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Passe 
Lisboa 6 de Agosto de 1870 
O Administrador Substituto  
Negreiros 

Il.mo Sr 
 
 

 
 
 
 
 
 Diz José Maria de Eça de Queirós administrador do Concelho de Leiria 

que precisando em interesse próprio de apresentar o auto que nesta administração se 

lavrou do acto da sua posse. 

 
 
 
 
 
 

Pede a V. Exª se digne mandar-lhe passar por 
certidão o teor do mesmo auto. 
 
  Espera Real Mercê 

 
 
 
Leiria, 6 de Agosto de 1870 

 
 
 
 
José Maria de Eça de Queirós 
(Assinatura sobre selo de 60 réis) 

                                                 
1 Arquivo Histórico Diplomático. Caixa 1155. 



Romão José Dias, Escrivão da Administração do Concelho de Leiria por Sua Majestade 

El Rei que Deus Guarde. 

Certifico que revendo o livro respectivo dos autos de posse, que serve nesta 

Administração, nele a folhas seis encontrei o auto a que se refere a petição retro, cujo 

teor é o seguinte: Auto de posse = Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 

mil oitocentos e setenta aos trinta dias do mês de Julho, nesta cidade de Leiria e na casa 

da Administração do Concelho, onde se achava o Administrador Substituto do mesmo 

Concelho, o cidadão José Adrião Xavier Negreiros, compareceu o Bacharel José Maria 

de Eça de Queirós nomeado para o cargo de Administrador efectivo deste dito Concelho 

por Decreto de vinte e um do actual mês (Diário número cento e sessenta e um). Pelo 

referido Administrador Substituto foi dado posse ao mencionado Bacharel, entregando-

lhe neste acto a gerência dos negócios desta Administração, de que este tomou conta, 

ficando investido na dita posse. Para tudo ficar constando mandaram lavrar este auto, 

que vai por ambos assinado depois de lido por mim Romão José Dias, Escrivão que o 

escrevi = José Maria de Eça de Queirós = José Adrião Xavier Negreiros = Romão José 

Dias. Não continha mais o dito auto, que para aqui transcrevi e vai conforme. Leiria seis 

de Agosto de mil e oitocentos e setenta, e eu Romão José Dias, a escrevi.  

Romão José Dias 

 

Reconheço a letra e assinatura constante desta página.  

Leiria 6 de Agosto de 1870. 

[??] 

Germano Augusto Magalhães de Melo 

Reconheço assinatura supra do Tabelião Lisboa, 19 de Agosto de 1870 

[??] 

Tabelião Jorge Camelier 


