este serviço por 

administração, sendo disso encarregado o Snr presidente. E não havendo mais nada 

a tratar foi levantada a sessão e para constar eu secretario José Vaz lavrei a 

presente acta  

____________ 

Folha nº: 97 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Pintura dos portões do Cemitério 
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Sessão de 07 de Novembro de 192792 

Ás oito horas do dia sete de Novembro de mil e novecentos e vinte e sete, se reuniu 

na sala das sessões da junta de freguezia de Lamas, concelho de Braga, o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão pelo Snr presidente Domingos Vaz  foi proposto 

o pagamento de 25$00 a Francisco de Faria, por jornais para a limpeza do 

cemitério e 26$00 escudos a Domingos de Oliveira por carretos do serviço de 

entulho para fora do cemitério. Mais propoz o Snr presidente para mandar 

concertar os caminhos no lugar do acento afim de secar um lameiro existente no 

meio do lugar. Este proposto foi aprovado por todos os membros da 

comissãoficando encarregado o Snr presidente ou mandar proceder a execução do 

mesmo concerto. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para 

constarlavrei a presente acta eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 97v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 21 de Novembro de 1927 93 

Ás oito horas do dia vinte e um de Novembro de mil e novecentos e vinte e sete, na 

sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, pelo presidente Domingos Vaz foi apresentada a proposta para 

pagamento de 12$00 escudos ao Snr. Domingos de Oliveira pelo concerto do 

caminho no lugar do Assento. Proposto para se mandar concertar o caminho no 

lugar de Cristelos e Fontelas. Levantada a sessão e não havendo mais nada a tratar 

lavrei a presente acta eu secretário José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 97v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

                                                 
92 Pagamentos pela limpeza do Cemitério e conserto no caminho do Lugar do Assento,  de forma a secar um lameiro ali existente. 
93 Deliberado mandar  reparar os caminhos dos Cristelos (actual Rua do Sol) e Fontelas (actual Rua da Fontela). 
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Sessão de 04 de Dezembro de 1927  

Ás oito horas do dia quatro de Dezembro de mil e novecentos e vinte e sete, na sala 

das sessões se reuniu o presidente e vogais da mesma (freguesia). Aberta a sessão lida 

aprovada e assinada a acta antecedente, pelo presidente foi proposto o pagamento 

de 78$00 escudos so Snr Tomaz Ferreira pelo concero no caminho de Cristelo. E 

não havendo mais nada a tratar foilevantada a sessão e para constar lavrei a 

presente acta eu secretário José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 98 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 18 de Dezembro de 1927  

Ás oito horas do dia dezoito do mez de Dezembro de mil e novecentos e vinte e sete, 

na sala das sessões da junta de freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, pelo presidente Domingos Vaz foi apresentado o orçamento ordinário 

para 192894 na importância de 153,880 de receita e 150$00 de despesa, ficando um 

saldo de 3,880 para 1928.Deliberou-se enviar uma copia ao delegado procurador da 

Republica, e que o mesmo fique exposto ao publico durante oito dias afim de que os 

contribuintes possam apresentar as reclamações que acharem justas. E não havendo 

mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta eu 

secretário José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 98 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Refere-se à Conta de Gerência do ano de 1927 e não de 1928  
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Sessão de 02 de Janeiro de 192895  

Ás oito horas do dia 2 de Janeiro de mil e novecentos e vinte e oito, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão foi lida e aprovada a acta 

antecedente, foi deliberado que os cargos de presidente, vice-presidentee Tezoureiro 

fossemdesempenhados pelosmesmos membros que no ano findo e que as sessões 

tivessem logar ás oit o horas dos primeiros e terceiros domingos de cada mêz. Não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente 

acta eu secretário José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 98v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 12 de Janeiro de 1928 

Ás oito horas do dia quinze de Janeiro de mil e novecentos e vinte e oito, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, foi levantada a sessão por não haver mais nada a tratar e eu secretário 

a escrevi.  José Vaz 

____________ 

Folha nº: 98v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 02 de Fevereiro de 1928 

Ás oito horas do dia dois de Fevereiro de mil e novecentos e vinte e oito, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, foi levantada a sessão por não haver mais nada a tratar foi levantada a 

sessão e para constar lavrei a presente acta. José Vaz 

____________ 

Folha nº: 98v e seguinte nº 99 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

                                                 
95 Nova Junta. Mantidos os mesmos cargos e os mesmos dias de reunião. 
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Sessão de 16 de Fevereiro de 1928 

Ás oito horas do dia desasseis de Fevereiro de mil e novecentos e vinte e oito, na 

sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, foi levantada a sessão e por não haver mais nada a tratar e para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz 

____________ 

Folha nº: 99 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 04 de Março de 1928 

Ás oito horas do dia quatro do mêz de Março de mil e novecentos e vinte e oito, na 

sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta antecedente, e 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a 

presente acta, eu secretario José Vaz 

____________ 

Folha nº: 99 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 18 de Março de 1928 

Ás oito do dia dezoito do mêz de Março de mil e novecentos e vinte e oito, na sala 

das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta antecedente, e 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão pelo que foi lavrada a 

presente acta e eu secretario a escrevi.  José Vaz 

____________ 

Folha nº: 99 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 01 de Abril de 1928 

Ás oito horas do dia um de Abril de mil e novecentos e vinte e oito, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta antecedente, e não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar eu secretario José 

Vaz lavrei a presente acta. 

____________ 

Folha nº: 99v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 15 de Abril de 1928 

Ás oito horas do dia quinze de Abril de mil e novecentos e vinte e oito, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta antecedente, e não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente 

acta. 

____________ 

Folha nº: 99v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 06 de Maio de 1928 

Ás oito horas do dia seis de maio de mil e novecentos e vinte e oito, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta antecedente, e não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão pelo que lavrei a presente acta, 

eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 99v 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 20 de Maio de 192896 

Ás oito horas do dia vinte do (mês) de Março de mil e novecentos e vinte e oito, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão pelo snr presidente snr. Domingos Vaz foi 

proposto que se lançasse a contribuição de trabalho à freguezia nos termos do artº 

18º da Lei de 6 de Junho de 1864 a fim de se concertar a calçada do Salgado desde 

a estrada Braga veiga de Penso até á Capela de Santo Antonio e pedir á Exmª 

Camara Municipal o subsídio de seis mil e trezentos escudos para o serviço de arte 

de pedreiro e calceteiro ou que aquela faça por sua administração o referido 

concerto caso não conceda digo concorde com o orçamento por ele presidente 

apresentado. Leu-se a Circular nº 203 de 11 do corrente da câmara Mnicipal de 

Braga em que pede o referendo para lançar uma contribuição aos proprietários da 

cidade cujo imposto é para concertos das ruas e passeios. Deliberou-se 1º Oficiar á 

Exmª Camara Municipal solicitando o subsídio de seis mil e tresentos escudos para 

concerto na calçada do salgado. 2º Comunicar á mesma que foram aprovadas todas 

as propostas constantes da Circular nº 203 de 11 de Outubro. E não havendo mais 

nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta, eu 

secretario José Vaz 

____________ 

Folha nº: 100 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
96 Obras de reparação do Caminho do Salgado 
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Sessão de 03 de Junho de 1928 

Aos oito horas do dia trêz de Junho de mil e novecentos e vinte e oito, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão pelo snr presidente foi apresentada a circular nº 212 de 

19 de Maio findo e a relação dos géneros e artigos também sujeitos a imposto da 

Camara Municipal. Deliberou-se aprovar osimpostos da referida relação97. Lida 

aprovada e assinada a acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi 

levantada a sessão pelo que lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 100 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 17 de Junho de 1928 

Ás oito horas do dia dezassete de Junho de mil e novecentos e vinte e oito, na sala 

das das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, Lida apres digo assinada e aprovada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão pelo que lavrei 

a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 100v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 01 de Julho de 1928 

As oito horas do dia um de Julho de mil e novecentos e vinte e oito, na sala das 

sessões se reuniu o presidente e vogais da mesma (Junta de Paróquia da Freguesia de 

Lamas). Aberta a sessão, Lida apres digo assinada e aprovada a acta antecedente, e 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão pelo que lavrei a presente 

acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 

Folha nº: 100v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

                                                 
97 Não descrimina a relação dos géneros e artigos sujeitos a imposto. 
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Sessão de 15 de Julho de 1928 

As oito horas do dia quinze de Julho de mil e novecentos e vinte e oito, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas,  se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, Lida apres digo assinada e aprovada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão pelo que lavrei 

a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 100v. e seguinte nº 101 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 05 de Agosto de 1928 

As oito horas do dia cinco do mêz de Agosto de mil e novecentos e vinte e oito, na 

Sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas,  se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, Lida apres digo assinada e aprovada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão pelo que lavrei 

a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 101 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 19 de Agosto de 1928 

As oito horas do dezanove do mêz de Agosto de mil e novecentos e vinte e oito, na 

sala das sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas,  se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão, pelo Snr. presidente Domingos Vaz foi proposto 

para que se concedesse a António de Oliveira da freguezia de S. Vicente de Penso a 

altear o caminho publico no lugar das Veigas em frente ao seu campo afim de poder 

passar um aqueduto com a água da regueira para limar o seu campo. Pelos vogais 

Francisco Antunes e José da Fonseca Veiga foi aprovada esta proposta. E não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão pelo que lavrei a presente acta, 

eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 101 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 02 de Setembro de 1928 

As oito horas do dia dois de Setembro de mil e novecentos e vinte e oito, na Sala das 

sessões se reuniu o presidente e vogais da junta de paroquia da freguezia de Lamas. 

Aberta a sessão, Lida aprovada assinada a acta antecedente, e não havendo mais 

nada a tratar foi levantada a sessão. E não havendo mais a tratar, lavrei a presente 

acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 101v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

Sessão de 16 de Setembro de 1928 

As oito horas do dia desasseis de Setembro de mil e novecentos e vinte e oito, se 

reuniu na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de 

Braga, o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, Lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 101v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 07 de Outubro de 192898 

As oito horas do dia sete de Outubro de mil e novecentos e vinte e oito, se reuniu na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, Lida aprovada assinada a acta 

antecedente pelo snr presidente snr Domingos Vaz foi proposto para que se 

mandasse intimar a Snrª D. Rosa da Conceição Guimarães Nogueira para que esta 

mandasse aterrar um buraco no caminho no logar do assento junto á sua casa e por 

baixo do alicerce da casa, pois que o dito buraco é resultado de um posso antigo 

cujo aterramento talvez tenha sido mal feito. Mais apresenta um recibo da C.G.D 

para ser assinado pela junta e enviado á dita C.G.D para depois a C.G.D.mandar 

uns títulos de 3% no valor de cinquenta escudos. Deliberou-se devolver á C.G.D o 

recibo por assinar a fim de se evitar o extravio dos Títulos recebendo-os e 

entregando na ocasião o recibo. Igualmente deliberou pedir para que a seja 

intimada a Snfª D. Rosa da Conceição Guimarães Nogueira residente na Rua do 

Souto da cidade de Braga para que mande aterrar o referido buraco no Caminho no 

logar do assento junto à sua casa e também do buraco da parede da casa. 

____________ 
Folha nº: 101v e seguinte nº 102 
Presidente Domingos Vaz  

Vogaes:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 21 de Outubro de 1928 

As oito horas do dia vinte e um de Outubro de mil e novecentos e vinte e oito, na sala 

das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 102 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

                                                 
98 Quinta das Nogueiras. Caixa Geral de Depósitos 
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Sessão de 04 de Novembro de 1928 

As oito horas do dia quatro de Novembro de mil e novecentos e vinte e oito, na sala 

das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 102 e seguinte nº 102v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 18 de Novembro de 1928 

As oito horas do dia dezoito do mêz de Novembro de mil e novecentos e vinte e oito, 

na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de 

Braga, (se reuniu) o presidente e vogais da mesma. aberta a sessão, lida aprovada e 

assinada a acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a 

sessão e para constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 102v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 02 de Dezembro de 192899 

As oito horas do dia dois de Dezembro de mil e novecentos e vinte e oito,se reuniu 

na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas o presidente e 

vogais da mesma, aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta antecedente, pelo 

snr. Presidente Domingos Vaz foi dito ter recebido da Caixa Geral de Depósitos um 

certificado provisório com juro de 3%, número doze mil oito centose quarenta e 

dois, com o valor máximo de cinquenta escudos, proveniente da venda dum 

realizado pela Junta antecedente. Deliberou-se aumentar o referido título aos 

haveres da Junta e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 102v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

                                                 
99 Certificado da Caixa Geral de Depósitos no valor de 50$00. O título foi trocado em 17 de Abrilde 1932. (ver acta de 17 de Abril de 1932). Foi amortizado 
em 1935 (ver acta de 17 de Dezembro de 1935) 
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Sessão de 16 de Dezembro de 1928 

Ás oito horas do dia dezasseis do mêz de Dezembro de mil e novecentos e vinte e 

oito, na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de 

Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e 

assinada a acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 103 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 02 de Janeiro de 1929 

Ás oito horas do dia dois de Janeiro de mil e novecentos e vinte e nove, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada a acta antecedente, 

foi de liberado que os cargos de presidente, vice-presidente e tesoureiro fossem 

desempenhados pelos mesmos membros que no ano findo e que as sessões tivessem 

logar nos primeiros e terceiros domingos de cada mêz. Não havendo mais nada a 

tratar foi levantada a sessão, e para constar lavrei a presente acta, eu secretario 

José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 103 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 20 de Janeiro de 1929 

Ás oito horas do dia vinte de Janeiro de mil e novecentos e vinte e nove, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão, e para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario a escrevi. José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 103 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 03 de Fevereiro de 1929 

Ás oito horas do dia trez de Janeiro de mil e novecentos e vinte e nove, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada a acta antecedente, e não havendo mais 

nada a tratar foi levantada a sessão, e para constar lavrei a presente acta, eu 

secretario a escrevi. José Vaz 

____________ 
Folha nº: 103v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 17 de Fevereiro de 1929 

Ás oito horas do dia dezassete domêz de Fevereiro do ano de mil e novecentos e 

vinte e nove, na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, 

concelho de Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida 

aprovada e assinada a acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi 

levantada a sessão, e para constar lavrei a presente acta, e eu secretario a escrevi e 

subscrevo. José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 103v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 03 de Março de 1929 

Ás oito horas do dia trez de Março de mil e novecentos e vinte e nove, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 103v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 17 de Março de 1929 

Ás oito horas do dia dezassete de Março de mil e novecentos e vinte e nove, na sala 

das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 104 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 07 de Abril de 1929100 

Ás oito horas do dia sete de Abril do ano de 1929 mil e novecentos e vinte e nove, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, pelo snr presidente Domingos Vaz foi dito, que tendo havido 

alguns habitantes da freguezia que desejam escolher sepulturas no cemitério quando 

lhe morrem pessoas de familia para nelas as sepultar propoz para que a escolha de 

sepulturas no cemitério se concedam mediante o pagamento da taxa de 50$00 

cincoenta escudos e que aqueles que desejarem conservar intactas as sepulturas de 

algum parente ou outra qualquer pessoa se concedesse mediante o pagamento da 

taxa de cincoenta escudos pelo prazo de cinco anos que a Lei concede para 

consumir os cadáveres e que estes ultimos poderão sepultar durante estes cinco anos 

qualquer outra pessôa de familia. E não digo e pelos snrs vogais José da Fonseca 

Veiga e Francisco Antunes foi aprovada esta proposta. E não havendo mais nada a 

tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta, eu secretario 

José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 104 e seguinte nº 104v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

                                                 
100 Cemitério – Direito de sepultura  
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Sessão de 21 de Abril de 1929 

Ás oito horas do dia vinte e um de abril de mil e novecentos e vinte e nove, na sala 

das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz a escrevi 

____________ 
Folha nº: 104v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 05 de Maio de 1929 

Ás oito horas do dia cinco de Março de mil e novecentos e vinte e nove, na sala das 

sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta, eu secretario José Vaz a escrevi 

____________ 
Folha nº: 104v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 19 de Maio de 1929 

Ás oito horas do dia dezanove de Maio de mil e novecentos e vinte e nove, na sala 

das sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta, eu secretarioa escrevi eassinei. José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 105 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 02 de Junho de 1929 

Ás oito horas do dia dois de Junho de mil e novecentos e vinte e nove, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada a acta antecedente, e 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta e eu secretario a escrevi e assinei. José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 105 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 16 de Junho de 1929101 

Ás oito horas do dia dezasseis de Junho de mil e novecentos e vinte e nove, na sala 

das sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, pelo snr. Presidente foi 

apresentado o orçamento da Junta para o ano de mil novecentos e vinte e nove e mil 

novecentos e trinta na importância de duzentos e sessenta escudos e trinta e nove 

centavos e a despeza de duzentos e sessenta escudos, havendo portantoum saldo 

provável de trinta e nove centavos. Mais propôz o Snr presidente para que no 

próximo mês de Julho, se proceda á cobrança da derrama paroquial e que o 

vencimento do tezoureiro no corrente ano seja de vinte escudos. Pelos vogais 

Francisco Antunes e José da Fonseca Veiga foram aprovadas estas propostas, e não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente 

acta e eu secretario a escrevi e assinei. José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 105v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Apresentação dos orçamentos de 1929 e 1930 . Cobrança da derrama 
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Sessão de 07 de Julho de 1929 

Ás oito horas do dia sete de Julho de mil e novecentos e vinte e nove, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente (e) 

vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta antecedente, e 

não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar lavrei a 

presente acta e eu secretario José Vaz a escrevi e assino. 

____________ 
Folha nº: 106 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 21 de Julho de 1929 

Ás oito horas do dia vinte e um do mêz de Julho de mil e novecentos e vinte e nove, 

na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, 

se reuniu o presidente (e) vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e 

assinada a acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente acta e eu secretario José Vaz a escrevi. 

____________ 
Folha nº: 106 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 04 de Agosto de 1929 

Ás oito horas do dia quatro do mêz de Agosto de mil e novecentos e vinte e nove, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, foi levan digo e não havendo mais nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente acta e eu secretario a escrevi e assino. José 

Vaz. 

____________ 
Folha nº: 106 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 18 de Agosto de 1929102 

Ás oito horas do dia dezoito do mêz de Agosto de mil e novecentos e vinte e nove, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente pelo snr presidente Domingos Vaz foi presente o folheto enviado 

pela junta de paroquia da freguesia de S. Mamede de Felgueiras Douro, e uma 

circular de 10 de Agosto findo, em que se pede ao governo algumas regalias para as 

juntas de freguesia. Examinados os diversos do dito folheto deliberou-se que fossem 

todos aprovados e que desta se enviasse uma copia á Junta de paroquia da freguesia 

de Vila Verde e Felgueiras felicitando-as e dando-lhe todo o apoio moral ás suas 

petições constantes do referido folheto. E não havendo mais nada a tratar foi 

levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta e eu secretario a escrevi e 

assino. José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 106v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 01 de Setembro de 1929 

Ás oito horas do dia um de Setembro de mil e novecentos e vinte e nove, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta, eu secretario a escrevi. José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 106v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Regalias para as Juntas.  
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Sessão de 15 de Setembro de 1929 

Ás oito horas do dia quinze de Setembro de mil e novecentos e vinte e nove, na sala 

das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta, e eu secretario a escrevi. José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 107 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 06 de Outubro de 1929 

Ás oito horas do dia seis do mêz de Outubro de mil e novecentos e vinte e nove, na 

sala das sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta, e eu secretario José Vaz a escrevi.. 

____________ 
Folha nº: 107 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 20 de Outubro de 1929 

Ás oito horas do dia vinte de Outubro de mil e novecentos e vinte e nove, na sala das 

sessões da junta de parochia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, pelo snr presidente Domingos Vaz foi dito era necessário fazer a 

limpesa do cemitério. Pelos Snrs vogais disseram que como de costume o Snr 

presidente chamasse jornaleiro e mandasse proceder á limpesa como nos anos 

anteriores.Deliberou-se proceder á limpeza do cemitério e que o snr presidente 

apresentasse a conta da mesma na sessão imediata. Não havendo mais nada a tratar 

foi levantada a sessão e para constar eu secretario lavrei a presente acta que assino. 

José Vaz 

____________ 
Folha nº: 107 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 03 de Novembro de 1929 

Ás oito horas do dia trez de Novembro de mil e novecentos e vinte e nove, na sala 

das sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, pelo snr presidente foi apresentada a conta de trinta escudos 

proveniente de seis dias a duas jornaleiras, Rosa Ferreira e Francisca de Faria, 

pela limpesa do cemitério. Deliberou-se que o Snr presidente mandasse pagar a 

referida conta. E não havendo mais nada a deliberar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta, que assino como secretario. José Vaz 

____________ 
Folha nº: 107v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 17 de Novembro de 1929 

Ás oito horas do dia desassete do mêz de Novembro de mil e novecentos e vinte e 

nove, na sala das sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de 

Braga, se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e 

assinada a acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a 

sessão. E para constar lavrei a presente acta que assino. José Vaz 

____________ 
Folha nº: 107v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 01 de Dezembro de 1929 

Ás oito horas do dia um do mêz de Dezembro de mil e novecentos e vinte e nove, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta que assino, eu secretario José Vaz 

____________ 
Folha nº: 107v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |209 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 15 de Dezembro de 1929 

Ás oito horas do dia quinze do mêz de Dezembro de mil e novecentos e vinte e nove, 

na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada 

a acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta que assino como secretario José Vaz 

____________ 
Folha nº: 108. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 02 de Janeiro de 1930 

Acta estraordinaria de Eleição 

Ás oito horas do dia dois do mêz de Janeiro de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, foi deliberad que os cargos de presidente, vice-presidente e tezoureiro 

fossem dezempenhados pelos mesmos membros que no ano findo e que as sessões 

tivessem logar nos primeiros e terceitos domingos de cada mez.Não havendo mais 

nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta eu 

secretario e assino José Vaz 

____________ 
Folha nº: 108. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 05 de Janeiro de 1930 

Ás oito horas do dia cinco de Janeiro de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta que assino eu secretario José Vaz 

____________ 
Folha nº: 108. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 19 de Janeiro de 1930 

Ás oito horas do dia dezanove do mêz de Janeiro de mil e novecentos e trinta, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a 

acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta que como secretario assino. José Vaz 

____________ 
Folha nº: 108v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 02 de Fevereiro de 1930 

Ás oito horas do dia dois de Fevreiro de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta 

antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta que como secretario assino. José Vaz 

____________ 
Folha nº: 108v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 16 de Fevereiro de 1930 

Ás oito horas do dia dezasseis do mez de Fevreiro de mil e novecentos e trinta, na 

sala das sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada 

a acta antecedente, e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta que como secretario assino. José Vaz 

____________ 
Folha nº: 108v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 02 de Março de 1930 

Ás oito horas do dia dois do mês de Março de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho e distrito de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada 

a acta antecedente, pelo Senhor presidente Domingos Vaz foi proposto que se 

procedesse á limpeza do cemitério, os vogais Senhores Francisco Antunes e José da 

Fonseca Veiga disseram que o Snr presidente como de costume mandasse fazer a 

referida limpesa e na sessão seguinte apresentasse a conta. Deliberou-se que o Snr 

presidente mandasse fazer a limpesa do cemitério. E não havendo mais nada a tratar 

foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta eu secretario José Vaz 

____________ 
Folha nº: 109 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 16 de Março de 1930 

Ás oito horas do dia dezasseis de Março de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão pelo Snr presidente Domingos Vaz 

foi dito que para fazer a limpeza do cemitério tinha chamado duas jornaleiras e que 

estas tinham empregado trez dias cada uma a cinco escudos e que por tanto tinha 

gasto na limpesa do cemitério trinta escudos. Deliberou-se que o Snr presidente 

mandasse pagar a referida conta de trinta escudos. E não havendo mais nada a 

tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta eu secretario José 

Vaz a escrevi. 

____________ 
Folha nº: 109 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 06 de Abril de 1930 

Ás oito horas do dia seis de Abril de mil e novecentos e trinta, na sala das sessões da 

Junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar 

lavrei a presente acta eu secretario a escrevi e assino. José Vaz 

____________ 
Folha nº: 109v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 20 de Abril de 1930 

Ás oito horas do dia vinte de Abril de mil e novecentos e trinta, na sala das sessões 

da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar 

lavrei a presente acta  que eu escrevi e assino José Vaz secretario. 

____________ 
Folha nº: 109v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 04 de Maio de 1930 

Ás oito horas do dia quatro de maio de mil e novecentos e trinta, na sala das sessões 

da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente pelo Snr presidente Domingos Vaz foi dito que como já se estava no 

doano económico era necessário ir pondo as contas em ordem e propunha porisso 

que e pagasse vinte escudos ao tezoureiro e vinte escudos ao secretario dos seus 

vencimentos e vinte escudos do expediente e que por tanto estas trez verbas 

importam em sessenta escudos. Os vogais Francisco Antunes e José da Fonseca 

Veiga aprovaram estas contas. Deliberou-se que o presidente mandasse pagar as 

referidas importâncias. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e 

para constar lavrei a presente acta que assino eu secretario José Vaz. 

____________ 
Folha nº: 109v e seguinte nº 110 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 18 de Maio de 1930 

Ás oito horas do dia dezoito de Maio de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar 

lavrei a presente acta que assino como secretario. José Vaz 

 ____________ 

Folha nº: 110 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 01 de Junho de 1930103 

Ás oito horas do dia um de Junho de mil e novecentos e vinte digo trinta, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta antecedente pelo Snr 

presidente Domingos Vaz foi presente o caderno da derrama para o ano de mil e 

novecentos e trinta e trinta e um sendo o mesmo do ano anterior na importância de 

duzentos e trinta escudos e noventa centavos. Pelos Snrs vogais Francisco Antunes e 
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José da Fonseca Veiga foi aprovado. Deliberou-se que fossem (a)fixados editais para 

a cobrança da derrama. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e 

para constar lavrei a presente acta que escrevo e assino eu José Vaz secretario.  

____________ 

Folha nº: 110 e seguinte nº 110v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

 

Sessão de 15 de Junho de 1930104 

Ás oito horas do dia quinze do mêz de Junho de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente pelo snr presidente Domingos Vaz foi dito que não se tendo gasto a 

quantia de cento e trinta escudos no cemitério por esta verba não chegar, como era 

seu desejo para deitar uma grade de ferro na parte sul do mesmo havia este saldo 

que inscrever no orçamento para o ano de mil novecentos e trinta e um e que com o 

saldo provavel que sobrar do capitulo terceiro da despesa no cemitério vai ver se no 

futuro ano se poderá deitar as referidas grades.Em seguida apresentou o orçamento 

para o ano de mil e novecentos e trinta e trinta e u de trezentosm, sendo a receita de 

trezentos e noventa e um escudos e noven digo cinquenta e trêz centavos e a despesa 

de trezentos e noventaescudos e um saldo provável deum escudo e cinquenta e trez 

centavos. Pelos snrs vogais Francisco Antunes e José da Fonseca Veiga foram 

aprovadas as contas do corrente ano e o orçamento para o ano de mil novecentos e 

trinta e trinta e um. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para 

constar lavrei a presente acta que assino como secretario. José Vaz 

____________ 

Folha nº: 110 e seguinte nº 110v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 
                                                 
104 Gradeamento do Cemitério 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |215 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 06 de Julho de 1930105 

Ás oito horas do dia um de Julho de mil e novecentos e trinta, se reuniu na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente pelo Snr presidente foi dito digo Domingos Vaz foi dito que era tempo 

de se proceder ácobrança da derrama. Pelos Snrs vogais Francisco Antunes e José 

da Fonseca Veiga esta proposta foi aprovada. Deliberou-se que se procedesse á 

cobrança da derrama paroquial no corrente mêz. E não havendo mais nada a tratar 

foi levantada a sessão. E para constar lavrei a presente acta e eu José Vaz a escrevi 

e assino como secretario.  

____________ 

Folha nº: 111 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 20 de Julho de 1930 

Ás oito horas do dia vinte do mêz de Julho de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu 

o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente pelo Snr presidente Domingos Vaz foi dito ter-se recebido toda a 

derrama da freguesia e encontrava-se já no cofre da Junta. Pelo mesmo Presidente 

foi proposto para que pagasse a quantia de vinte escudos ao tezoureiro pela 

cobrança da derrama e vinte escudos de expediente comprado em diversas casas em 

Braga, mais propiz o Snr presidente para que se procedesse á limpeza do adro e do 

cemitério. Pelos Snrs vogais foram aprovadas estas propostas deliberando-se pagar 

vinte escudos ao tezoureiro e vinte escudos de expediente e que se procedesse á 

limpeza do Cemitério. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente acta e eu José Vaz como secretario a escrevi e assino.  

____________ 

Folha nº: 111 e seguinte nº 111v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 03 de Agosto de 1930 

Ás oito horas do dia trez de Agosto de mil e novecentos e trinta, na sala das sessões 

da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente pelo Snr. presidente Domingos Vaz foi dito ter-se recebido toda a 

derrama da freguezia e encontrava-se já no cofre da Junta. Pelo mesmo Presidente 

foi proposto para que se pagasse a quantia de vinte escudos ao tezoureiro pela 

cobrança da derrama e vinte escudos de expediente comprado em diversas casas em 

Braga, mais propoz o Snr presidente para que se procedesse á limpeza do adro e do 

cemitério. Pelos Srs vogais foram aprovadas estas propostas deliberando-se pagar 

vinte escudos ao rezoureiro e vinte escudos de expediente e que se procedesse á 

limpeza do cemitério. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E 

para constar lavrei a presente acta e eu José Vaz  como secretario  a escrevi e 

assino.  

____________ 

Folha nº: 111e seguinte 111v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 17 de Agosto de 1930 

Ás oito horas do dia desassete do mêz de Agosto de mil e novecentos e trinta, na sala 

das sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a 

acta antecedente pelo Snr. presidente foi dito ter chamado dois jornaleiros, sendo 

eles Tomaz Ferreira e sua esposa os quais gastaram dois dias  para a limpesa  do 

cemitério, ganhandoêle sete escudos e ela seis, portando portanto este serviço em 

vinte e seis escudos. Pelos Srs vogais foi aprovada esta proposta e deliberou-se pgar 

a referida limpeza. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta e eu secretario a escrevi e assino. José Vaz   

____________ 

Folha nº: 111v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |217 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 07 de Setembro de 1930 

Ás oito horas do dia sete de Setembro de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu 

o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta que eu secretario a escrevi e assino. José Vaz   

____________ 

Folha nº: 111v. e seguinte nº 112 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 21 de Setembro de 1930 

Ás oito horas do dia vinte e um do mêz de Setembro de mil e novecentos e trinta, na 

sala das sessões da Junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, 

se reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada 

a acta antecedente e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

constar lavrei a presente acta e eu secretario a escrevi e assino. José Vaz   

____________ 

Folha nº: 112 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 05 de Outubro de 1930 

Ás oito horas do dia cinco de Outubro de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar 

lavrei a presente acta que eu secretario escrevi e assino. José Vaz   

____________ 

Folha nº: 112 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 19 de Outubro de 1930 

Ás oito horas do dia dezanove de Outubro de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

antecedente pelo Snr presidente foi proposto que se procedesse á limpeza 

docemiterio epelos Srs vogais foi dito que o Snr presidente como de 

costumemandasse fazer a referida limpeza e depois apresentasse a conta na sessão 

seguinte. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar 

lavrei a presente acta que eu secretario escrevi e assino. José Vaz   

____________ 

Folha nº: 112 e seguinte nº 112v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 02 de Novembro de 1930 

Ás oito horas do dia dois do mêz de novembro de mil e novecentos e trinta, na sala 

das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga, se 

reuniu o presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta 

antecedente pelo Snr presidente Domingos Vaz foi dito ter chamado um jornaleiro e 

uma jornaleira a fim de fazerem a limpeza do cemitério onde gastaram dois dias 

cada um sendo estes jornaleitos Tomaz Ferreira e sua esposa ganhando ele sete 

escudos e ela seis importando tudoem vinte e seis escudos. Pelos Snrs vogais foi 

aprovado que se pagasse a referida despesa. E não havendo mais nada a tratar foi 

levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta que eu José Vaz  escrevi e 

assino.  

____________ 

Folha nº: 112v. 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 16 de Novembro de 1930 

Ás oito horas do dia dezasseis de Novembro de mil e novecentos e trinta, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, concelho de Braga, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar 

lavrei a presente acta que eu secretario escrevi e assino José Vaz   

____________ 

Folha nº: 112v. e seguinte nº 113 
Presidente Domingos Vaz  

Vogais:  Francisco Antunes 

  José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 07 de Dezembro de 1930106 

Ás oito horas do dia sete de Dezembro do ano de mil e novecentos e trinta e um, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente 

e vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta antecedente e 

achando-se presentes o vice-presidente Francisco Antunes, vogal José da Fonseca 

Veiga e vogal substituto Francisco Alves foi pelo Snr. vice-presidente Francisco 

Antunes dito que achando-se o presidente efectivo doente e impossibilitado de 

comparecer ás sessões era chamado a desempenhar as funções de vogal o Snr. 

Francisco Alves enquanto durar o impedimento efectivo.107 E não havendo mais nada 

a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta que eu José Vaz 

como secretario assino.  

____________ 

Folha nº: 113 
Presidente Francisco Antunes  

Vogais:  José da Fonseca Veiga 

  Francisco Alves 

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Substituição do presidente da Junta, por motivo de doença. A acta foi escrita já em 1931 daí que quem a redigiu refira o ano de 1931 por extenso. O 
mesmo acontece com a acta seguinte (14 de Dezembro) 
107 O Presidente Domingos Vaz  reassume a presidência em 15/02/1931 
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Sessão de 14 de Dezembro de 1930 

Ás oito horas do dia quatorze de Dezembro de mil e novecentos e trinta e um (trinta), 

na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar 

eu secretario José Vaz lavrei a presente acta que assino.  

____________ 

Folha nº: 113 
Presidente Francisco Antunes  

Vogais:  José da Fonseca Veiga 

  Francisco Alves 

 

 

Sessão de 02 de Janeiro de 1931 

Ás oito horas do dia dois de Janeiro de mil e novecentos e trinta e um, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta antecedente pelo vice-

presidente foi deliberado que os logares de presidente, vice-presidente e vogais 

fossem desempenhados pelos mesmos membros que no ano findo e que as 

reuniõestivessem logar nosprimeiros e terceitos domingos de cada mêz. Não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente 

acta, que eu secretario assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 113e seguinte nº 113v. 
Presidente Francisco Antunes  

Vogais:  José da Fonseca Veiga 

  Francisco Alves 

 

Sessão de 11 de Janeiro de 1931 

Ás oito horas do dia onze de Janeiro de mil e novecentos e trinta e um, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o vice presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta antecedente e não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente 

acta, que eu secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 113v. 
Presidente Francisco Antunes  

Vogais:  José da Fonseca Veiga 

  Francisco Alves 
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Sessão de 25 de Janeiro de 1931 

Ás oito horas do dia vinte e cinco de Janeiro de mil e novecentos e trinta e um, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o vice 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta 

antecedente e não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar 

lavrei a presente acta, que eu secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 113v. 
Presidente Francisco Antunes  

Vogais:  José da Fonseca Veiga 

  Francisco Alves 

 

 

Sessão de 01 de Fevereiro de 1931 

Ás oito horas do dia um de Fevereiro de mil e novecentos e trinta e um, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta antecedente e não havendo 

mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta, que 

eu secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 113v e seguinte nº 114 
Presidente Francisco Antunes  

Vogais:  José da Fonseca Veiga 

  Francisco Alves 

 

 

Sessão de 15 de Fevereiro de 1931108 

Ás oito horas do dia quinze do mêz de Fevereiro de mil e novecentos e trinta e um, 

na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o vice 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta 

antecedente e achando-se presentes o presidente efectivo Domingos Vaz e vice 

presidente Francisco Antunes e vogal José da Fonseca Veiga e o vogal substituto 

Francisco Alves foi pelo Snr presidente Domingos Vaz ditoque tendo o seu 

impediemnto por motivo de doença fazia a sua apresentação e preguntado se havia 

alguma alteração ou negocio a tratar foi pelo Snr vice-presidente Francisco Antunes 

dito que nada havia. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para 

                                                 
108 Domingos Vaz reassume o lugar de Presidente da Junta 
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constar lavrei a presente acta, que eu secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 114 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

  

 

Sessão de 01 de Março de 1931 

Ás oito horas do dia um de março de mil e novecentos e trinta e um, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta antecedente e não havendo 

mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta, que 

eu secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 114 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

 

Sessão de 15 de Março de 1931 

Ás oito horas do dia quinze de março de mil e novecentos e trinta e um, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta antecedente e não havendo 

mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente acta, que 

eu secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 114 e seguinte nº 114v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 05 de Abril de 1931 

Ás oito horas do dia cinco de abril de mil e novecentos e trinta e um, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta antecedente pelo Snr 

presidente Domingos Vaz foi dito que era necessário proceder á limpeza do 

cemiterio, pelo vice-presidente e vogal foi respondido que o Snr presidente na forma 

docostume mandasse proceder á referida limpeza e na sessão seguinte apresentasse 

a conta. Não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar 

lavrei a presente acta, que eu secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 114v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 19 de Abril de 1931 

Ás oito horas do dia dezanove de abril de mil e novecentos e trinta e um, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta antecedente pelo Snr 

presidente Domingos Vaz foi dito que para limpeza do Cemitério se tinha empregado 

um homem e uma mulher um dia tendo despendido com isso a quantia de treze 

escudos, pelos vogais Francisco Antunes e José da Fonseca Veiga foi dito que se 

pagasse a referida quantia. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão 

e para constar lavrei a presente acta, que eu secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 114v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 03 de Maio de 1931 

Ás oito horas do dia trez de Maio de mil e novecentos e trinta e um, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta antecedente foi levantada a 

sessãopor nãohaver nada a tratar e para constar lavrei a presente acta, que eu 

secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 115 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 17 de Maio de 1931109 

Ás oito horas do dia dezassete do mêz de Maio do ano de mil e novecentos e trinta e 

um, na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta 

antecedente pelo Snr presidente Domingos Vaz foi dito que tendo o secretario José 

Vaz comunicado no principio desta sessão que ia mudar a sua residência para a 

cidade de Lisboa e por esse motivo não pode continuar a exercer o actual cargo e 

por este motivo propunha para que lhe fosse pago o seu vencimento do actual ano na 

importância de vinte escudos e que conta do respectivo orçamento. Pelos vogais 

José Francisco Antunes e José da Fonseca Veiga foi aprovada esta proposta e não 

havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão e para constar lavrei a presente 

acta, que eu secretario escrevi e assino José Vaz 

____________ 

Folha nº: 115 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 07 de Junho de 1931110 

Ás oito horas do dia sete do mêz de Junho do ano de mil e novecentos e trinta e um, 

na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta da sessão 

antecedente pelo snr presidente snr Domingos Vaz foi dito que tendo retirado para 

                                                 
109 Pedido de demissão do Secretário José Vaz  por  ter mudado a sua  residência  para Lisboa 
110 Nomeação, provisória, do novo secretário da Junta.  
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Lisboa o Secretário efectivo da Junta propunha para exercer este cargo 

interinamente o snr António Ramos da Costa pois que nas freguesias mais próximas 

não havia professor do estado que pudesse exercer estas funções e não ter 

encontrado outro com mais competência. Esta nomeação ficava sendo provisória 

pois que o nomeado não tem prática alguma deste serviço. E não havendo mais nada 

a tratar foi levantada a sessão e para constar se lavrou a presente acta. 

____________ 

Folha nº: 115 e seguinte nº 115v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 21 de Junho de 1931111 

Ás oito horas do dia vinte e um do mês de Junho de mil e novecentos e trinta e um, 

na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas, se reuniu o 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão aprovada e assinada a acta da seção 

antecedente, pelo snr presidente foi apresentada a conta corrente do ano que vai 

findar em 30 de Junho próximo, mostrando que o global da receita tinha sido de 

trezentos e noventa e um escudos e cinquenta e três centavos e a despesa de 125$00 

sento e vinte e sinco escudos; havendo por isso um saldo de dozentos e sessenta e 

seis escudos e cinquenta e três centavos. Disse mais que este saldo tinha sido 

motivado por não se ter podido comprar a grade para o cemitério. Apresentou mais 

o mesmo snr Presidente o orçamento para o ano económico de mil novecentos e 

trinta e um a mil novecentos e trinta e dois dizendo que a receita a cobrar era igual 

á do ano que vai findar em trinta de Junho e que por isso ia pôr á discussão dos snrs 

vogais o orçamento para o ano de 1932 mil novecentos e trinta e dois, o qual passou 

a ler. Saldo do ano findo dozentos e sessenta e seis cudos e cinquenta e três 

centavos. Foros vinte e nove escudos. Adicionais ás contribuições gerais ao estado 

dozentos e trinta escudos e noventa e quatro centavos. Soma Quinhentos e vinte e 

seis escudos e quarenta e sete centavos. E a despesa em sessenra e nove escudos; 

ficando por isso um saldo de quatrocentos e vinte e sete escudos e quarenta e sete 

centavos, e iria-mos agora ver com esta importância se poderá por se a grade no 

cemitério mas que para que para se arranjar esta verba faltava ainda fazer a 

cobrança do próximo ano. Pelos snrs vogais Francisco Antunes e José da Fonseca 

Veiga, foram aprovadas as propostas do snr. Presidente e visto que no próximo mês 

                                                 
111 Conta de Gerência 1930-1931 e orçamento para o ano de 1932 
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de Julho se procedesse á cobrança da derrama paroquial e se exposesse ao publico 

o orçamento e as contas do ano corrente a fim de que aqueles que se julgarem 

prejudicados poderem reclamar dentro do prazo da lei e que findo êse praso ficavam 

as contas e o orçamento aprovadas. E não havendo mais nada a tratar foi levantada 

a seção e para constar, eu António Ramos da Costa secretario interino a subscrevo e 

assino. António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 115v.e seguinte nº116 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 05 de Julho de 1931 

Ás oito horas do dia 5 do mês de Julho do ano de mil e novecentos e trinta e um, na 

sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida, aprovada e 

assinada a acta da seção antecedente e não havendo nada a tratar foi encerrada a 

sessão e para constar se lavrou a presente acta e eu secretario interino a subscrevo 

e assino. António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 116 e seguinte nº 116v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 19 de Julho de 1931112 

Ás oito horas do dia dezanove de Julho do ano de milnovecentos e trinta e um, na 

sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de Braga 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e 

assinada a acta da seção antecedente, foi lido o expediente que consta de: um ofício 

da inspecção escolar de Braga, pedindo o recenseamento das creanças com idade 

escolar, e uma circular da Camara Municipal de Braga, fazendo convite á Junta 

para se fazer reprezentar num certâmem de exposição de linhas e lãs em Barcelos 

por ocasião do congresso Missionário nos primeiros dias de Setembro próximo. 

                                                 
112 Exposição de linhas e lãs em Barcelos 
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Quanto ao primeiro o Snr Presidente informou os vogais de que já tinha sido feita o 

respectivo recenseamento. A Junta de tudo tomou conhecimento. E não havendo 

nada a tratar foi encerrada a sessão e para constar se lavrou a presente acta e eu 

secretario interino a subscrevo e assino. António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 116v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 02 de Agosto de 1931 

Ás oito horas do dia dois de Agosto do ano de mil novecentos e trinta e um, na sala 

das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de Braga se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e 

assinada a acta da seção antecedente, foi lido o expediente: um ofício da Camara 

Municipal de Braga, pedindo o referendo sobre que devia ser o dia de descanço dos 

oficiais de barbeiro da cidade de Braga; se deveria ser desde o meio dia de domingo 

até ao meio dia de segunda-feira, ou só o Domingo inteiro, um ofício dos oficiais de 

barbeiro da cidade de Braga, pedindo para que a Junta se pronunciasse pelo 

descanso ao domingo. A Junta tomou conhecimento e optou que o descanso devia 

ser o domingo por inteiro. E não havendo nada a tratar foi enserrada a seção e para 

constar se lavrou a presente acta e eu Secretario António Ramos da Costa a 

subscrevo e assino. António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 116v e seguinte nº 117 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 16 de Agosto de 1931113 

Ás oito horas do dia dezaceis do mês de Agosto do ano de mil novecentos e trinta e 

um, na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida 

aprovada e assinada a acta da seção antecedente, pelo Snr Presidente foi dito que já 

todos os contribuintes tinham pago a derrama paroquial e que o dinheiro se achava 

em cofre e que por isso propunha para que fosse paga a gratificação de vinte 

escudos ao recebedor Snr José da Fonseca Veiga. E não havendo nada a tratar foi 

enserrada a seção e para constar se lavrou a presente acta e eu Secretario António 

Ramos da Costa a subscrevo e assino. António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 117 e seguinte nº 117v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 06 de Setembro de 1931 

Ás oito horas do dia seis do mês de Setembro do ano de mil novecentos e trinta e um, 

na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida 

aprovada e assinada a acta da seção antecedente, e não havendo nada a tratar foi 

enserrada a seção. E  para constar se lavrou a presente acta e eu Secretario António 

Ramos da Costa a subscrevo e assino. António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 117v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 20 de Setembro de 1931114 

Ás oito horas do dia vinte do mês de Setembro do ano de mil novecentos e trinta e 

um, na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida 

aprovada e assinada a acta da seção antecedente, pelo Snr Presidente foi dito que 

para expediente do corrente ano tinha já esgotado a verba de vinte escudos de 

expediente inscrita no orçamento e que provavelmente terá de gastar mais. Pelos 

vogais foi dito que se ainda não estivesse paga a referida quantia que se pagasse e 

mais o que fosse preciso comprarque se compre e que na ocasião oportuna se desse 

contas. Deliberou-se pagar á Livraria Cruz & Cª a quantia de vinte escudos por 

diverso expediente. E não havendo nada a tratar foi enserrada a seção. E para 

constar se lavrou a presente acta e eu Secretario António Ramos da Costa a 

subscrevo e assino. António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 117v e seguinte nº 118 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 04 de Outubro de 1931 

Ás oito horas do dia quatro do mês de Outubro de 1931 mil novecentos e trinta e um, 

na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida 

aprovada e assinada a acta da seção antecedente, e não havendo nada a tratar foi 

enserrada a seção. E para constar se lavrou a presente ata e eu Setembro, digo 

Secretario António Ramos da Costa a subscrevo e assino. António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 118 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 18 de Outubro de 1931 

Ás oito horas do dia dezoito do mês de Outubro de 1931 mil novecentos e trinta e 

um, na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida 

aprovada e assinada a acta da seção antecedente, e não havendo nada a tratar foi 

enserrada a seção. E  para constar se lavrou a presente ata e eu Secretario António 

Ramos da Costa a subscrevo e assino. António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 118 e seguinte nº 118v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 01 de Novembro de 1931 

Ás oito horas do dia um de Novembro de mil novecentos e trinta e um, na sala das 

seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de Braga se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida aprovada e 

assinada a ata da seção antecedente, pelo senhor presidente foi dito que tinha 

mandado fazer a limpeza do cemitério na semana antecedente por êste Domingo ser 

dia de finados e que como todos os havitantes da freguesia enfeitar as campas dos 

seus mortos nêste dia assim tinha sido prometido tendo empregado nêste serviço um 

dia um homem e duas molheres tendo gasto nisso a quantia de vinte escudos. Os 

vogais senhores Francisco Antunes e José da Fonseca Veiga, acharam esta ordem 

muito bem dada e declararam que o senhor presidente mandasse pagar a referida 

quantia. E não havendo nada a tratar foi enserrada a seção. E para constar se 

lavrou a presente ata, e eu Secretario António Ramos da Costa a subscrevo e assino. 

António Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 118v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 15 de Novembro de 1931115 

Ás oito horas do dia quinze de Novembro de mil novecentos e trinta e um, na sala 

das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de Braga se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida aprovada e 

assinada a ata da seção antecedente, pelo senhor presidente foi dito que tinha 

recebido ordem da repartição técnica da Camara Municipal para mandar concertar 

o caminho desde a Cabrainha até Santo António e que a Camara Municipal havia 

concedido subecidio de dois contos, devendo a junta mandar fazer os carretos de 

terra e pedra necessários, e que para isso iria pedir aos lavradores para fazer este 

serviço gratuitamente pois que isto era um grande benefício para eles. Os vogais 

senhores Francisco Antunes e José da Fonseca Veiga, ficaram sientes e tomaram 

conhecimento. E não havendo nada a tratar foi enserrada a seção. E para constar se 

lavrou a presente ata. E eu Secretario a subscrevo e assino. António Ramos da 

Costa. 

____________ 

Folha nº: 118v e seguinte 119 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 06 de Dezembro de 1931116 

Ás oito horas do dia seis de Dezembro do ano de mil novecentos e trinta e um, na 

sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de Braga 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma, aberta a seção lida aprovada e 

assinada a ata da seção antecedente, pelo senhor presidente foi dito que os 

trabalhos de aterro e impedramento do caminho desde a Cabrainha até Santo 

António iam correndo o seu curso mas se não faziam tão depressa como era seu 

desêjo pois que os lavradores andavam atrapalhados com as sementeiras de senteio 

e mesmo que ouvia dizer que alguns manifestaram má vontade em emprestar aquêle 

serviço e que por isso propunha para que se lançasse o imposto de um dia de 

trabalho a tôdas as pessoas, digo a todos os chefes de família residentes prietários 

na freguesia e que se organizasse a relação, tarifa e se publicasse os editais 

convidando os interessados a virem apresentar as suas reclamações no prazo de oito 

dias querendo. Os vogais senhores Francisco Antunes e Joséda Fonseca Veiga 

                                                 
115 Caminho da Cabrainha  a Santo António.  
116 A falta de colaboração de alguns lavradores da freguesia nos trabalhos do Caminho Cabrainha a Santo António, leva a Junta a lançar um Imposto para 
concretizar  esta obra.  



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |232 

                                                                       ATAS 
 

 

aprovaram esta proposta. E não havendo nada a tratar foi enserrada a seção. E 

para constar se lavrou a presente ata. E eu Secretario a subscrevi e assino. António 

Ramos da Costa. 

____________ 

Folha nº: 119 e seguinte 119v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 20 de Dezembro de 1931117 

Ás oito horas do dia vinte de Dezembro do ano de mil novecentos e trinta e um, na 

sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma, aberta a seção lida aprovada e 

assinada a ata da seção antecedente, pelo senhor presidente foi dito que no principio 

do ano de mil novecentos e vinte e nove o senhor Faustino Ferreira residente em 

Braga e com a oficina de ferrador no arco da porta nova  em Braga lhe tinha pedido 

verbalmente licença para vedar o seu prédio e fazer uma parede de soporte em 

frente no caminho do monte no lugar das escadinhas e que depois nunca mais se 

lembrou e que a obra láestá feita e que até a presente data não tinha havido 

reclamação ou queixa de ninguém e por tanto ninguém está prejudicado. Deliberou-

se confirmar a licença dada pelo senhorpresidente. E não havendo nada mais a 

tratar foi enserrada a seção. E para constar eu António Ramos da Costa a subscrevi 

e assino.  

____________ 

Folha nº: 119 e seguinte 119v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Vedação de Prédio no Lugar das Escadinhas 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |233 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 03 de Janeiro de 1932118 

Ás oito horas do dia dois do mês de Janeiro do ano de mil novecentos e trinta e dois, 

na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas, Concelho de Braga 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida aprovada e 

assinada a ata da seção antecedente. Pelo senhor presidente foi dito que neste dia se 

ia proceder á eleição dos cargos de presidente, vice-presidente e tesoureiro. Disse 

mais que os trabalhos do concerto da calçada de Santo António estavam ultimados. 

Deliberou-se que os cargos de presidente, vi-cepresidente e tesoureiro fossem 

exercidos nocorrente ano pelos mesmos indivíduos que os exerceram no ano findo. 

Deliberou-secomunicar ao senhor presidente da Câmara que os trabalhos do 

conserto da calçada estavam determinados, agradecer-lhes o auxílio concedido r 

prdir-lhe que ordene o pagamento da quantia de oitocentos escudos que ainda 

faltam afim de que o encarregado doconcêrto poder também pagar ao pessoal que o 

ajudou neste serviço. E não havendo nada mais a tratar foi enserrada a seção. E 

para constar eu António Ramos da Costa a subscrevi e assino.  

____________ 

Folha nº: 120 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 17 de Janeiro de 1932 

Ás oito horas do dia desacete de Janeiro do ano de mil novecentos e trinta e dois, na 

sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de Braga 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida aprovada e 

assinada a ata da seção antecedente. Pelo snr presidente foi dito que era necessário 

fazer a limpeza do cimitério. Os senhores vogais disseram que o senhor presidente 

fisesse como das outras vezes chamasse gente, mandasse fazer o serviço e depois 

pagasse. E não havendo nada mais a tratar foi enserrada a seção. E para constar eu 

António Ramos da Costa a subscrevi e assino.  

____________ 

Folha nº: 120 e seguinte nº 120v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

                                                 
118 Conclusão das obras na calçada de Santo António 
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Sessão de 07 de Fevereiro de 1932 

Ás oito horas do dia sete de Fevereiro do ano de mil novecentos e trinta e dois, na 

sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de Braga 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida aprovada e 

assinada a ata da seção antecedente, pelo snr presidente foi dito que na limpeza do 

cimitério se tinham gasto desassete escudospara pagar a um jornaleiro e duas 

jornaleiras. Deliberou-se que o senhor presidente manda-se pagar areferida 

quantia. E não havendo mais nada a tratar foi enserrada a seção. E para constar eu 

Secretário a subscrevi e assino. António Ramos da Costa  

____________ 

Folha nº: 120v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 21 de Fevereiro de 1932 

Ás oito horas do dia vinte e um do mês de Fevereiro do ano de mil novecentos e 

trinta e dois, na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do 

Concelho de Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção 

lida aprovada e assinada a ata da seção antecedente, e não havendo nada a tratar 

foi enserrada a seção. E para constar eu secretário António Ramos da Costa a 

subscrevi e assino.  

____________ 

Folha nº: 120v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 06 de Março de 1932 

Ás oito horas do dia seis do mês de Março do ano de mil novecentos e trinta e dois, 

na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida 

aprovada e assinada a acta da seção antecedente, e não havendo nada a tratar foi 

enserrada a seção. E para constar se lavrou a presente acta e eu Secretário António 

Ramos da Costa, a subscrevi e assino.  

____________ 

Folha nº: 121 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 20 de Março de 1932 

Ás oito horas do dia 20 vinte do mês de Março do ano de mil novecentos e trinta e 

dois, na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida 

aprovada e assinada a acta da seção antecedente, e não havendo nada a tratar foi 

enserrada a seção. E para constar se lavrou a presente acta e eu Secretário António 

Ramos da Costa, a subscrevi e assino.  

____________ 

Folha nº: 121 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 03 de Abril de 1932 

Ás oito horas do dia 3 três do mês de Abril do ano de mil novecentos e trinta e dois, 

na sala das seções da junta de paroquia da Freguezia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida 

aprovada e assinada a ata da seção antecedente, e não havendo nada a tratar foi 

enserrada a seção. E para constar se lavrou a presente ata e eu secretário, a 

subscrevi e assino António Ramos da Costa 

____________ 

Folha nº: 121 e seguinte nº 121v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 17 de Abril de 1932119 

Ás oito horas do dia dezassete do mês de Abril do ano de mil novecentos e trinta e 

dois, na sala das seções da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de 

Braga se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a seção lida 

aprovada e assinada a acta da seção antecedente, pelo senhor presidente foi lido o 

ofício nº 6.545 da junta do crédito público autorizando a troca do titulo da divida 

pública de cinquenta escudos nº 12 842, do fundo de 3% consolidado, averbado a 

esta junta, a fim de ser trocado por outro da Dívida Escrita. Deliberou-se remeter á 

junta do Crédito Público o referido título para ser investido em título de Dívida 

Inscrita e dispensar o recebimento dos juros vencidos (1º semestrede 1929 ao 2º de 

1931). E não havendo mais nada a tratar foi enserrada a seção. E para constar se 

lavrou a presente acta e eu Secretário António Ramos da Costa a subscrevi e assino  

____________ 

Folha nº:  121v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 01 de Maio de 1932 

Ás hoito horas do dia um de Maio de mil novecentos e trinta e dois, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas do Concelho de Braga na sala 

das sessões se reuniu o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida 

aprovada e assinada a acta da sessão antecedente, e não havendo nada a tratar foi 

enserrada a sessão. E para constar se lavrou a presente acta e eu Secretário António 

Ramos da Costa  a subscrevi e assino.  

____________ 

Folha nº: 121v. e seguinte nº 122 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

 

 

                                                 
119 Certificado da Caixa Geral de Depósitos no valor de 50$00. O título foi trocado em 17 de Abrilde 1932. (acta de 17 de Abril de 1932) e amortizado em 
1935 (acta de 17 de Dezembro de 1935) 
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Sessão de 15 de Maio de 1932 

Ás oito horas do dia quinze de Maio de mil novecentos e trinta e dois, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas concelho de Braga se reuniu o seu 

presidente e Vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta da 

sessão antecedente, e não havendo nada a tratar foi enserrada a sessão. E para 

constar se lavrou a presente acta e eu Secretário António Ramos da Costa a 

subscrevi e assino.  

____________ 

Folha nº: 122 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 05 de Junho de 1932120 

Ás oito horas do dia 5 cinco do mês de Junho de mil novecentos e trinta e dois, na 

sala das sessões da junta da freguezia de Lamas concelho de Braga se reuniram o 

seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

da sessão antecedente, pelo seu presidente foi dito que a maior parte dos lavradores 

da freguesia se teem queixado contra o péssimo estado em que acha a calçada do 

Salgado, que ele bem desde o ano de milnovecentos e vinte e sete pedindo á Exmª 

Câmara Municipal de Braga, que fora já com alguns proprietários á presença do 

snr. presidente da Câmara, reclamar o conserto da referida calçada. Que o Snr 

Presidente da Câmara lhe dissera que a junta oficiasse e no ofício dissesse com o 

que se subscrevia que a Câmara só que não podia, que era necessário que 

afreguesia desse os carretos e os materiais. Deliberou-se requerer à Câmara  o 

concerto da calçada do salgado dando a Freguesia os carretos de pedra e terra que 

forem precisos para terraplanagem. E foi lido umofício-circular nº 1133 da Câmara 

Municipal em que pede o referendum para contariar um empréstimo de quatro mil 

contos para liquidação de empréstimos anteriores apetrechamento e conclosão da 

cosntrução do matadouro e construção de casas baratas. Deliberou-se aprovar o 

referido empréstimo. E não havendo mais nada a tratar foi enserrada a sessão. E 

para constar se lavrou a presente acta e eu Secretário subscrevi e assino. 

____________ 

Folha nº: 122 e seguinte nº122v. 

                                                 
120 Reparação do Caminho do Salgado e referendum ao pedido da Câmara Municipalde Braga para contrair umempréstimo para liquidar dividas anteriores e 
as obras de  conclusão do novo Matadouro  Municipal  
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Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 17 de Junho de 1932121 

Ás oito horas do dia 17 de Junho de 1932 mil novecentos e trinta e dois, na sala das 

seções da Junta da freguezia de Lamas Concelho de Braga se reuniram o seu 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão pelo seu presidente foi dito que 

terminando no fim do actual mês o ano económico se devia pagar ao secretário da 

Junta António Ramos da Costa a quantia de vinte escudos importância do seu 

vencimento. Que tinha mandado consultar o gradão do cimitério ao ferreiro António 

da Silva e que isso custara dois escudos. E em seguida apresentou as contas do ano 

que finda no fimdo corrente mês, havendo um saldo de quatro centos e vinte e sete 

escudos e quarenta e sete centavos que se destinam em deitar uma grade de ferro no 

cemitério. Deliberou-se pagar a quantia de vinte escudos ao secretário e dois 

escudos ao ferreiro que consoltou o gradão docemitério em seguida os snrs vogais 

verificaram as contas, aprovaram-nas e assinaram olivro das referidas contas. E 

não havendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão. E para constar se lavrou a 

presente acta e eu secretário a subscrevi e assino. António Ramos da Costa 

____________ 

Folha nº: 122v e seguinte nº 123 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 19 de Junho de 1932 

Ás oito horas do dia dezanove do mês de Junho de mile novecentos e trita e dois, na 

sala das sessões da junta da freguezia de Lamas do concelho de Braga se reunio o 

seo presidente e Vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a acta 

da sessão antecedente, pelo seu presidente, foi dito que a presentava o orçamento 

ordinário para o ano económico de 1932-1933, o qual sendo descotido 

parcialmente, foi a provado na generalidade. Deliberou-se que fosse exposto ao 

poblico na forma da lei afim de que qualquer contribuinte possa reclamar. E por não 

haver mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para constar se lavrou a presente 

acta.  

____________ 

                                                 
121 Conta de Gerência do ano económico 1931-1932 
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Folha nº: 123 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 03 de Julho de 1932122 

Ás oito horas do dia três do mês de Julho de mile nove sentos e trinta e dois, na sala 

das sessões da junta da freguezia de lamas concelho de braga se reuniu o seu 

presidente e Vogais da mesma. Aberta a sessão lida aprovada e assinada a ata da 

sessão antecedente, pelo snr prsidente foi dito que que tendoo secretario Antonio 

Ramos da Costa aosentado da freguesia e ido residir para Rio-Tinto e que 

nãopodendo por isso continuar a desempinhar as funsões de secretario propunha 

para este lugar o sinhor Manuel Ferreira da Costa que desempenhasse estas funsões 

provisoriamente. E não havendo mais nada a tratar foi levantada a sessão. E para 

cons tar selabrou a presente acta. 

____________ 

Folha nº: 123v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  Francisco Antunes  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 17 de Julho de 1932123 

Ás oito horas do dia desaçete do mêz de Julho de mile nove sentos e trinta e dois, na 

sala das sessões da junta da freguezia de lamas do concelho de braga se reuniram o 

snr regedor Rammiro da Cunha Araujo Braga, e presidente da junta Domingos Vaz, 

e vogal tesoureiro José da Fonseca Veiga e o snr. José Ferreira da Silva. Aberta a 

sessão, lida a ata da sessão antecedente, aprovada e assinada pelo sinhor regedor 

foi lido o Alvará do Exmo. Snr. Governador Civil de Braga exonerando o bogal 

efectivo snr Francisco Antunes e os vogais substitutos snr Manuel José Rodrigues e 

Manuel Fernandes da Cos(ta?). Leo outro alvará da mêsma data nomeando vogal 

efectivo o snr José Ferreira da Silva, e vogais substitutos os snrs. António Ferreira e 

Manuel Rodrigues. Disse a seguir que por isso dava posse ão vogal efectivo ao snr 

José Ferreira da Silva. Em seguida todos tomaram os seus lugares. Pelo snr 

presidente foi dito que o logar que o snr Francisco Antunes exercia era o de vice-

presidente e que por isso o snr José Ferreira da Silva devia ocupar o mesmo logar. 

Deliberou-se que o snr José Ferreira da Silva fique exercendo o lugar de bise-

                                                 
122 Nomeação do novo Secretário da Junta. Pela forma e termos usados na sua redacção a acta de 19 de Junho terá sido redigida já pelo novo secretário  
123 Nova Junta 
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presidente. E não havendo nada mais a tratar foi encerada a sessão. E para constar 

se lavrou a presente acta. E eu Manuel Ferreira da Costa a subscrevi e assino. 

____________ 

Folha nº: 123v. e seguinte nº 124 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 07 de Agosto de 1932 

Ás oito horas do dia séte do mês de agôsto do ano de mil nove sentos e trinta e dois, 

na sala das sessões da junta da freguezia de lamas do conselho de braga se reunio o 

seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

da sessão ante sedente; pelo snr presidente foi dito que já se tinha recebido a 

derrama docorrente ano e que o dinheiro se achava já em cofre para na melhor 

oportunidade se deitar uma grade de ferro no semiterio. Os sñrs vogais tomaram 

conhecimento. E não a vendo nada mais a deliberar foi enserrada a sessão. E para 

constar eu secretario Manuel Ferreira da Costa, a subscrevi e assino.  

____________ 

Folha nº: 124 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 21 de Agosto de 1932 

As hoiras (oito horas) do dia vinte e um de a gosto do ano de mil nove centos e trinta e 

dois, na sala das sessões da junta da freguezia de lamas do concelho de braga se 

reunio o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão ante sedente e não havendo nada a deliberar foi 

enserrada a sessão. E para constar se lavrou a presente acta, e eu secretario a 

subscrevi e assino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 124 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

José da Fonseca Veiga 
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Sessão de 04 de Setembro de 1932124 

As oito horas do dia quatro do mês de setembro do ano de mil novecentos e trinta e 

dois, na sala das sessões da junta da freguezia de lamas do concelho de braga se 

reunio o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprobada e 

assinada a acta da sessão antecedente; pelo seu presidente foidito que tendo a junta 

os fundos necessários para deitar uma grade de ferro no cemitério afim de 

completar o seu vedamento pedia para isso a aprovação da junta. Descotido o 

assuntofoi aprovadona generalidade. Deliberou-se que o sinhor presidente 

comprasse o ferro necessário e justa-se com o ferreiro a sua construção e 

assentamento. E não habendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão. E para 

constar eu secretario lavrei a presente acta, que subscrevi e assino. Manuel Ferreira 

da Costa. 

____________ 

Folha nº: 124v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

José da Fonseca Veiga 

 

 

 

Sessão de 18 de Setembro de 1932125 

As oito horas do dia dezoito do mês de agosto (Setembro) do ano de mil novecentos e 

trinta e dois, na sala das sessões da junta da freguezia de lamas do concelho de 

braga se reunio o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada 

e assinada a acta da sessão antecedente; pelo seu presidente foi dito que já tinha 

comprado o ferro necessário para a construção da grade para o semiterio, que 

domaterial para a mesma falta só os pés de ferro fundido os quais já estavam 

encomendados e que o seu qusto é de 20,50 o quilo, a sua emportancia só de pois de 

prontos se saber mas que o seu custo não deve ir alem de trinta escudos, e que o 

custo do ferro da grade era de tresentos e um escudos e cincoenta e quatro centavos. 

Descotido o assunto na generalidade foi aprovado. Deliberou-se pagar a Santos & 

Cª Ldª de Braga a quantia de trezentos e um escudos e sincoenta e quatro centavos 

emportancia do ferro da grade. E não habendo nada mais a tratar foi encerada a 

sessão. E para constar eu secretario a subscrevi e assino. Manuel Ferreira da Costa. 

                                                 
124 Vedação do cemitério. Foram precisos dois anos para a Junta conseguir realizar esta obra com dinheiros próprios 
125 Grade de ferro para o cemitério. Custo dos materiais 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |242 

                                                                       ATAS 
 

 

____________ 

Folha nº: 124v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 02 de Outubro de 1932126 

As oito horas do dia dois do mês de outubro do ano de milnove sentos e trinta e dois, 

na sala das sessões da junta da freguezia de lamas do concelho de braga se reunio o 

seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprobada e assinada a acta 

da sessão antecedente pelo sinhor presidente foi dito que tinha tratado com o 

ferreiro António da Silva, residente na Cabrainha a construção da grade para o 

cemitério por duzentos escudos. Descotido o assunto foi aprovado na generalidade. 

E não havendo nada mais a deliberar foi encerrada a sessão. E para constar eu 

secretario a subscrevi e assino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 125 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 16 de Outubro de 1932127 

As oito horas do dia dezasseis do mês de outubro do ano de mile novecentos e trinta 

e dois, na sala das sessões da junta da freguezia de Lamas do concelho de braga se 

reunirão o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente foi lido o expediente: uma sircular da câmara 

municipal de braga pedindo o referendo para contrair umemprestimo de 500 mil 

escudos para a municipalização das Emprezas do Parque da Ponte e Campo de 

Aviação Bracarense; e a circular nº 8 da Repartição de Finanças do Concelho de 

braga, perguntando se esta junta tem cobrado alguma percentagem sobre as 

contribuições gerais do Estado ao abrigo da Lei nº 1453, de 1923 e D. nº 16 731, 

seija cual for o seu destino ou aplicação. O snr presidente dis que tendo-.se já 

recebido toda a derrama era justo que se pague ao tesoureiro José da Fonseca 

Beiga (Veiga) vinte escudos da sua gratificação; que tinha mandado comprar 22 pés 

                                                 
126 Construção da grade do cemitério entregue ao ferreiro António da Silva, do Lugar da Cabrainha 
127 Grade do Cemitério. Gastos 
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de ferro fundido para a grade do cemitério e que eles tinham tinham custado vinte e 

quatro escudos e que o ferreiro Antonio da Silva tinha já colocado a grade de ferro 

no cemitério, sendo por issu preciso pagar-lhe a quantia de duzentos escudos do seu 

trabalho, que para chumbar a grade tinha mandado comprar quatro quilos de 

simento e que eles tinham custado três escudos e que como estamos próximo do mes 

de nobembro se tornava necessária a limpesa do semiterio. Deliberou-se Referendar 

o pedido da Camara Municipal de Braga, responder á Repartição de Finançasque 

esta junta so tem cobrado a derrama paroquial, pagar a quantia de vinte escudos ao 

tesoureiro José da Fonseca Veiga, pagar a quantia de vinte e quatro escudos a 

Marques e Marques pelos 22 pés desse ferro fundido para a grade do semiterio, três 

escudos á farmácia e drogaria Pipa emportanssia do cimento para chumbar a grade, 

pagar a quantia de duzentos escudos a Antonio da Silva, ferreiro do logar da 

Cabrainha pela construção da grade dosemiterio e, que osinhor presidente manda-

se fazer a limpesa docemiterio na forma dos mais anos e depois desse a conta. E não 

havendo mais nada a tratar foi enserrada a sessão. E para constar eu Manuel 

Ferreira da Costa, secretario a subscrevi e assino. 

____________ 

Folha nº: 125 e seguinte nº 125v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

José da Fonseca Veiga 

 

 

Sessão de 06 de Novembro de 1932 

As oito horas do dia seis do mês de novembro do ano de mil nove sentos e trinta e 

dois, na sala das sessões da junta da freguezia de lamas do conselho de braga se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente pelo sinhor presidente foi dito que tendo sido 

deliberado na sessão antecedente que se procedesse á limpeza do cemitério que 

tinha mandado executar este serviçoe que nele tinha empregado um homem e uma 

mulher um dia e que os gornais (jornais) deles tinham sido de treze escudos. 

Deliberou-seque o snr presidente manda-se pagar a Manuel Ferreira a quantia de 

treze escudos pela limpeza do semiterio. E não havendo mais nada a deliberar foi 

enserrada a sessão. E para constar eu secretario Manuel Ferreira da Costa a 

subscrevi e assino. 

____________ 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |244 

                                                                       ATAS 
 

 

Folha nº: 125v. 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 20 de Novembro de 1932 

As oito horas do dia vinte do mês de novembro do ano de mil novecentos e trinta e 

dois, na sala das sessões da junta da freguezia de lamas do conselho de braga se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e a 

sinada a acta da sessão antecedente e não havendo nada a deliberar foi encerrada a 

sessão e para constar eu secretario Manuel Ferreira da Costa a subscrevi e a sino. 

____________ 

Folha nº: 125v. e seguinte nº 126 
Presidente Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

José da Fonseca Veiga 

 

Sessão de 11 de Dezembro de 1932128 

As oito oras do dia onze de Dezembro de mil nove sentos e trinta e dois, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de Lamas do conselho de braga se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessam lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente e não havendo nada a deliberar foi encerrada 

a sessam e para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e 

assino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 126 
Presidente José Ferreira da Silva  

Vogais:  Francisco Alves  

Manuel Rodrigues 

 

Sessão de 25 de Dezembro de 1932129 

As oito oras do dia vinte e cinco do mez de dezembro de mil nove centos e trinta e 

trez, na sala das sessões da junta de freguezia de lamas do conselho de braga se 

reuniram o vogal e fectivo snr José Ferreira da Silva e os vogais suplentes sñrs 

Francisco Alves e Manuel Rodrigues; pelo sñr José Ferreira da Silva foi dito que 

tendo o actual prezidente sñr Domingos Vaz baixado ao ospital sivil de braga e 

                                                 
128 A acta nada diz mas pelas assinaturas a Junta tem uma nova composição. A acta seguinte esclarece esta alteração. 
129 Percebe-se que a acta foi redigida já em 1913, pois o secretario na parte referente ao ano em vez de “mil novecentos e doze” escreveu “mil novecentos e 
treze” 
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falecido o vogal e tesoureiro sñr José da Fonseca Veiga130, que assumia a 

presidência enquanto se não a prezenta-se o actual prezidente ou fosse nomiada 

nova junta esta  ficava fonsionando (funcionando) com os prezentes membros: a saber 

prezidente, José Ferreira da Silva; vogais, Francisco Alves e Manuel Rodrigues. E 

para constar se lavrou a prezente acta e eu secretario a subescrebi e acino. Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 126 e seguinte nº 126v.  
Presidente José Ferreira da Silva  

Vogais:  Francisco Alves  

Manuel Rodrigues 

 

Sessão de 01 de Janeiro de 1933 

As oito horas do dia um de janeiro de mil nove centos e trinta e trêz, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de lamas do conselho de braga se 

reuniram o seu prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessam lida aprovada e 

assinada a acta da sessam antecedente e não avendo nada a deliberar; foi marcada 

asessam para dia seguinte por ser dia em que anualmente se faz a eelissão dos novos 

corpos que no  ano devem exerser os diversos cargos da junta. E não havendo nada 

a tratar foi enserrada a sessam e para constar se lavrou aprezente acta. E  eu 

secretario a sobescrebi e acino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 126v.  
Presidente José Ferreira da Silva  

Vogais:  Francisco Alves  

Manuel Rodrigues 

 

 

Sessão de 02 de Janeiro de 1933 

As oito horas do dia dois de janeiro de mil nove centos e trinta e trêz, na sala das 

sessões da junta de paroquia da freguezia de lamas do conselho de braga se 

reuniram o seu prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessam, pelo seu prezidente 

foi dito que esta sessão era de lei e exclusibamente para se examinarem (?) os 

diversos cargos do pessoal da junta e dia e horas a que devem cfuncionar as sessões 

da junta: foram eleitos para prezidente Domingos Vaz, vice-prezidente José Ferreira 

                                                 
130 Faleceu no dia 24 de Dezembro de 1932. Do Livro de Registos de Óbitos da Paróquia de Lamas retiramos a seguinte nota: “Faleceu aos 36 anos de idade. 
Carpinteiro. Recebeu o Sacramento da Penitência e o Sagrado Viático que lhe foram ministrados por Jacinto da Cunha, Abade de Penso S. Vicente. Foi 
sepultado em S. Vicente de Penso.” 
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da Silva e tezoureiro Francisco Alves e que as horas e dias e que as sessões sejam as 

oito horas dos primeiros e terceiros domingos de cada mez. Que enquanto se não a 

prezenta-se o prezidente o efectivo sñr Domingos Vaz a junta continoava com o 

mesmo pessual a saber: prezidente, José Ferreira da Sil (va), vogais Francisco Alves 

e Manuel Rodrigues. E para constar se labrou a prezente acta. E eu secretario a 

sobescrevi e assino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 126v. e seguinte nº 127 
Presidente José Ferreira da Silva  

Vogais:  Francisco Alves  

Manuel Rodrigues 

 

 

Sessão de 15 de Janeiro de 1933 

As oito horas do dia quinze do mes de janeiro de mil nove centos e trinta e trêz, na 

sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de lamas do conselho de Braga 

se reuniram o seu prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessam lida aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente pelo seu prezidente foi dito que era 

necessário mandar fazer a limpeza do cemitério. Os senhores vogais diceram que o 

sñr prezidente chame pessoal e mande fazer a limpeza e quena sessão seguinte dece 

a conta. E não havendo mais nada a tratar foi enserrada a sessão e para constar 

selabrou a prezente acta. E eu secretario a subescrebi e assino. Manuel Ferreira da 

Costa.  

____________ 

Folha nº: 127 
Presidente José Ferreira da Silva  

Vogais:  Francisco Alves  

Manuel Rodrigues 
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Sessão de 29 de Janeiro de 1933 

As oito horas do dia vinte e nove do mês de janeiro do ano de mil nove centos e 

trinta e tres, na sala das sessões da junta de paroquia da freguezia de lamas do 

concelho de Braga se reuniram o seu prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão 

lida aprovada e assinada a acta da sessão antecedente pelo seu prezidente foi dito 

que envista da aoctorização que lhe deram na aultima sessão, tinha chamado três 

mulheres para fazerem a limpeza do cemitério e que neste serviço tinha gasto 

dezoito escudos deliberou-se que o sñr prezidente manda-se pagar os dezoito 

escudos as jornaleiras que fizeram a limpeza do cemitério. E não havendo nada a 

deliberar foi enserrada a sessão e para constar selavrou a prezente acta. E eu 

secretario a subescrebi e assino. Manuel Ferreira da Costa.  

____________ 

Folha nº: 127 e seguinte nº 127v. 
Presidente José Ferreira da Silva  

Vogais:  Francisco Alves  

Manuel Rodrigues 

 

Sessão de 05 de Fevereiro de 1933 

As oito horas do dia sinco de fevereiro de mil nove centos e trinta e tres, na sala das 

sessões da junta da freguezia de lamas do concelho de Braga se reuniram o seu 

prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão lida a provada e assinada a acta da 

sessão ante sedente foi enserrada a sessão por não haver nada a deliberar. E para 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subescrevi e assino. Manuel 

Ferreira da Costa.  

____________ 

Folha nº: 127v. 
Presidente José Ferreira da Silva  

Vogais:  Francisco Alves  

Manuel Rodrigues 
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Sessão de 19 de Fevereiro de 1933 

As oito horas do dia desanove de fevereiro de mil nove centos e trinta e tres, na sala 

das sessões da junta da freguezia de lamas, se reuniram o seu prezidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão lida e assinada a acta da sessão antecedente e não havendo 

nada a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E 

eu secretario a subescrebi e a sino. Manuel Ferreira da Costa.  

____________ 

Folha nº: 127v. 
Presidente José Ferreira da Silva  

Vogais:  Francisco Alves  

Manuel Rodrigues 
  

Sessão de 05 de Março de 1933 

As oito horas do dia sinco de março de mil nove centos e trinta e tres, na sala das 

sessões da junta da freguezia de lamas, se reuniram o seu prezidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão lida e assinada a acta da sessão antecedente e não havendo 

nada a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E 

eu secretario a subescrebi e a sino. Manuel Ferreira da Costa.  

____________ 

Folha nº: 127v. e seguinte nº 128 
Presidente José Ferreira da Silva  

Vogais:  Francisco Alves  

Manuel Rodrigues 
 

Sessão de 19 de Março de 1933131 

As oito horas do dia desanove de março de mil nove centos e trinta e tres, na sala 

das sessões da junta da freguezia de lamas, se reuniram o seu presidente Sr. 

Domingos Vaz e os vogais efectivos sñrs José Ferreira da Silva e vogal suplente sñr 

Francisco Alves; pelo seu prezidente foi dito que tendo tido alta dos hospital 

assumia a presencia e o sñr José ferreira da Silva continuava com o lugar de 

vicepresidente e o sñr Francisco Alves com o cargo de tesoureiro com forme a 

deliberação de dois de Janeiro. E não havendo nada mais a deliberar foi encerrada 

a sessão. E para constar se lavrou a presente acta. E eu secretario a subescrebi e 

assino. Manuel Ferreira da Costa.  

____________ 

Folha nº: 128 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

Francisco Alves  

                                                 
131 Domingos Vaz reassumeo cargo de Presidente da Junta 
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Sessão de 02 de Abril de 1933 

As oito horas do dia dois de abril de mil nove centos e trinta e trêz, na sala das 

sessões da junta da freguezia de lamas, se reuniram o seu presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão lida aprovada a acta da sessão antecedente e não havendo 

nada a deliberar foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E 

eu secretario a subescrebi e assino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 128 e seguinte nº 128v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

Francisco Alves  

 

Sessão de 16 de Abril de 1933 

As oito horas do dia dezasseis do mês de abril de mil nove centos e trinta e trêz, na 

sala das sessões da junta da freguezia de lamas, se reuniram o seu presidente e 

vogais da mesma. Aberta a sessão lida eassinada a acta da sessão antecedente e não 

havendo nada a deliberar foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a 

prezente acta. E eu secretario a subescrebi e assino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 128v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

Francisco Alves  

 

Sessão de 07 de Maio de 1933 

As oito horas do dia sete de maio na sala das sessões da junta da freguezia de lamas, 

se reuniu o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente pelo seu presidente foi dito que era 

necessário fazer a limpeza do cemitério. Os senhores vogais disseram que o sinhor 

presidente chama-se jornaleiros e manda-se proceder a limpeza e na sessão seguinte 

de-se conta da despeza. E não havendo nada mais a deliberar foi encerrada a 

sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subescrebi e 

assino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 128v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

Francisco Alves  
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Sessão de 21 de Maio de 1933 

As oito horas do dia vinte e um de maio de mil nove centos e trinta e três na sala das 

sessões da junta da freguezia de lamas, se reuniu o seu presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta da sessão antecedente 

pelo seu presidente foi dito que com forme a auctorisação consedida na sessão 

antecedente tinha mandão fazer a limpeza do cemitério e que nisso se tinha gasto 

dezoito escudos. Os sinhores vogais disseram que o sñr presidente manda-se pagar a 

referida importânsia. E não havendo nada mais a deliberar foi enserrada a sessão. E 

para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subescrebi e assino. 

Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 128v. e seguinte nº 129 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

Francisco Alves  

 

 

 

Sessão de 04 de Junho de 1933132 

As oito oras do dia quatro de Junho do ano de mil nove centos e trinta e três, na sala 

das sessões da junta da freguezia de lamas, se reuniram o seu presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada a acta da sessão antecedente pelo seu 

presidente foi dito que estandono fim do ano económico apresentava as contas de 

gerência docorrente ano e o orçamento para o ano de 1933-1934; que a derrama a 

cobrar no próximo ano era a mesma que no ano que vai findar em trinta do 

corrente; que das contas do corrente ano á um saldo de sincoenta e um escudos e 

setenta e oito centavos. Passou-se entam a descotir: primeiro o caderno da derrama, 

seguida mente as quontas do ano e por ultimo o orçamento do proximo ano, sendo 

tudo aprovado. O sñr presidente propôs a inda que se paga-se ao secretario da junta 

a quantia de vinte escudos importância do seu vencimento. Deliberou-se por o 

caderno da derrama, quontas e novo orçamento a desposição dos contribuintes afim 

de que aqueles que se julguem prejudicados podessem reclamar no praso da lei e 

pagar ao secretario da junta o seu vencimento. E não havendo mais nada a tratar foi 

enserrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a 

subescrebi e assino. Manuel Ferreira da Costa. 

                                                 
132 Conta de Gerência de 1932-1933 
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____________ 

Folha nº: 129 e seguinte nº 129v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

Francisco Alves  

 

Sessão de 18 de Junho de 1933 

As oito horas do dia dezoito de junho do ano de mil nove centos e trinta e três na 

sala das sessões da junta de freguezia de lamas, se reunio o seu presidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta da sessão antecedente 

e não havendo nada a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se lavrou a 

prezente acta. E eu secretario a subescrebi e assino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 129v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

Francisco Alves  

 

Sessão de 02 de Julho de 1933 

As oito horas do dia dois do mêz de Julho de mil novecentos e trinta e três na sala 

das sessões da junta de freguezia de lamas, se reunio o seu presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta da sessão antecedente 

pelo seu prezidente foi dito que com forme as deliberações de quatro de Junho se 

tinham posto em reclamação o caderno da derrama, contas do ano findo e 

orçamento para o corrente ano e que nenhuma reclamação tinha a parecido. Que 

nestas condissões todos os documentos ficavam aprovados. Que neste mêz se deve 

proceder a cobransa da derrama. Deliberou-se que as contas, orçamento e caderno 

da derrama fiquem aprovados e que se proceda a cobransa da derrama. E não 

avendo mais nada a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se lavrou a 

prezente acta. E para constar eu secretario subscrebi e assino. Manuel Ferreira da 

Costa. 

____________ 

Folha nº: 129v. e seguinte nº 130 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

Francisco Alves  

 

 

 



Freguesia deLamas 

1908-1937 

actas |252 

                                                                       ATAS 
 

 

Sessão de 16 de Julho de 1933 

As oito horas do dia desasseis do mês de julho do ano de mil novecentos e trinta e 

três na sala das sessões da junta da freguezia de Lamas do concelho de Braga, se 

reuniram o seu prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente e não havendo nada a tratar foi enserrada a 

sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu Manuel Ferreira da Costa a 

subscrebi e assino. 

____________ 

Folha nº: 130 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

 

 

Sessão de 06 de Agosto de 1933 

As oito horas do dia seis de Agosto de mil novecentos e trinta e três na sala das 

sessões da junta da freguezia de lamas do concelho de braga, se reuniram o seu 

prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta da 

sessão antecedente pelo seu presidente foi dito que Domingos Pereira e sua mulher 

Emilia Ferreira da Costa lhe haviam pedido um a testado de pobreza para registar 

uma criança133 no registo cibil mas sem pagarem os selos e molumentos (emolumentos) 

porque não tinham trabaho nem meios psrs poderem pagar. O sinhor prezidente 

disse que atendendo a falta de trabalho e falta de meios dos requerentes era de 

justiça que se passa-se a testado de endigentes (indigentes) pois que na quela caza 

nem pão havia para quatro filhos que tem o cazale e ainda mais para tratar a mãe 

da criança deliberou-sepassar a testado de indigentes aos requerentes. E não 

havendo na (da) mais a tratar foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a 

presente acta. E eu secretario a subscrebi e assino. Manuel Ferreira da Costa 

____________ 

Folha nº: 130 e seguinte nº 130v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

 

 

 

 

 
                                                 
133 Rosa da Costa Pereira, nascida no dia onze de Julho de 1933. E batizada na Igreja Paroquial de Lmas no dia 18 do mesmo mês e ano. 
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Sessão de 20 de Agosto de 1933134 

As oito horas do dia vinte de a gosto de mil novecentos e trinta e três na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, se reunirão o seu prezidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta da sessom antecedente 

pelo seu presidente foi dito que tendo a camera (Câmara) municipal de Braga 

concedido o subsidio de quinhentos escudos para consertar o caminho da cabrainha, 

que como esta verba era muito pequena proponha para nele se gastarem sento e 

cincoenta escudos consignados no areamento para conserto nos caminhos. E não 

havendo nada mais a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se lavrou a 

presente acta. E eu secretario a subscrebi e assino. Manuel Ferreira da Costa 

____________ 

Folha nº: 130v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

 

 

Sessão de 03 de Setembro de 1933135 

As oito horas do dia três de setembro do ano de mil novecentos e trinta e três na sala 

das sessões da junta da freguezia de Lamas, se reunirão o seu presidente e Vogais 

da mesma. Aberta asessão, lida, aprovada e assinada a acta da sessão antecedente 

pelo snr presidente foi dito que o mestre de obras António Gonçalves, da freguezia 

de seleiros (Celeirós), tinha a prezentado uma cuenta de sento e sinquenta escudos por 

trabalhos executados na calçada da cabrainha. Deliberou-se pagar a quantia de 

sento e sincoenta escudos a Antonio Gonçalves, da freguesia de seleiros.por 

trabalhos executados na calçada da cabrainha. E não avendo nada nais a tratar foi 

encerrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a 

subscrebi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 130v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

 

 

 

 

                                                 
134 O subsídio de 500$00 da Câmara Municipal de Braga para reparação do Caminho da Cabrainha era insuficiente para os custos da respectiva obra pelo que 
foi necessário fazer  um reforço, através de uma alteração orçamental. 
135 Caminho da Cabrainha. Pagamento por conta dos trabalhos já executados. 
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Sessão de 17 de Setembro de 1933 

As oito horas do dia desassete do mês de setembro de mil novecentos e trinta e três 

na sala das sessões da junta da freguezia de lamas do concelho de braga, se 

reuniram o seu prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e 

assinada a acta da sessão antecedente foi lido um oficio da camara municipal 

pedindo o referendum para lensar o imposto de noventa centavos em cada quilo de 

carne de vaca ou suíno e de setenta sentavos em cada quilo de carne fomada 

(fumada). Deliberou-se referendar o pedido assima indicado. E não havendo nada 

mais a deliberar foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E 

eu secretario a subscrebi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 131 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva  

 

 

Sessão de 01 de Outubro de 1933 

As oito horas do dia um do mês de outubro de mil novecentos e trinta e três na sala 

das sessões da junta da freguezia de lamas, se reuniram o seu prezidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e assinada a acta da sessam antecedente e 

não havendo nada a deliberar foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a 

prezente acta. E eu secretario a subscrebi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 131 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

 

Sessão de 15 de Outubro de 1933136 

As oito horas do dia quinze de outubro de mil novecentos e trinta e três na sala das 

sessões da junta da freguezia de lamas do concelho de Braga, se reuniram o seu 

prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta da 

sessão anterior, o sinhor presidente propôz para se mandar fazer a limpeza 

docemiterio e que tendoas juntas de freguesia de figeirero (Figueiredo) e de Lamas 

requerido ao Ministro da instrução um subsidio para a construção do Edificio 

escolar para as duas freguesias ficassem responsáveis pelos 50% e fiscais da mesma 

                                                 
136 Construção do edifício da nova Escola em conjuntocom a Junta de Freguesia de Figueiredo 
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obrao snr presidente e o vogal efectivo José Ferreira da Silva. Deliberou-se mandar 

fazer a limpesa do cemitério e que os responsáveis pelos 50% fiquem sendo o snr 

presidente Domingos Vaz e o vogal José Ferreira da Silva. E não havendo nada 

mais a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se labrou a prezente acta. E 

eu secretario a subscrebi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 131 e seguinte nº131v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira137  

 

Sessão de 05 de Novembro de 1933138 

As oito horas do dia sinco de novembro de mil novecentos e trinta e três na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas, do concelhode Braga se reuniram o seu 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e assinada a acta da 

sessão anterior foi lido um oficio da câmara em que pedem o referendo para um 

empréstimo de trezentos contos á Emissão de Turismo e o sñr presidente propoz que 

se mandasse fazer alimpesa da fonte das Fontainhas e para pagar a cuantia de 

catorze escudos a Antonio Ferreira da Costa pela limpeza do cemitério. E deu a 

posse a André de Oliveira para vogal efectivo que foi nomiado pelo sñr gubernador 

sivilntinha nomiado em 24 do mês findo. Deliberou-se mandar fazer a limpeza da 

fonte das Fontainhas e pagar a António Ferreira da Costa a quantia de quatorze 

escudos pela limpeza do cemitério e mandou fazer a limpeza da fonte das 

Fontainhas. E não havendo nada mais a deliberar foi enserrada a sessão. E para 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrebi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 

Folha nº: 131v.  
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira 
 

 

 

 

                                                 
137 André de Oliveira assinou esta acta. Não o deveria ter feito, visto que só foi nomeado para o Cargo de Vogal da Junta em 24 de Outubro pelo Governador 
Civilde Braga e a acta refere-se ao dia quinze de Outubro. 
138 Posse de André  de Oliveira  como  vogal da Junta.. Limpeza do Cemitério e da Fonte das Fontainhas. 
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Sessão de 03 de Dezembro de 1933 

As oito horas do dia trêz de dezembro de mil nove centos e trinta e três, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas do conselho de braga se reuniram o seu 

prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e assinada a acta da 

sessão anterior o snr presidente propôs para se pagar a quantia de vinte escudos do 

expediente e autezoureiro outros vinte escudos do seu ordenado. Deliberou-se pagar 

a quantia de vinte escudos do expediente e vinte escudos ao tezoureiro. e não 

havendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão. E para constar se lavrou a 

prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 132 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira 
 

 

Sessão de 17 de Dezembro de 1933 

As oito oras do dia dezacete do mês de dezembro de mil nove sentos e trinta e três, 

na sala das sessões da junta da freguezia de Lamas do conseilho de braga se 

reuniram o seu prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e 

assinada a acta da sessão anterior o sñr presidente propôs para se mandar fazer a 

limpeza do semiterio e também do adro. Deliberou-se mandar fazer a limpeza do 

semiterio e do adro. E não avendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão. E para 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 132 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira 
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Sessão de 07 de Janeiro de 1934 

As oito oras do dia sete de janeiro de mil nove sentos e trinta e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguezia de Lamas do conseilho de braga se reuniram o seu 

prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e assinada a acta da 

sessão anterior o snr presidente propôs para se pagar a Anonio Ferreira da Costa a 

quantia de trinta e três escudos pela limpeza do semiterio e adro. Deliberou-se 

pagar a quantia de trinta e três escudos a António Ferreira da Costa pela limpeza do 

semiterio e adro. E não avendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão. E para 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 132 e seguinte nº 132v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira 
 

 

Sessão de 21 de Janeiro de 1934 

As oito oras do dia vintium do mês de janeiro do ano de mil novecentos e trinta e 

quatro, na sala das sessões da junta de lamas, se reuniram o seu prezidente e vogais 

da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e assinada a acta da sessão antecedente, 

pelo snr prezidente foi proposto para se fazer a limpeza do cemitério139. Descotida a 

proposta foi aprovado, deliberando-se que o snr presidente manda-se fazer a 

limpeza e de pois desse a quonta. E não avendo nada mais a de liberar foi enserrada 

a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e 

assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 132 e seguinte nº 132v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira 
 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Esta redacção deverá estar fora de tempo pois a limpeza do cemitério e o seu pagamento constam da acta anterior: de 07 de Janeiro. 
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Sessão de 04 de Fevereiro de 1934 

As oito horas do dia quatro de fevereiro (1934), na sala das sessões da junta de 

lamas, se reuniram o seu prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a 

provada e assinada a acta da sessão antecedente, e não havendo nada a tratar foi 

enserrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a 

subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 132v. e seguinte nº 133 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira 
 

 

Sessão de 18 de Fevereiro de 1934 

As oito horas do dia dezoito de Fevereiro de mil novecentos e trinta e quatro, na sala 

das sessões da junta da freguezia de lamas, se reuniram o seu presidente e vogais da 

mesma. Lida, e assinada a acta da sessão antecedente, e não havendo nada a tratar 

foi enscrrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a 

subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 133 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira 
 

 

Sessão de 04 de Março de 1934 

As oito horas do dia quatro de março de mil novecentos e trinta e quatro, na sala das 

sessões da junta de freguesia de lamas, se reuniram o seu prezidente e vogais da 

mêsma. Aberta a sessão, lida, e assinada a acta da sessão antecedente, e não 

havendo nada a tratar foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente 

acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 133 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira 
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Sessão de 18 de Março de 1934 

As oito horas do dia dezoito de março de mil novecentos e trinta e quatro, na sala 

das sessões da junta de freguesia de lamas, se reuniram o seu prezidente e vogais da 

mêsma. Aberta a sessão, lida, e assinada a acta da sessão antecedente, e não 

havendo nada a tratar foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente 

acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 133 e seguinte nº 133v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

  André de Oliveira 
 

Sessão de 08 de Abril de 1934 

As oito horas do dia oito domes de abril de mil novecentos e trinta e quatro, na sala 

das sessões da junta da freguesia de lamas, do concelho de Braga se reuniram o seu 

prezidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada e assinada a acta da 

sessão anterior, o sñr presidente propôs para se pagar a Antonio Gonçalves, da 

freguesia de seleirós (Celeirós), a quantia de cincoenta eoito escudose trinta e cinco 

centavos, por trabalhos executados na calçada da cabrainha. Deliberou-se pagar a 

referida quantia. E não havendo nada mais a deliberar foi enserrada a sessam. E 

para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 133v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

   
 

Sessão de 22 de Abril de 1934 

As oito oras do mês de Abril do dia 22 do ano de mil novecentos e trinta e quatro, na 

sala das sessões da junta de freguesia de lamas do concelho de Braga, se reuniram o 

seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida aprovada a acta da sessam 

anterior e não havendo nada a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se 

lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da 

Costa. 

____________ 
Folha nº: 133v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 
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Sessão de 06 de Maio de 1934 

As oito oras do dia seis de maio de mil novecentos e trinta e quatro, na sala das 

sessões da junta de freguesia de lamas do concelho de Braga se reuniram o seu 

presidente e vogais da mêsma. Aberta a sessão, lida, aprovda e assinada a acta da 

sessão anterior, e não havendo nada a deliberar foi ensirrada a sessão. E para 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 134 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 

   
 

Sessão de 13 de Maio de 1934 

Extraordinária 

As oito horas do dia trêse de maio de mil novecentos e trinta e quatro, na sala das 

sessões da junta de freguesia de lamas do concelho de Braga se reuniram 

extraordinariamente o seu presidente e vogais da mêsma. Aberta a sessão, foi lido 

um ofício numero 1157 de 11 do corrente, da Câmara Municipal m que pede o 

referendo para cada cabeça de gado ovino e caprino abatido no Matadouro e não 

pertencente aos negociantes de carnes verdes estabelecidos no Mercado Municipal 

paguem as taxas de, respectivamente de quatro escudos e ecinquenta centavos e 

quatro escudos. Deliberou-se referendar o pedido assima. E não havendo nada mais 

a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu 

secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 134 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 
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Sessão de 03 de Junho de 1934 

As oito horas do dia três de Junho de mil novecentos e trinta e três (quatro), na sala 

das sessões da junta da freguesia de Lamas do concelho de Braga se reuniram o seu 

presidente e vogais da mêsma. Aberta a sessam, lida, a provda e assinada a acta da 

sessam anterior, e não avendo nada a tratar foi encerrada a sessam. E para constar 

se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da 

Costa. 

____________ 
Folha nº: 134 e seguinte nº 134v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 

 

 

Sessão de 17 de Junho de 1934140 

As oito horas do dia desacete de junho de mil novecentos e trinta e quatro na sala 

das sessões da junta da freguesia de Lamas do concelho de Braga se reuniram o seu 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida e assinada a acta da sessão 

antecedente. Pelo presidente foi mandado ler o oficio Sircular nº 1278 da câmara 

monicipal em que pede o referendo para contrair um empréstimo de cem contos (100 

000$00) para a compra de um prédio para a Repartição de Finanças; Foi presente 

oorçamento da junta na emportancia 232$63; foram presentes as contas do corrente 

ano. O Sñr presidente propôs mais que sendo esta a ultima sessão do corrente ano se 

paga-se  a quantia de vinte escudos ao secretario e que no próximo mez de Julho se 

proceda a cobrança da derrama para as despezas do ano de 1935 a 1936. 

Descotidas todas as propostas foram a provadas por unanimidade. E não havendo 

nada mais a tratar foi em cerrada asseção. E para constar selavrou a prezente acta. 

E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº:  134v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 

 

 

 

 

                                                 
140 Conta de Gerência do ano económico 1934-1935 e Orçamento para  1935-1936 
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Sessão de 01 de Julho de 1934 

As oito horas do dia um de Julho de mil novecentos e trinta e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas, se reuniram o seu presidente e vogais da 

mêsma. Aberta a sessão, lida, aprovda e assinada a acta da sessão antecedente e 

não havendo nada a tratar foi encerrada a sessão. E para constar selavrou a 

prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 134v. e seguinte nº 135 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 

 

 

Sessão de 15 de Julho de 1934 

As oito horas do dia quinze de Julho de mil novecentos e trinta e quatro, na sala das 

sessões da junta da freguesia de Lamas do concelho de Braga, se reuniram o seu 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida e assinada a acta da sessão 

antecedente e não havendo nada a tratar foi encerrada a sessão. E para constar se 

lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da 

Costa. 

____________ 
Folha nº: 135 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 

 

 

Sessão de 05 de Agosto de 1934 

As oito horas do dia 5 cinco de agosto de mil novecentos e trinta e quatro, na sala 

das sessões da junta da freguesia de Lamas do concelho de Braga, se reuniram o seu 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida e assinada a acta anterior e não 

havendo nada a tratar foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente 

acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 135 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 
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Sessão de 19 de Agosto de 1934141 

As oito horas do dia dezanove de Agôsto de mil novecentos e trinta e quatro, na sala 

das sessões da junta da freguesia de Lamas do concelho de Braga, se reuniram o seu 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida e assinada a acta anterior, pelo 

snr presidente foi dito que era preciso pintar as grades e portoins (portões) do 

semiterio e a cancela do adro. E que todos os contribuintes tinham já pago a 

derrama menos Francisco Antunes142 do logar de almoinha. Descotidas estas 

propostas, deliberou-se queo Sñr presidente chama-se um artista e comprasse as 

tintas para pintar as grades e portons do cemitério e cancela do adro e que no tempo 

competente se o Francisco Antunes não pagar a derrama se proceda ao relaixe. E 

não havendo nada mais a tratar foi em cerrada a sessão. e para constar se lavrou a 

prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 135 e seguinte nº 135v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 

 

 

Sessão de 02 de Setembro de 1934 

As oito horas do dia dois de setembro de mil novecentos e trinta e quatro, na sala 

das sessões da junta da freguesia de Lamas do concelho de Braga, se reuniram o seu 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida a provada a acta anterior. O 

Sñr presidente dis ter compradoas tintas para as gradese putões do cemitério e 

cancela do adro e que elas  qustaram vinte e seis escudos e trinta centavos e que a 

pintura qustou sinco dias de trabalho a sete escudos. Deliberou-se pagar as 

referidas quantias. E não havendo nada mais a tratar foi em cerrada a sessão e para 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 135v.  
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 

 

 
                                                 
141 Pintura dos portões do Cemitério e derrama. 
142 Francisco Antunes, natural de Trandeiras e residente no Lugar de Almoinha (Quinta de Almoinha), faleceu com 84 anos de idade no dia 3 de Janeiro de 
1934. Foi vice-Presidente da Junta desde 17 de Agosto de 1926 a 19 de Junho de 1932. Entre Dezembro de 1931 e Fevereiro de 1932 desempenhou 
interinamente o cargo de Presidente da Junta.  
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Sessão de 16 de Setembro de 1934 

As oito horas do dia desasseis de Setembro, na sala das sessões da junta da 

freguesia de lamas do concelho de Braga, se reuniram o seu presidente e vogais da 

mesma. Aberta a sessão, lida a provada e assinada a acta da sessãm anterior e não 

havendo nada mais a de livrar foi encerrada a sessão e para constar se lavrou a 

prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 135v.  e seguinte nº 136 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

Sessão de 07 de Outubro de 1934 

As oito horas do dia sete de outubro, na sala das sessões da junta de  freguesia, se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida e assinada a 

acta anterior e não havendo nada mais a deliberar foi encerada a sessão. E para 

constar selavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 136 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 

 

 

Sessão de 21 de Outubro de 1934 

As oito horas do dia vintium de outubro, na sala das sessões da junta de  freguesia, 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida e assinada a 

acta anterior foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu 

secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 136 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  
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Sessão de 04 de Novembro de 1934 

As oito horas do dia quatro de novembro, na sala das sessões da junta de  freguesia, 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida e assinada a 

acta anterior; pelo seu presidente foi proposta a limpeza e pintura das grades e 

portões do cemitério.Os Snrs vogais disseram que o Snr presidente chamasse 

pessoal habilitado e na sessão seginte desse conta. E não havendo nada mais a 

tratar foi enserrada a sessão. E eu secretario a subscrevi e assino. Manuel Ferreira 

da Costa. 

____________ 
Folha nº: 136 e seguinte nº 136v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:   José Ferreira da Silva  

André de Oliveira 

 

 

Sessão de 18 de Novembro de 1934 

As oito horas do dia dezoito de novembro, na sala das sessõem da junta de  

freguesia, se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, 

aprovada e assinada a acta anterior deliberou-se pagar a quantia de trinta e cinco 

escudos a Domingos Pereira143, pela pintora das grades e portões do cemiterio e dez 

escodos (escudos) a Rosa Ferreira e Aurora Leite, jurnaleiras, pela limpeza do 

mesmo. E não havendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão. E para constar se 

lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrebi e assino Manuel Ferreira da 

Costa. 

____________ 
Folha nº: 136v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:   José Ferreira da Silva 

André de Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
143 O “flor” 
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Sessão de 02 de Dezembro de 1934 

As oito horas do dia dois de dezembro, na sala das sessões da junta de  freguesia, se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida a provada  e 

assinada a acta anterior e não havendo nada a deliberar foi enserrada a sessão. E 

para constar selavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrebi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 136v 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

 

Sessão de 16 de Dezembro de 1934 

As oito horas do dia dezasseis de dezembro, na sala das sessões da junta de  

freguesia, se reunirão o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a 

provada e assinada a acta anterior e não havendo nada a deliberar foi enserrada a 

sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrebi e 

assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 136v e seguinte nº 137 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

Sessão de 06 de Janeiro de 1935 

As oito horas do dia seis de janeiro do ano de mil novecentos e trinta e cinco, na 

sala das sessões da junta da freguesia de lamas do conseilho de Braga, se reuniram 

o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida a provada e assinada a 

acta anterior foi pelo seu presidente propôsto para se conseder um atestado de 

pobreza a Arminda de Oliveira144, solteira, de vintidois (vinte e dois) anos de edade do 

logar de almoinha. Deliberou-se passar o referido a testado de pobreza. E não 

                                                 
144 A “Fajaca”.  Arminda de Oliveira, de 22 anos de idades, solteira, natural, baptizada na freguesia de Esporões e residente nesta de Lamas, costureira, filha 
legítima de Francisco de Sousa Oliveira, cantoneiro,  e de Maria de Jesus Dias,  costureira, residentes nesta freguesia de Lamas, casou no dia 21 de Abril de 
1935, na Igreja de Lamas, com Manuel Ferreira,  viuvo de Maria Barbosa, carpinteiro, natural, baptizado na freguesia de S. Tiago de Esporões e resdidente 
nesta freguesia de Lamas, filho legítimo de António Ferreira e Felismina de Oliveira, agricultores e residentes em S. Paio de Arcos. (Livro de Casamentos da 
Paróquia de Lamas) 
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havendo nada mais a deliberar foi encerrada a sessão e eu secretario assubscrevi e 

assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 137 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 20 de Janeiro de 1935 

As oito horas do dia vinte de janeiro do ano de mil novecentos e trinta e sinco, na 

sala das sessões da junta da freguesia de lamas do conselho de Braga, se reuniram o 

seu presidente e vogais da mesma. A berta a sessão, lida a provada e assinada a 

acta anterior pelo snr presidente foi proposto para se fazer a limpezae aterro no 

semiterio. Deliberou-se que o o snr prezidente chama-se dois jornaleiros e quatro 

jornaleiras para desempinhar este servisso e que se pagasse por ele a quantia de 

trinta e quatro escodos. E não havendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão e 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario assubscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 137 e seguinte nº 137v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 03 de Fevereiro de 1935 

As oito horas do dia três Fevereiro de mil novecentos e trinta e sinco, na sala das 

sessões da junta de freguesia de lamas do conselho de Braga, se reuniram o seu 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e assinada a acta 

anterior pelo snr presidente foi proposto passar-se atestado de pobreza endigente a 

Catarina Ferreira, mendiga de oitenta anos de edade., residente no logar da 

cabrainha que se acha encamada a mais de três mezes. Deliberou-se passar o 

atestado supra. E não havendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão. E eu 

secretario assubscrevi e assino (a acta) Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 137v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  
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Sessão de 17 de Fevereiro de 1935 

As oito horas do dia desacete de Fevereiro na sala das sessões da junta da  freguesia 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e 

assinada a acta da sessão anterior, não havendo nada adeliberar foi encerrada a 

sessão. E eu secretario assubscrevi e assino (a acta) Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 137v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 03 de Março de 1935145 

As oito horas do dia três Março na sala das sessões da junta de freguesia, se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta anterior pelo snr presidente foi dito que o sñr José Rodrigues 

Barbosa, de S. Vicente de Penso, dá a água das Escadinhas para uma fonte publica 

no lugar do Paçadiço com o encargo para ele de mandar fazer o orçamento e a 

planta. Deliberou-se asseitar a oferta. E não havendo nada mais a tratar foi 

enserrada a sessão. E para constar se lavrou a presente acta. E eu para constar  a 

subscrevi e assino e eu secretario Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 138 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 17 de Março de 1935 

As oito horas do dia desacete do mês de Março na sala das sessões da junta de  

freguesia, se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, 

aprovada e assinada a acta da sessão anterior, e não havendo nada a de liberar foi 

enserrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario 

assubscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 138 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

                                                 
145 Oferta da água para a construção de uma fonte pública 
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Sessão de 01 de Abril de 1935146 

As oito horas do dia um de Abril do ano de milnove centos e trinta e sinco na sala 

das sessões da junta de freguesia, se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. 

Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta da sessão anterior, pelo seu 

presidente foi dito que o snr José Rodrigues Barbosa de S. Vicente de Penso, lhe 

tinha já entregue o orçamento e planta na importância de desasseis contos cento e 

dezoito escudos e quarenta e dois centavos (16 118$42) para a canalisação da água 

das Escadinhas para o logar do Passadiço, para a construção de uma fonte publica 

e labadouro. Deliberou-se que o mesmo fosse enviado ao Exmº Snr.Ministro das 

Comunicações para os debidos efeitos. E não havendo nada a deliberar foi 

enserrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario 

assubscrevi e assino. Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 138 e seguinte nº 138v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 15 de Abril de 1935 

As oito horas do dia quinze de Abril, se reuniram o seu presidente e vogais da 

mesma, na sala das sessões da junta de freguesia.. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta anterior, e não havendo nada a deliberar foi encerrada asessão. E 

para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario assubscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 138v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
146 Fonte pública e lavadouro no lugar do Passadiço 
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Sessão de 05 de Maio de 1935 

As oito horas do dia cinco de Maio do ano de milnovecentos e trinta e cinco na sala 

das sessões da junta de freguesia de lamas do concelho de Braga, se reuniram o seu 

presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada a acta da sessão 

anterior, e não havendo nada a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se 

lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da 

Costa. 

____________ 
Folha nº: 138v. e seguinte nº 139 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 19 de Maio de 1935 

As oito horas do dia cinco do mêz de Maio digo do dia dezanove de Maio de mil 

novecentos e trinta e cinco na sala das sessões da junta de freguesia de lamas do 

concelho de Braga, se reunirão o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a 

sessão, lida, e aprovada a acta da sessão anterior, pelo seu presidente foi proposto 

para se passar atestado de indigensia a Armando Ferreira, sulteiro, caiador, de 

vinte e trêz anos de edade, para efeito de casamento, filho de João Ferreira e 

Leopoldina de Oliveira, natural da freguesia de Figueiredo.residente nolugar da 

cabrainha desta freguesia há mais de seis mêzes e no continente da Republica há 

mais de um ano. E não avendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão. E para 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 139 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  
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Sessão de 02 de Junho de 1935147 

As oito horas do dia dois do mêz de junho do ano de mil novecentos e trinta e cinco 

na sala das sessões da junta de freguesia de lamas do concelho de Braga, se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, e aprovada a 

acta da sessão anterior, pelo seu presidente foi proposto a criação de um posto de 

insino no logar de quintela, que fica a mais de dois quilómetros de qualquer escola 

oficial, responsabilizando-se a junta pela casa, mobiliário e material didatico, para 

o seu funcionamento, indicando-se para seu regente Antonio Rodrigues Braga, do 

lugar da igreja da freguesia de Figueiredo, que reune as desposições legais. 

Deliberou-se requerer ao Exmº Snr Ministro da Instrução a criação do posto de 

insino prupôsto. E não avendo nada mais a tratar foi enserrada a sessão. E para 

constar selavrou a presente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 139 e seguinte nº 139v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

Sessão de 16 de Junho de 1935 

As oito horas do dia dezasseis do mêz de Junho na sala das sessões da junta de 

freguesia, se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, foi lido 

o oficioda Camara Municipal de Braga pedidndo o referendo para contarir um 

imprestim ode quatro centos e sessenta e seis contos á taxa de 5% ao ano e 

amortizável em 20 anos para em comparticipação com o Estado levar a efeito a 

construção de um bairro de cazas económicas.O sñr presidente propôs para que se 

pagasse ao secretario da junta o seu vencimento anual e o ex-pediente na Livraria 

Cruz e Companhia. E informou que tinha mandado fazer a limpezado cemitério 

tendo nisso gasto quatorze escudos e informou mais que tendo-lhe sido pedido pela 

Administração do Concelho as quontas correntes dos anos de 1928-29 a 1933-34 

pagara na Administração do Concelho 25$20 de selos eimolumentos. Descotidas 

estas propostas foram todas a provadas. Deliberou-se: referendar o pedido da 

Camera para a construção de um bairro de casas Economicas, pagar a Manuel 

Fernando Monteiro a quantia de quatorze escudos pela limpeza do semiterio, pagar 

                                                 
147 Criação de um Posto Escolar no Lugar de Quintela 
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a Livraria Cruz e comp. A quantia de vinte escudos de expediente, pagar ao 

secretario da junta a quantia de 20$00 escudos do seu vencimentoe deliberou-se 

mais que o snr presidente recebesse a quantia de 25$20 quantia que pagou na 

Adeministração do Concelho pelos selos e imolumentos das contas. E não havendo 

nada mais a descutir foi inserrada a sessão. E para constar selavrou a prezente acta. 

E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 139v. e seguinte nº 140 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 30 de Junho de 1935148 

As oito horas do dia trinta de Junho na sala das sessões da junta da freguesia, se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, pelo seu presidente 

foram presentes as contas correntes do ano e conomico de 1934 a 1935 as quais 

comessaram a ser conferidas parcialmengte sendo a provadas por unanimidade, 

havendo um saldo de trinta e quatro escudos e setenta e três centavos. Seguidamente 

apresentou o orçamento suplementar para o tempo que vai de correr dezde um de 

Julho a 31 de Dezembro do corrente ano por assim o haver sido determinado 

superiormente com areceita de 63$73 e igual despeza o qual sendo descutido 

parcialmente foi aprovado na generalidade. Deliberou-se que as contas só deveriam 

ser expostas ao publico no fim do ano civil visto, ser quando acaba a gerência 

economica. E não havendo nada mais a tratar foi encerrada a sessão. E para 

constar selavrou a prezente acta. E eu secretario assubscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 140 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Conta de Gerência  de 1934-1935 
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Sessão de 07 de Julho de 1935 

As oito horas do dia sete do mês de julho na sala das sessões da junta da freguesia 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta assessão, lida, aprovada e 

assinada a acta anterior, e não havendo nada a deliberar foi enserrada a sessão. E 

para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 140v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 21 de Julho de 1935 

As oito horas do dia vintium de julho na sala das sessões da junta da freguesia se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta assessão, lida e assinada a 

acta antecedente e não havendo na (da) a deliberar foi enserrada a sessão. E para 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 140v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 01 de Agosto de 1935 

As oito horas do dia um do mês de agôsto do ano de mil novecentos e trinta e sinco 

na sala das sessões da junta da freguesia de lamas, do concelho de Braga, se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente pelo seu presidente foi dito que e necessário 

mandar fazer a limpeza do semiterio. Descutida es (ta) proposta pelos vogais foi a 

provada. Deliberou-se que o snr presidente chama-se jurnaleiros para fazer a 

limpeza. E não havendo nada mais a deliberar foi encerrada a sessão. E para 

constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel 

Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 140v. e seguinte nº 141 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  
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Sessão de 18 de Agosto de 1935 

As oito horas do dia dezoito do mês de agôsto do ano de mil novecentos e trinta e 

sinco na sala das sessões da junta da freguesia de lamas, do concelho de Braga, se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão anterior,  pelo seu presidente foi dito que na limpeza do 

cemitério tinha empregado duas mulheres e um homem,um dia de trabalho, tendo 

nisso gasto dezoito escudos. Deliberou-semandar pagar dezoito escudos ao 

jurnaleiro e jurnaleiras que fizeram a limpeza docemiterio. E não havendo nada 

mais a deliberar foi encerrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E 

eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº:  141 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

Sessão de 01 de Setembro de 1935 

As oito horas do dia um de setembro na sala das sessões da junta da freguesia de 

lamas, do consselho de Braga, se reuniram o seu prezidente e vogais da mesma. 

Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta da sessão anterior e não havendo 

nada a deliberar foi enserrada a sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E 

eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº:  141 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 22 de Setembro de 1935 

As oito horas do dia vinte e dois do mês de setembro de mil novecentos e trinta e 

sinco na sala das sessões da junta da freguesia de lamas, do concelho de Braga, se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão anterior, o seu presidente leu a circulares nºs 1735 e 1736 

da Camara municipal de Braga, de 16 do corrente em que se pedia o Referendo para 

fixar sobre as contribuições directas ao Estado, as percentagens de 659% sobre a 

contribuição prediale rústica e de trinta 30% sbre a contribuição predial urbana, e 

um adicional de 5% sobre os emolumentos de vários documentos expedidos. 
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Descotidos estes assuntos poram aprovados. Deliberou-se referendar o assunto de 

que tratam as circulares assima. E não avendo nada mais a tratar foi enserrada a 

sessão. E para constar se lavrou a presente acta. E eu secretario a subscrevi e 

assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº:  141v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  André de Oliveira  

José Ferreira da Silva 

 

Sessão de 08 de Outubro de 1935 

As oito horas do dia vinte e dois do mês de outubro do ano de mil novecentos e trinta 

e cinco na sala das sessões da junta da freguesia de Lamas, do concelho de Braga, 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão anterior, e não havendo nada a tratar foi enserrada a 

sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e 

assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº:  141v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

Sessão de 22 de Outubro de 1935 

As oito horas do dia vintedois do mês de outubro do ano de mil novecentos e trinta e 

cinco na sala das sessões da junta da freguesia de Lamas, do concelho de Braga, se 

reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e 

assinada a acta da sessão antecedente, pelo seu presidente, foi proposto para que 

que (se) fizesse a limpeza do cemitério. Descotida esta proposta, foi a provada por 

unanimidade. Deliberou-se que o snrpresidnete, chama-se pessoal na forma das nais 

vezes e na sessão seguinte desse quontas. E para constar se lavrou a prezente acta. E 

eu secretario assobscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº:  141v. e seguinte nº 142 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  
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Sessão de 03 de Novembro de 1935 

As oito horas do dia três de novembro do ano de mil novecentos e trinta e cinco na 

sala das sessões da junta da freguesia de Lamas, do concelho de Braga, se reuniram 

o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta da sessão anterior, pelo seu presidente, foi dito que tinha mandado fazer a 

limpeza do cemitério tendo nisso empregado um homem e uma mulher, tendo nisso 

gastoa quantia de doze escudos. Disse mais que tendo recebido ordem do s-nr. 

Administrador do concelho para que a derrama a lançar aos contribuintes fosse de 

três por cento sobre as contribuições directas do estado,tinha já urganizado o mapa 

da dita derrama para o ano de milnovecentos e trinta e ceis pelo que o aprezentava 

para a provação. Depois de examonado pelos vogais, foi deliberado que se 

exposesse ao poblico por espaço de quinze dias afimde que os contribuintes podeçem 

reclamar nos termos da lei; Mais se deliberou para que se pagasse doze escudos 

pela limpeza do semitério.E não havendo nada mais a deliberar foi enserrada a 

sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a sobscrevi e 

assino Manuel Ferreira da Costa.  

____________ 
Folha nº:  142 e seguinte nº 142v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

Sessão de 17 de Novembro de 1935 

As oito horas do dia desacete do mês de novembro do ano de mil novecentos e trinta 

e cinco na sala das sessões da junta da freguesia de Lamas, do concelho de Braga, 

se reuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e 

assinada a acta da sessão antecedente, e havendo nada a deliberar, foi encerrada a 

sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario assubscrevi e 

assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº: 142v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  
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Sessão de 01 de Dezembro de 1935 

As oito horas do dia um de desembro do ano de mil novecentos e trinta e cinco na 

sala das sessões da junta da freguesia de Lamas, do concelho de Braga, se reuniram 

o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a 

acta da sessão antecedente, pelo seu presidente, foram apresentadas as quontas do 

terceiro semestre que vai findar em trinta e um do corrente, as quais sendo com 

feridas parcialmente, foram a provadas por unanimidade, verificando-se um saldo 

de três escudos e quarenta e três centavos que passam para o novo orçamento, para 

mil novecentos e trinta e seis. Mais propôs o snr presidente, para que se paga-se ao 

secretario a quantia de dez escudos do seu vencimento, ao tesoureiro dez escudos do 

seu vncimento, e a papelaria Cruz e Companhia, a quantia de dez escudos de 

expediente. Descutidas estas propostas, foram todas a provadas. Deliberou-se que: 

as quontas da gerência que vai findar em trinta e um do corrente, fossem expostas 

ao publico pelo espaço de oito dias e que se afiquessa-se os editais; que se pague ao 

secretario, ao tesoureiro e livraria Cruz e Companhia, dez escudos a cada um, 

respectibamente de ordenados e expediente. E para constar se lavrou a prezente 

acta. E eu secretario a subscrevi e assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº:  142v. e seguinte nº 143 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  
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Sessão de 17 de Dezembro de 1935 

As oito horas do dia dezassete do mes de dezembro do ano de milnovecentos e trinta 

e cinco, na sala das sessões da junta da freguesia de Lamas, do consceilho de Braga, 

serreuniram o seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, a provada e 

assinada a acta da sessão antecedente, pelo seu presidente, foi a presentado o 

orçamento ordinário para o ano de mil novecentos e trinta e ceis; assim a receita 

global de dozentos e vinte e nove escudos e treze centavos, e a despesa de duzentos e 

vinte e seis escudos, avendo por tanto um saldo provável de três escudos e treze 

centavos. O Sñr presidente propôs: que no prossimo mês de Janeiro se pruceda a 

qubrança da derrama paruquial, que se passace atestado de indigente a Domingos 

Pereira e sua molher Emilia Ferreira da Costa, para registar na Concervatoria do 

Rejisto Civil de Braga, uma criança nascida em um do corrente149 pois que por falta 

de trabalho e também devido a terem muitos filhos não podiam pagar os selos e 

emolumientos. Comunicou mais que tendo a junta antecedente, vendido em 21 de 

Março de mil novecentos e vinte, o foro de vinte litros de vinho que o snr. José 

Rodrigues Barbosa150, de Carcavelos era obrigado a pagar anualmente; tinha 

recebido da Junta de Credito Publico em Dezembro de mil novecentos e vinte e oito 

um Certificado Provisório da Divida Fundada, com o número 12842151, mas que 

desde que junta o pessa não tem sido recebidos os juros devido a que ficam mais 

caros os recibos do que o que se recebe. Ultima mente foi decretada a com versão 

(conversão) ou amurtização dos títulos desta natureza, mas como esta juntasó tem 

umde valor numinal de cincuenta escudos não pode ser convertido e assim tem de 

ser a mortizado. Por este motivo entregou-se o referido título ao Sñr Armenio de 

Oliveira soto maior, solicitador, para tratar da amortização. Descotidas estas 

prupostas aprovadas por unanimidade. Deliberou-se: que o orçamento fosse exposto 

ao publico por espaço de oito dias, afiquexando-se os respectivos editais, que 

egualmente se afixa-se os editais anunciando a cobrança da derrama, que se passa-

se atestado de indigente a Domingos Pereira e sua mulher Emilia Ferreira da Costa, 

para registar no Registo Sivil de Braga uma sua filha nassida em um do corrente e 

finalmente que o Solicitador Sñr Armenio de Oliveira Soto-maior solteiro maior, 

                                                 
149 Palmira da Costa Pereira, batizada no dia 30 de Dezembo do mesmo ano na igreja Paroquial de Lamas. Os padrinhos de batismo foram. Domingos Vaz 
(Presidente da Junta de Freguesia) e sua mulher Rosa de Carvalho. Presidente da Junta de Freguesia – Domingos Vaz. Casou em Lamas no dia 02 de Maio 
de1965, com Francisco Marques da Silva, natural da Freguesia de Sequeira tendo como testemunha Francisco Alves, à data Presidente da Junta de Freguesia 
de Lamas.(Livros de Registos de Baptismos e Casamentos daParóquia de Lamas) 
150 Confirma a remissão do foro por José Rodrigues Barbosa efectuada em  21 de  Março de 1920. 
151 Certificado da Caixa Geral de Depósitos no valor de 50$00. O título foi trocado em 17 de Abrilde 1932. (acta de 17 de Abril de 1932) e amortizado em 
1935  
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tratasse da amurtisão (amortização) do Certificado da divida Poblica (Pública), visto 

que a lei assim o determina. E não havendo nada mais a deliberar foi enserrada a 

sessão. E para constar se lavrou a prezente acta. E eu secretario a subscrevi e 

assino Manuel Ferreira da Costa. 

____________ 
Folha nº:  143 e seguinte nº 143v. 
Presidente  Domingos Vaz 

Vogais:  José Ferreira da Silva 

André de Oliveira  

 

 

 

Sessão de 02 de Janeiro de 1936 

As oito oras do dia desacete do mês de janeiro milnovecentos e trinta e seis, na sala 

das sessões da junta da freguesia de Lamas, do concelho de Braga, se reuniram o 

seu presidente e vogais da mesma. Aberta a sessão, lida, aprovada e assinada a acta 

da sessão antecedente, o seu prezidente, dis que tendo estado exposto ao poblico par 

(a) … 

A acta não estácompleta porque foram  arrancadas as folhas números 144 e 145 do Livro de Actas.  No início 

da folha nº 146 está escrito 

__________________ 

O Presidente:   Não assinou 

Os Vogais:  Não assinaram 

Que provinha da Folha nº 145 verso. 

. 
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Sessão de 23 de Agosto de 1936 

Aos vinte e trez de Agosto do ano de mil nove centos e trinta e seis, na sala das 

sessões da Junta de freguesia de Lamas, do concelho de Braga, se reuniu em sessão 

ordinaria a comissão administrativa152 da mesma Junta aberta a sessão. Lida 

aprovada e assinada a acta da sessão anterior e como não houvesse nada a tratar 

foi encerrada a sessão do que para constar se lavrou esta acta. 

__________________ 

O Presidente:   Não assinou 

Os Vogais:  Não assinaram 

 

 

Sessão de 13 de Setembro de 1936 

A treze de Setembro do ano de mil nove centos e trinta e seis, na sala das sessões da 

Junta de freguesia de Lamas, do concelho de Braga, se reuniu em sessãoordinaria a 

Comissão Administrativa da mesma Junta. Pelo Cidadão José Ferreira da Silva 

prezidente actual foi aberta a sessão em que depois de estar tudo no lugar do 

costume aprezentou ele um alvará vindo do Exmº Snr. Governador Civil em que 

nomeava o Cidadão Francisco Alves como prezidente actual da Comissão 

Administrativa da mesma e dita freguezia de Lamas. Em seguida foi por mim o dever 

retirar-me da presidência e manda-lo seguir ao meu lugar a onde depois de ele 

tomar a prezidencia o já dito Cidadão Francisco Alves, pelos membros da dita Junta 

bem como pelo regedor foi deveras aclamado. O prezidente actual agradeceue disse 

em vós alta isto a decorrer tudo na mesma rezolveu-se então encerrada a sessão do 

que para constar se lavrou esta que vai ser assinada por todos. 

____________ 

Folha nº:  146  
Presidente  Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 

 

 

 

 

 

                                                 
152 A acta refere-se a uma reunião da Comissão Administrativa ocorrida 4 meses após a morte do Presidente da Junta Domingos Vaz ocorrida a 01 de Abril de 
1936. Tinha 63 anos de idade e era sargento do exército reformado.. À falta do Presidente da Junta quem deveria assumir a vaga era José Ferreira da Silva que 
desempenhava o cargo de vice-presidente. André de Oliveira assumiria a vice-presidência e ao mesmo tempo deveria ser convocado o vogal suplente 
Francisco Alves para a nova composição da Junta.  As folhas em falta do Livro de Actas ( nºs 145 e 145) eram  importantes para se saber o que realmente se 
passou, mas elas foram arrancadas do Livro de Actas.  
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Sessão de 27 de Setembro de 1936 

A vinte e sete do mês de Setembro do ano de mil nove centos e trinta e seis, na sala 

das sessões da Junta de freguesia de Lamas, do concelho de Braga, reuniu em 

sessão ordinaria a comissão administrativa da mesma Junta Aberta a sessão da 

mesma junta foi lida aprovada e assinada e aprovada a acta da sessão anterior e 

como não houvesse mais nada a tratar foi encerrada a sessão do que para constar se 

lavrou esta que vai ser assinada por todos. 

____________ 

Folha nº:  146v. 
Presidente  Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 

 

 

Sessão de 11 de Outubro de 1936 

A onze dias do mês de outubro do ano de mil nove centos e trinta e seis, na sala das 

sessões da Junta de freguesia de Lamas, do concelho de Braga, reuniu em sessão 

ordinaria a comissão administrativa da mesma Junta Aberta a sessão foi lida 

assinada e aprovada a acta da sessão antecedente e como não houvesse nada a 

tratar foi encerrada a sessão. 

____________ 

Folha nº:  146v. 
Presidente  Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 

 

 

Sessão de 25 de Outubro de 1936 

A vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de mil nove centos e trinta e seis, na 

sala das sessões da Junta de freguesia de Lamas, do concelho de Braga, reuniu em 

sessão ordinaria a comissão administrativa da mesma Junta Aberta a sessão; foi 

lida assinada e aprovada a acta da sessão antecedente e como não houvesse mais  a 

tratar foi encerrada a sessão e para constar se lavrou a prezente acta 

____________ 

Folha nº:  146v. 
Presidente  Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 
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Sessão de 15 de Novembro de 1936 

A quinze dias do mês de novembro do ano de mil nove centos e trinta e seis, na sala 

das sessões da Junta de freguesia de Lamas, do concelho de Braga, reuniu em 

sessão ordinaria a comissão administrativa da mesma Junta Aberta a sessão; foi 

lida a provada e assinada e acta da sessão antecedente e como não houvesse nada a 

tratar foi encerrada a sessão do que  para constar se lavrou a esta acta que vai ser 

assinada por todos. 

____________ 

Folha nº:  147 
Presidente  Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 

 

 

Sessão de 29 de Novembro de 1936 

A vinte e nove dias do mêz de novembro do ano de mil nove centos e trinta e seis, na 

sala das sessões da Junta de freguesia de Lamas, do concelho de Braga, reuniu em 

sessão ordinaria a comissão administrativa da mesma Junta Aberta a sessão; foi 

lida aprovada e assinada e acta da sessão anterior. Pelo prezidente foi dito que 

estavamosno fim do ano e queera percizo tratar-se de contas bem como do 

orçamento para o novo ano corrente. Em seguida pelo mesmo Sñr prezidente 

aprezentou o orçamento para que todos o vissem e que depois de aprovado  foi 

exposto ao publico por espaço de oito dias com antecipação de trez para assim no 

final receber aprovação superior. Em seguida foi rezolvido mandar fazer as contas 

para na próxima sessão serem expostas ao publico o que todos rezolverão. E como 

não houvesse mais nada a tratar foi encerrada a sessão do que  para constar se 

lavrou a esta acta que vai ser assinada por todos. 

____________ 

Folha nº:  147 
Presidente  Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 
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Sessão de 13 de Dezembro de 1936 

A treze dias do mês de dezembro do ano de mil nove centos e trinta e seis, na sala 

das sessões da Junta, reuniu em sessão ordinaria a comissão administrativa da 

mesma Junta Aberta a sessão pelo Sñr Prezidente foi lida a provada e assinada e 

acta da sessão antecedente. O Snr Presidente disse que o Secretário tinha em seu 

poder o orçamento para ver se havia alguma reclamação, o que pelomesmo 

secretario foi dito que não tinha havido reclamação alguma oque depois em seguida 

rezolverão aproval-o na generalidade. Em seguida o Snr prezidente disse que as 

contas estavam prontas e que todos as verificassemaonde o mesmo Snr. se retirou da 

Sala até que todos dissessem que estavam bem. Depois de tomar a presidência pelo 

Secretario foi dito que achava bem todas as contas o que o mesmo o Snr prezidente  

mandou-as vir á sua presença e verificou também e perguntou em vós alta estão 

bem? Respondendo todos estão. pois então devem ser expostas ao publico por 

espaço de oito dias para no final receber aprovação. Em seguida foi encerrada a 

sessão do qual  para constar se lavrou a esta acta que vai ser assinada por todos. 

____________ 

Folha nº:  147 e seguinte 147v. 
Presidente  Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 

 

 

Sessão de 27 de Dezembro de 1936 

A vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de mil nove centos e trinta e seis, 

nesta freguesia de Lamas, concelho de Braga reuniu em sessão ordinaria a comissão 

administrativa da dita Junta. Aberta a sessão pelo Sñr Prezidente foi lida a provada 

e assinada e acta da sessão antecedente. Em seguida o Pres. perguntou ao secretário 

se as contas tinhão sido reclamadas por alguma pessoa o que ele respondeu que não 

tinha havido reclamação alguma, o que rezolverão aprovalas na generalidade.E não 

havendo mais nada a tratar foi encerradaa sessão do que para constar se lavrou a 

prezente acta que vai ser assinada por todos. 

____________ 

Folha nº:  147v. 
Presidente  Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 
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Sessão de 10 de Janeiro de 1937 

A déz dias do mêz de Janeiro do ano de mil nove centos e trinta e sete, nesta 

freguesia de Lamas, concelho de Braga reuniu em sessão ordinaria a comissão 

administrativa da mesma Junta. Aberta a sessão pelo prezidente foi lida aprovada e 

assinada e acta da sessão anterior. E como não houvesse nada a tratar foi encerrada 

a sessão da qual para constar vai ser assinada por todos. 

____________ 

Folha nº:  148 
Presidente  Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 

 

 

Sessão de 24 de Janeiro de 1937 

A vinte e quatro dias do mêz de Janeiro do ano de mil nove centos e trinta e sete, 

nesta freguesia de Lamas, concelho de Braga se reuniu em sessão ordinaria a 

comissão administrativa da dita Junta. Aberta a sessão pelo prezidente foi lida 

aprovada e assinada e acta da sessão antecedente. E como não houvesse mais nada 

a tratar foi levantada a sessão do qual para constar vai ser assinada por todos. 

____________ 

Folha nº: 148 
Presidente Não assinou 
Os Vogais: Não assinaram 

 

 

Sessão de 14 de Fevereiro de 1937 

A quatorze dias do mêz de Fevereiro do ano de mil nove centos e trinta e sete, nesta 

freguesia de Lamas, concelho de Braga se reuniu em sessão ordinaria a comissão 

administrativa da dita Junta. Aberta a sessão pelo Snr prezidente foi lida aprovada e 

assinada e acta da sessão anterior. E como não houvesse mais nada a tratar foi 

levantada a sessão do qual para constar vai ser assinada por todos. 

____________ 

Folha nº: 148 
Presidente Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 
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Sessão de 28 de Fevereiro de 1937 

A vinte e oito dias do mêz de Fevereiro do ano de mil nove centos e trinta e sete, 

nesta freguesia de Lamas, concelho de Braga se reuniu em sessão ordinaria a 

comissão administrativa da Junta de Freguesia. Aberta a sessão pelo Snr Prezidente 

foi lida aprovada e assinada e acta da sessão antecedente e não houvesse nada a 

deliberar, foi encerrada a sessão do qual para constar se lavrou esta que vai ser 

assinada por todos. 

____________ 

Folha nº: 148 e seguinte 148v. 
Presidente Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 

 

 

Sessão de 14 de Março de 1937 

A quatorze dias do mêz de Março do ano de mil nove centos e trinta e sete, nesta 

freguesia de Lamas, concelho de Braga se reuniu em sessão ordinaria a comissão 

administrativa da Junta de Freguesia. Aberta a sessão pelo Snr Prezidente foi lida 

aprovada e assinada e acta da sessão antecedente e não houvesse nada a tratar, foi 

levantada a sessão do qual para constar se lavrou esta que vai ser assinada por 

todos. 

____________ 

Folha nº: 148 e seguinte 148v. 
Presidente Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 

 

 

Sessão de 28 de Março de 1937 

A vinte e oito dias do mêz de Março do ano de mil nove centos e trinta e sete, nesta 

freguesia de Lamas, concelho de Braga se reuniu em sessão ordinaria a comissão 

administrativa da mesma Junta. Aberta a sessão pelo Prezidente foi lida aprovada e 

assinada e acta da sessão anterior e não houvesse nada a tratar, foi levantada a 

sessão do qual para constar se lavrou esta que vai ser assinada por todos. 

____________ 

Folha nº: 148 e seguinte 148v. 
Presidente Francisco Alves 

Os Vogais: Não assinaram 
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Tem este livro cento e quarenta e oito folhas, as quais foram por mim numeradas e rubricadas com o 

appelido “Castilho”” de que uso. 

Freguesia de Santa Maria de Lamas 2 de Dezembro de 1908. 

Pdre. Francisco Ribeiro Pereira de Castilho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


