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VOTO n.º 88/XIV

De congratulação pela importância social desenvolvida ao
longo de um século e meio pelo Instituto Monsenhor Airosa em Braga

O Instituto Monsenhor Airosa, antigo Colégio de Regeneração, localiza-se em Braga e 
está a comemorar os 150 anos da sua fundação.

Na segunda metade do séc. XIX, quando a maioria da população era analfabeta, o país 
vivia tempos de grande instabilidade política e atravessava momentos de grave penúria 
que mais fortemente se fazia sentir nos meios urbanos, o Padre João Airosa – consciente
dos problemas, lança mão dos meios ao seu alcance para lhes dar resposta, acarinhando 
medidas de estímulo que alteram substantivamente a dignidade Humana, em particular 
das Jovens e Mulheres humilhadas pelas circunstâncias. 

Em 1869, acolhe numa casa emprestada, a que dá o nome de “Casa d’Abrigo” o início 
de uma importante intervenção cívica.

Em 1874, institucionaliza-se a obra com a aprovação dos seus Estatutos pela autoridade 
civil e eclesiástica, passando a chamar-se “Colégio de Regeneração”.

Nasce aí o ensino “das contas e das letras” e, igualmente, o ensino de diferentes profissões 
com destaque para a conhecida “Oficina-Escola de Tecelagem”, criando condições dignas 
de uma vida autónoma às mulheres que temporariamente acolhia e produzindo aí “obras 
de excelente qualidade”.

Em 1883, o Estado por decreto, entrega o devoluto “Convento da Conceição” para aí 
instalar o Col. de Regeneração, onde hoje se encontra.

Festando o seu Centenário em 1969, a Instituição toma o nome do Fundador: Instituto 
Monsenhor Airosa, passando em 1982 a IPSS.

O IMA tem um orçamento anual em média de um milhão de euros desenvolvendo as
Respostas Sociais:

 Casa de Acolhimento Residencial com acolhimento de 30 crianças e jovens de ambos 
os sexos;

 Lar Residencial e Equipamento Residencial para Pessoas Idosas que acolhe 31 
mulheres portadoras de deficiência, na sua maioria do foro mental, todas sem 
retaguarda familiar
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Pela importância social desenvolvida ao longo de um século e meio, protegendo os(as) 
mais necessitados(as) e pela densidade dos resultados alcançados de forma sustentada, 
recolhendo o mais profundo respeito da Comunidade onde se insere, a Assembleia da 
República reunida em Plenário, endossa à Direcção do IMA-Instituto Monsenhor Airosa, 
a todos(as) os Colaboradores, Voluntários e Utentes, votos de congratulação e louvor por 
todo o seu historial, numa altura em que celebra um século e meio de vida ao serviço 
dos(as) mais desprotegidos(as).

Palácio de S. Bento, 2 de Dezembro de 2019

Os Deputados Do GP/PSD, Os Deputados do GP/CDS-PP,


