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O manuscrito fundador do  
Gabinete Português de Leitura da Bahia:  

Atas 1863-1875

N o Prefácio de uma crucial obra para o estudo da História do Livro e das Bibliotecas no 
Brasil, Rubens Borba de Moraes (2006, p. 1) alerta para o fato de que

Não é possível estudar-se a história das idéias, a divulgação de novas técnicas, a história 

da cultura brasileira enfim, sem saber quais livros e periódicos que existiam à disposição 

dos brasileiros em diferentes épocas. Infelizmente muito pouco foi feito nesse sentido. 

Poucas são as pesquisas realizadas, raros os documentos publicados. Não houve ainda 

uma investigação sistemática nos arquivos e bibliotecas de Portugal e do Brasil com a 

finalidade de esclarecer o papel que o livro desempenhou na história da nossa cultura.

A advertência parece ainda reverberar nos dias de hoje. Ainda há muito que explorar sobre a 
história dos livros e das Letras. Conhecer a história de uma biblioteca é indispensável para conhecer 
a história do pensamento e da cultura de dada época, por isso também a importância de compreen-
der o seu acervo formador e o desenvolvimento de suas coleções no percurso de sua existência.

“O livro e seu comércio [...] começam a desenvolver-se no século IV a.C. [...] Com o aumento 
do mercado leitor surgiram profissões estritamente associadas ao livro: [...] o livreiro” (ARAÚJO, 
2008, p. 38). Segundo Brito Broca (2005, p. 341), no início do séc. XX o Brasil era um grande (“o 
melhor”) mercado para os livros portugueses:

Segundo o testemunho de João do Rio, os editores lusos respondiam às queixas dos es-

critores patrícios sobre a exígua remuneração que lhes davam, dizendo: ‘Mas aqui não se 

lêem livros. Não é possível dar mais porque teríamos prejuízo. O nosso grande mercado 

é o Brasil. No Brasil é que se lê.’ 
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Certamente, a criação dos Gabinetes Portugueses de Leitura teve algum papel propulsor nesse 
fenômeno.

O documento que move o presente livro – a ata de fundação – pertence ao acervo do Gabinete 
Português de Leitura da Bahia, situado na Cidade do Salvador, instituição criada 1863, e, a exemplo 
dos demais liceus portugueses de leitura, com objetivo de adquirir “obras de reconhecida utili-
dade, escritas nos idiomas português e francês, e mais aquelas que posteriormente se julgarem 
mais precisas, assim como os principais jornais publicados em Portugal e no Brasil” (Ata n. 1, 1863 
apud CARVALHO, 1999).

No capítulo intitulado o “Real Gabinete Português de Leitura: o livro como construção da imagem 
do imigrante”, do livro Travessia das Letras, Kátia de Carvalho1 afirma que a instituição pretendeu 
“impor-se como um relicário da língua portuguesa no Brasil” (CARVALHO, 1999, p. 107-108), 
sendo mais do que uma simples biblioteca.

Criado sob o signo das letras, fez da literatura um instrumento ideológico. E foi em torno 

dessa “ideologia literária” que suas paredes foram erigidas.

Após mais de um século, literatura portuguesa e brasileira se mesclam no acervo da ins-

tituição, embora o Real Gabinete jamais tenha deixado de ter como objetivo a aquisição 

de obras portuguesas. Encaremos a literatura como uma nuance cultural. [...]

Podemos perceber a exaltação da cultura literária por meio dos discursos proferidos 

pelos membros e convidados desta instituição no decorrer da sua história. Portugueses e 

brasileiros ilustres, como Joaquim Nabuco e Paulo Barreto, já homenagearam o Gabinete, 

quer sob a forma de palavras, quer sob a forma de doações.

O que há de fascinante nessa biblioteca é notar que toda a sua estrutura – do edifício às 

estantes – recende à história. Na verdade, a própria trajetória do Gabinete compreende 

várias outras histórias. Entre elas, a da colônia no Rio de Janeiro e as estratégias utiliza-

das para manter viva a chama da cultura e da literatura portuguesas em uma das cidades 

brasileiras mais significativas política e culturalmente, como tem sido há muitos o Rio 

de Janeiro. E, como não poderia deixar de ser, um pouco da história da própria cultura 

brasileira, que se constitui a partir de uma rica miscelânea, na qual a cultura lusitana foi 

e continua sendo determinante. 

Tudo o que Carvalho (1999) afirma sobre o Real Gabinete do Rio de Janeiro aplica-se à história 
dos demais Gabinetes Portugueses de Leitura que, na sequência desse primeiro, foram criados em 
Pernambuco, na Bahia e no Pará.

Em Salvador, no dia 2 de março de 1863, na sede da Sociedade Portuguesa de Beneficência De-
zesseis de Setembro, fundou-se uma sociedade batizada de “Gabinete Portuguez de Leitura” que 
tinha, entre suas finalidades, criar uma biblioteca onde os “subditos portuguezes” pudessem se 
reunir para desfrutar de obras basilares da cultura portuguesa e de outros idiomas, além de oferecer 
cursos e atividades de interesse à cultura lusa. Deveria ser comprado para essa biblioteca o maior 
número de obras de valor reconhecido para o idioma “pátrio” e para a cultura europeia (ACTAS 
DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 2 de março de 1863). 

Como forma de manutenção da instituição, os sócios deveriam pagar um valor mensal, sendo 
os portugueses aceitos como sócios efetivos e os brasileiros apenas como sócios subscritores, 
aceitos por um período determinado de tempo – geralmente seis meses ou um ano. Para a reunião 
de instalação, acredita-se, foram convidados diversos participantes que pudessem partilhar desse 
objetivo comum. Esses, provavelmente, viriam a ser os sócios fundadores. Todos os novos sócios, 

1 Kátia de Carvalho é, atualmente, a diretora da Biblioteca Infante Dom Henrique, do Gabinete Português de Leitura da Bahia.
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a partir de então, deveriam ser apresentados através de propostas de outros sócios efetivos.
No “Termo de Installação do Gabinete Portuguez de Leitura” da Bahia, no qual constam os 

nomes dos referidos sócios fundadores e os valores estipulados para as mensalidades, lê-se que

Estando todos abaixo assignados de comum accordo [...] [...] do Gabinete Portuguez de 

Leitura, [...] eleger dentre si uma comissão composta de 5 pessoas para confeccionar os 

Estatutos e dirigir temporariamente o Gabinete até a primeira reunião da Assemblea Ge-

ral, recolhidas as listas derão o seguinte resultado Manoel Joaquim Rodriguez 15, votos 

Gomes da Costa 14, Jose Francisco Martins 9, Bernardino Jose Ferreira Rodriguez 9, A[...] 

Gonçalves 8, Vianna 6, Marques Braga (Manoel) 6, Luiz Gomes da C[...] Alves de Seabra 

1, havendo empate entre Arthur e Gonçalvez, a [...] decidio a favor do primeiro.” (ACTAS 

DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 2 de março de 1863)

As duas primeiras reuniões ocorreram na sede da Sociedade Beneficente Dezesseis de Setem-
bro. A terceira, na qual aconteceu a eleição da mesa diretora, não se pode identificar onde ocorreu 
nem em que data foi por faltar a parte inicial da ata. A quarta reunião teve lugar no “Escritptorio 
do Senhor Machado de Miranda”, eleito presidente do Gabinete.

Na primeira sessão da direção efetivamente eleita – em [...] de julho de 1863 –, é determinado 
o aluguel de uma sede específica para o Gabinete, a qual seria à Rua Direita do Comércio, nº 44, 
2º andar. Na mesma reunião foi autorizada a contratação do primeiro funcionário da instituição, 
que se ocuparia das cobranças e da entrega dos ofícios e mais correspondências.

A segunda sessão da diretoria – em [...] de julho de 1863 –, embora tenha sido informado no 
caput ter tido lugar na residência do presidente, anuncia no corpo da ata ter ocorrido já na nova 
sede. Foram autorizadas, nessa reunião, as aquisições de mobiliário e objetos necessários para o 
funcionamento da instituição. Registrou-se também a lista dos primeiros novos sócios propostos 
e aprovados pela direção. A partir dessa ata, em praticamente todas as demais, propostas de novos 
sócios efetivos ou subscritores foram apresentadas pelos membros da mesa diretora ou por outros 
membros da sociedade.

Na reunião seguinte, no dia 6 de agosto, foi lida a “carta d’approvação dos Estatutos pelo Exce-
lentissimo Presidente da Provincia”. Na mesma ocasião, foi autorizada a aquisição das primeiras 
obras literárias. O Gabinete não possuía, ainda, fundos suficientes para tal, e os membros da di-
retoria tiveram que arcar com as despesas dessa aquisição.

Na ata de 9 de setembro de 1863, anunciou-se a compra das primeiras obras (cerca de 600 
volumes de obras de literatura “pela quantia de oitocentos mil reis”), além disso,

Declarou mais o Senhor Prezidente que em virtude de igual autorização do Conselho 

Directorio havia mandado fazer cinco estantes para livros os quaes custarão duzentos 

e trinta mil reis que o mesmo pagou, achando-se as mesmas estantes já na salla da So-

ciedade, bem assim dose cadeiras por Reis 36$000 e uma meza por Reis 50$000; cujas 

quantias tambem pagou.

Assignarão as gazetas: Commercio do Porto, Jornal do Commercio de Lisboa, Diario da 

Bahia e Jornal da Bahia.

Rezolveu-se que se anunciasse para o dia 1º d’Outubro proximo futuro a abertura da Socie-

dade, visto como o Senhor Eduardo Joaquim Portella que foi admittido em 1 de Julho para 

empregado da caza vencendo o ordenado de quinze mil reis mensaes e 10% da Commissão 

pelas cobranças; se presta a servir de Bibliothecario, athe que se possa pagar a admissão 

de um outro empregado.

Nada mais havendo a tratar o Senhor



Alícia Duhá Lose | Vanilda Salignac de Sousa Mazzoni | Fabiano Cataldo de Azevedo | Isabel Lousada

—
28
—

Prezidente encerrou a sessão.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 9 de setembro de 1863)

Na ata de 20 de outubro de 1863, foi informado que 

Rezolveu-se fazer publicar pelo Jornal da Bahia os estatutos da Sociedade que foram 

aprovados pelo Excelentissimo Senhor Prezidente da Provincia por acto de [...] de Setembro 

proximo passado e bem assim a carta d’approvação (ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS 

DE LEITURA, 20 de setembro de 1863).

Na acta de 27 de dezembro do mesmo ano, vê-se a contratação do primeiro funcionário com a 
função específica de bibliotecário – o Sr. Manoel de Barros Silva – que deveria também desem-
penhar as funções de Cobrador e Escriturário. No ato da posse do novo funcionário, procedeu a 
“um Balanço na Bibliotheca” com a assistência do ex-empregado Eduardo Joaquim Portella e do 
2º Secretario Jose Joaquim Gonsalves.

No decorrer das atas é possível ver o desenrolar da formação do Gabinete, o aumento do seu acervo 
e as formas como isso acontece, vislumbrando-se, ainda, as normas de funcionamento da casa.

Acta da sessão da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura em 2 de Abril de 1864, aliás 

30 de Março 1864

Presidencia do Senhor José Machado de Miranda

Achando-se presentes os Senhores Directores José Machado de Miranda, Manoel da Costa 

Rodriguez Vianna, Antonio Joaquim da Silva Bastos, Manoel Joaquim Marques Braga, e 

José Joaquim Gonsalves; o Senhor Presidente abriu a sessão. Foi lida, posta em discus-

são, e aprovada a acta da sessão precedente.

Expediente

Um requerimento de Manuel Joaquim Gomes Duarte, pedindo para pagar o drama = 

Lagrimas abençoadas = que havia tomado por ordem do socio effectivo Manuel Gomes 

Fernandes, em consequencia de se haver desencaminhado: foi attendido.

O Senhor Presidente apresentou uma conta documentada de Reis 436$000 que se ordenou 

fosse paga pelo Senhor Thezoureiro, que declarou ter em Caixa quantia para isso.

O Senhor Machado pedio authorisação para mandar vir de Lisboa uma factura de obras 

para aumento da Bibliotheca, o que foi aprovado unanimente.

O Senhor Consul Augusto Peixoto remeteu a este Gabinete os primeiros numeros do Jornal 

= Revista Luzo-Brazileira = que a Direcção resolveo subscrever por seis mezes.

O Senhor Machado de Miranda offereceu a este Gabinete dous quadros com os retratos 

dos nossos Soberanos Dom Pedro 5º e Dom Luiz 1º.

De Pernambuco offereceu a este Gabinete o Illustrissimo Senhor Joaquim Gozardo de Bastos 

= dous exemplares de um drama de sua produção intitulados = Culpa e arrependimento = 

que a Direcção aceitando mandou agradecer a esse Cavalheiro tão obsequiósa lembrança.

O socio effectivo Antonio Ferreira da Fonceca tambem offereceu a esta Bibliotheca dois 

livros em francez = intitulados = Journal d’un voyage a Tomboctou et a Jenné.

Não havendo nada mais a tractar, o Senhor Presidente suspendeu a sessão.

Para constar mandei lavrar a presente acta que assigno com os mais collegas,



O manuscrito fundador do Gabinete Português de Leitura da Bahia: Atas 1863-1875

—
29
—

   Jose Machado de Miranda

   Manoel da Costa Rodriguez Vianna

   Antonio Joaquim da Silva Bastos

   José Joaquim Gonçalves

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 30 de março de 1864)

Na acta de 20 de setembro do ano seguinte, vê-se que o número de sócios ia aumentando a 
cada reunião. Nessa mesma ata, noticiou-se a mudança da instituição para outra sede, a qual era 
equipada com mais móveis, utensílios e material de expediente.

Acta da 2ª sessão (no segundo anno social) da Directoria do Gabinete – Portuguez de 

Leitura em 20 de Setembro de 1864.

 Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As 6½ horas da tarde, estando presentes os Senhores Silva Bastos, Fernando, Bonifacio, 

Gomes Fernandes e Joaquim Brandão, faltando sem participação os Senhores F[...] e Mello, 

e Costa Sól – o Senhor Presidente abriu a sessão.

 Foi lida, e approvada a acta da sessão antecedente.

_____________Expediente______________

Proposta nº 1 – do Senhor Manoel da Silva Alves Pereira, propondo para socio os Senhores 

Joaquim Pereira de São Thiago Manoel Soares Homem, o Senhor Antonio Nunes Teixeira 

que foram approvados;

Proposta nº 2 – do mesmo Senhor Alves Pereira, apresentando para socio o Senhor An-

tonio Ferreira de Resende - que igualmente foi approvado;

Proposta nº 3 – do mesmo Senhor propondo mais para socios os Senhores Manoel Jorge 

Coimbra, e Apparicio Joaquim Gomes Pereira Castiço – que foram approvadas.

Proposta nº 4 – do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão, apresentando para 

socios os Senhores Manoel José Gonçalves de Almeida, e Julio Emilio Pereira de Barros – 

que foram approvados;

Proposta nº 5 – do Senhor João Gomes Fernandes, propondo para socio o Senhor Valentino 

de Souza Corrêa, que foi approvada;

Proposta nº 6 – do Senhor Joaquim Leite de Carvalho, apresentando para socios os Senhores 

Manoel Schiappe Monteiro e Antonio Gonçalves da Silva Mattos, que foram approvadas;

Proposta nº 7 do Senhor José Joaquim Fernandes e Silva, apresentando para socios os 

Senhores Manoel Jozé Alves Correa, Joaquim Francisco dos Santos, Antonio Pinto de 

Carvalho, e Jozé Pedro Ferreira Dias Braga, que foram approvados.

  A Directoria propoz para socios os Senhores Agostinho Candido de Souza 

Ribeiro, Francisco Pinto Gonçalves Pereira, João Pinto Dias de Mesquita, Joaquim de Mello 

Sampaio, Domingos Fernandes Moreira, Candido Augusto Pires de Aguiar, Antonio José 

dos Santos, Manoel José de Carvalho e Oliveira – José Vieira de Almeida, José Joaquim de 

Souza Guimarães - Gabriel Ozorio de Barros – Antonio Lopes Machado, Manoel Novaes 

d’Oliveira, José Maria Marques, Antonio Joaquim Gomes, Antonio José de Amorim So-

brinho, e Manuel de Barros Silva – que foram approvados;

 Havendo precisão de comprar-se alguns objectos para a sala do Gabinete e co-

modidade dos socios, a direcção auctorisou ao Senhor Thezoureiro o pagamento de R$ 
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149$[...] valor de 1 meza grande – 12 Cadeiras – 2 Candieiros para [...] 1 Tinteiro, e panno 

para a meza; auctorizando tambem o pagamento da Taboleta que se acha encomendada 

ao artista José Dias dos Santos.

 O Senhor Presidente ficou tambem authorizado a contractar a factura dos Diplomas. 

O Senhor Thezoureiro declarou ter feito entrega da chave da sala onde esteve o Gabinete 

ao Senhor Fernando Pereira de Carvalho em 18 do corrente – dia em que se effectuou a 

mudança para a caza onde actualmente funccionamos: declarou mais o Senhor Thezoureiro 

ter contractado a cobrança do Gabinete, com o Senhor Joaquim José de Oliveira Guimarães, 

mediante a porcentagem de 6 por % obrigando-se a mesma a entregar o expediente.

 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão a sessão as 7½ horas.

Para constar mandei lavrar a presente acta, Eu, Fernando Pereira da Cunha, 1º Secretario 

o subscrevy e assigno

 Antonio Joaquim da Silva Bastos. Fernando Pereira da Cunha

     Joaquim de Almeida Brandão

     Bonifacio Jose Barros

     Joao Gomes Fernandez

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 20 de setembro de 1864)

Em 14 de outubro de 1864, autorizou-se o aumento do ordenado do bibliotecário de 500 para 
600 mil réis anuais. E o papel social da instituição e sua relação com a cultura portuguesa ficou 
explicitada em ações como esta:

Aditamento

Depois de encerrada a sessão acima transcrita o Senhor Presidente declarou que por deli-

beração tornada [...] sciente entre todos os membros da Directoria, – [...] [...] na Corte do 

Rio de Janeiro – uma Commissão composta dos Senhores Ruy Germack Possollo, Joaquim 

Marcellino de Britto, José de Vasconcellos e Souza, [...] Henriques Ferreira, Doutor Alexandre 

José de Mello [...] para em nome do Gabinete felicitar a Sua Majestade o Imperador pelo 

feliz consorcio de Sua Alteza Imperial a Senhora Princeza Dona Izabel com o Conde d’Eu.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 14 de outubro de 1864)

A relação com o comércio livreiro é um dos pontos relevantes do documento. Veem-se desfilar 
pelas sucessivas atas diversos livreiros fornecedores, assim como as obras adquiridas, os valores 
pagos por cada uma, ou por lotes, e seu transporte. No entanto, chama atenção que apenas no 
final do ano de 1866, portanto, três anos após a fundação do Gabinete, se dá início à aquisição de 
obras de fornecedores brasileiros – ou, pelo menos, sediados no Brasil. Percebe-se também que 
as publicações produzidas pelo próprio Gabinete já remontam ao início de sua história:

 Officio do 1º Secretario do Gabinete Portuguez de Leitura do Rio de Janeiro em res-

posta a um outro que lhe derigira o secretario deste Gabinete pedindo indicasse pessoa 

que podesse naquella Corte fornecer com boas condições, livros á este Gabinete.      Aquelle 

Senhor Secretario indicou o Senhor Baptiste Louis Garnier __.

 Outro officio do Senhor João Gomes Fernandes, remettendo ao Senhor Presidente 

quarenta mil reis dos dez exemplares que destribuio dos versos a Francisco Gomes de 

Amorim, conjuntamente com os C[...] da Commissão Diniz Nunes Pinto de Miranda e José 

Joaquim dos Santos Ferreira _
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 Outro identico do Senhor Joaquim Lopes da Motta Guimarães 1º Secretario da Direcção 

da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 de Setembro – enviando Reis 36$000 

– de nove exemplares dos referidos versos, os quaes destribuio para si e seus collegas da 

Direcção.

 Um officio do mesmo 1º secretario da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 

de Setembro remettendo á Directoria do Gabinete um exemplar dos discursos do distincto 

portugues José Cardozo Vieira de Castro.

 Um officio do illustrado socio Augusto Cezar de Lacerda dando parte de ausentar-se, 

e agradecendo por termos delica[...] consideração e cavalheirismo que lhe prestáram os 

seus amigos consocios do Gabinete Portuguez de Leitura.

 Outro officio do socio honorario Antonio Augusto de Mendonça remetendo para a 

Bibliotheca deste Gabinete dous exemplares do seu [...] intitulado “A Messalina”.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 31 de dezembro de 1866)

Nos primeiros anos de existência do Gabinete da Bahia, o Sr. Antonio Maria Pereira, livreiro de 
Lisboa, foi o maior fornecedor da instituição. A relação do Gabinete para com esse era, no mais das 
vezes, intermediada, de forma gratuita, pelo Senhor João de Sousa Pias, negociante português. A 
partir de meados do ano de 1862, passou a figurar no papel de intermediador das aquisições, junto 
ao senhor Maria Pereira, o senhor Januario Camillo Mendes Morgado. Nas atas, além dos valores, 
é possível ver detalhes sobre o transporte das remessas. O cuidado com as obras da biblioteca, 
que, sistematicamente, eram submetidas a reparos ou encadernações e reencadernação também 
fica patente. As obrigações, atribuições, atividades e atitudes do funcionário bibliotecário e seu 
assistente também são compreendidas através da leitura de diversas atas.

Os livros, móveis e objetos decorativos recebidos por doação também eram registrados nas atas 
e, muitas vezes, é possível encontrar um valor monetário atribuído a cada um deles para que se 
tivesse controle do patrimônio da instituição.

Acta da 2ª sessão da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura em 2 de maio de 1867

 Presidencia do Senhor 1º Secretario Joaquim Francisco de Almeida Brandão___

 As sete horas da tarde, achando-se presentes os Senhores Joaquim Brandão Villa-

rinho, servindo de secretario, Freitas Seri, Diniz de Miranda, Rodrigo Cardoso, e Augusto 

Lopes, faltando com causa participada o Senhor Presidente José Machado de Miranda, o 

Senhor Joaquim Brandão declarou aberta a sessão:

 Foi lida a acta da sessão transacta que foi approvada sem discussão.

 Foi presente o seguinte

___Expediente___

Huma carta do Senhor Antonio Maria Pereira, livreiro de Lisbôa participando uma remessa 

de livros pelo Paquete Shannon na importancia de Reis 65$970 fortes, pelo que ficou o 

Senhor Thezoureiro authorisado a comprar um saque sobre a Praça de Lisbôa, e entregal-o 

ao Senhor Secretario para fazer remessa

 Foi apresentado um Projecto de Regulamento Interno, organisado pelo Bibliothecario 

Barros Silva, o qual foi approvado pela Direcção com algumas alterações e ordenou-se que 

fosse passado a limpo para tambem ser presente á Assemblea Geral e por ella approvado 

opportunamente;



Alícia Duhá Lose | Vanilda Salignac de Sousa Mazzoni | Fabiano Cataldo de Azevedo | Isabel Lousada

—
32
—

 Fica marcado o prazo de 8 dias, a contar de hoje para os Senhores Bibliothecario e 

Ajudante, entrarem com suas fianças conforme o artigo 22 §3º dos Estatutos, e conforme 

já lhes foi estipulado pela Direcção

 Foram approvadas as seguintes

___Propostas___

Uma do Senhor Manoel de Freitas Seri, apresentando para socio effectivos os Senhores 

Manoel Luiz de Carvalho, Jacyntho José Duviel, Manoel Fernandes dos Santos e Joaquim 

da Costa Sol.

Do mesmo Senhor propondo para subscriptores os Senhores Antonio Alves Pinheiro Junior, 

Antonio Valido Dantas, e Charles C. Pierre, e Jozé Evaristo Bernardes.

Uma dicta do Senhor socio Antonio Henrique Marques apresentando para socio effectivo 

o Senhor José Francisco Gonçalvez Ramos, que foi egualmente approvado.

Uma dicta do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão propondo para socio effectivo 

o Senhor João de Bastos Pinto Salgado.

Uma dicta do Senhor Diniz Nunes Pinto de Miranda propondo egualmente para socios 

effectivos os Senhores José Maria Fiuza Marinho, Manoel Dias da Roza [...] [...] Pereira 

da Motta.

Uma dicta de Manoel Barros Silva propondo para socio effectivo o Senhor Manoel Soares 

da Silva Moreira.

Uma dicta do socio Jozé Rodrigues de Souza apresentando para effectivo o Senhor Rufino 

Fernandes da Costa [...]

Uma dicta do Senhor Jozé Joaquim Fernandes e [...] propondo para subscriptor pelo prazo 

de trez mezes, o Senhor Plinio de Castro Athaide.

Uma outra do socio Bibliothecario Manoel de Barros apresentando para socio effectivo o 

Senhor Thomaz de Aquino [...] Souza.

Resoluções

A Directoria nomeou os Senhores Thezoureiro Seri e [...] Rodrigo, e Augusto Lopes para 

verificarem as obras que necessitam de encadernação e concerto para o mandarem fazer, 

ficando o Senhor Thezoureiro authorisado a pagar a conta ao livreiro que se contratar.

O Senhor Diniz foi designado para a fiscalisação do mez.

O Senhor Brandão declarou ter recebido uma carta do Senhor Bernardo Pereira da Silva, 

pedindo sua demissão de socio a qual foi acceita.

O Senhor Thezoureiro fica encarregado de receber do socio Antonio Pinto Monteiro a 

quantia de 5$000 reis da obra “Escrava Branca” que se extraviou.

 A Directoria offereceu um Album ricamente encadernado para n’elle se assignarem 

os Senhores que honrarem com suas visitas a Bibliotheca deste Gabinete.  Foi inau-

gurado este Livro com as assignaturas do Illustrissimo Deputado Portuguez Doutor José 

Cardoso Vieira de Castro, e do Excelentissimo Senhor Consul Geral Commendador Antonio 

de Almeida Campos.

 Eu servindo de secretario a subscrevi e assigno

Joaquim Francisco de Almeida Brandão José Corrêa Villarinho

Rodrigo Jose da Silva Cardoso   Diniz Pinto de Miranda

      Augusto Lopes da Silva Lima

Manoel José de Freitas Seri
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(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 2 de maio de 1867)

O acervo da instituição não se compunha apenas de obras literárias. Logo de início, veem-se 
ofertas como esta do Sr. José Paim Tosta, que doou à biblioteca da instituição “um livro novo do 
Atlas Geographico”. Na mesma reunião, o Sr. Manoel José de Freitas Seri fez oferta do “novo Mappa 
geographico do Imperio do Brazil”.

Na reunião do dia 10 de setembro de 1866, mencionou-se pela primeira vez a indicação de uma 
mulher para sócia da instituição: “Uma da Direcção apresentando para socios effectivos o Illus-
trissimo Senhor Augusto Cezar de Lacerda, e sua esposa a Excelentissima Senhora Dona Carolina 
Augusta [...] que foram approvados” (ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 10 de se-
tembro de 1866). E apenas na reunião de 8 de setembro de 1867 faz-se menção à segunda mulher 
como sócia da instituição. Por proposta da Direção, foi registrada como sócia efetiva a Sra. Dona 
Eugenia Infante da Camara. Na mesma reunião, determinou-se a publicação de um anúncio “para 
a admissão de subscriptores e subscriptoras”.

Em função de seu perfil enaltecedor da cultura lusa, sistematicamente, a direção do Gabinete 
organizava festejos no mês de outubro para comemorar o “anniversario natalicio de Sua Mages-
tade Real o Senhor Dom Luiz 1º”. Os eventos, inicialmente, consistiam em espetáculos musicais 
ou teatrais e ocorriam no Theatro São João, cuja verba arrecadada com a venda de bilhetes era, 
geralmente, revertida para duas instituições de caridade, uma no Brasil e outra em Portugal.

Nos anos de 1866 e 1867, no entanto, o apurado com o espetáculo teve destino um pouco di-
ferenciado.

O Senhor Augusto Lopes, ponderou que tendo-se de dar o espectaculo na noite de 31, para 

seu producto liquido ser devedido pelas familias dos voluntarios da Patria, e Azylo de 

Maria Pia conforme se havia resolvido na prescedente sessão; comtudo, tendo reflectido 

que esse resultado será muito diminuto para dividir, propõe que seja elle só applicado ás 

familias dos voluntarios bahianos. (ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 9 

de outubro de 1867)

No percurso das atas é possível mapear a formação do acervo da instituição, pois são sistemá-
ticas as menções a compras, doações, ofertas, balanços e catálogos:

______Offertas_____

O Senhor socio Manoel Luiz de Carvalho offerece os quatro romances seguintes  

  – Barbeiro de Pariz: em    1 volume

  – Irmaa Anna  em    1 dicto

  – Lagoa d’Auteuil em    1 dicto

  – Caza Branca  em    1 dicto

O Senhor Secretario ficou incunbido de agradecer.

______Compras de Obras______

Fez-se acquisição de deversas obras em 68 volumes pela quantia de setenta mil reis, 

finando o Senhor Thezoureiro authorisado a pagar a dicta quantia.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 9 de outubro de 1867)
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___________________________________________________

 Huma dicta do mesmo Senhor Antonio Maria Pereira de 17 de Outubro remettendo 

pelo vapor Portolomy uma factura de livros e avizando ter a receber do Senhor João de 

Souza Pias a respectiva importancia de Reis 28$050 fortes.

 O Senhor Thezoureiro fica authorisado a fazer remessa de dinheiro para Lisbôa, a 

fim de ser satisfeita nova factura de livros que se estava apromptando.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 18 de novembro de 1867)

___________________________________________________

Expediente

 Uma Carta de João de Souza Pias remettendo a conta corrente em que mostra ser o 

Gabinete seu devedor até 31 de Dezembro de 1867 da quantia de Reis 42$130 fortes para 

cujo pagamento fica o Senhor Thezoureiro auctorisado a fazer o saque da dita quantia, 

assim como da de mais 100$000 fortes para pagamento de livros que possa remetter o 

Senhor Antonio Maria Pereira livreiro fornecedor do Gabinete.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 2 de fevereiro de 1868)

___________________________________________________

 Em 13 de Março escreveu-se para o Rio de Janeiro ao livreiro Baptiste Louis Garnier, 

accusando o recebimento das obras que mandou e remettendo a quantia de 264$770 im-

portancia dos livros que ficarão, e de ficarem as Obras, Historia da Fornação do Imperio 

Brasileiro em 6 volumes, e a Morte Moral em 4 volumes á sua disposição, por já haverem 

essas obras no Gabinete.

 Em 14 de Março se escreveu para Lisboa ao livreiro Antonio Maria Pereira, também 

accuzando o recebimento da factura de livros que mandara para este Gabinete, e em igual 

data ao Senhor João de Souza Pias remettendo 28$470 reis fortes, conforme consta do 

livro de correspondencia.

 Por falta de estantes para se guardarem os livros ultimamente chegados mandou-se 

fazer uma estante, que custou reis cincoente mil reis.    O Vogal Augusto Lopes da Silva 

Lima, fica encarredado de mandar imprimir o catalogo das obras que existem nesta bi-

bliotheca, ficando por pagar essa impressão.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 20 de março de 1868)

Como era comum há época, a relação entre as muitas sociedades e associações contemporâneas 
gerava uma troca sistemática de documentação. Em diversas atas, vê-se a troca de correspondências 
entre várias delas, em especial comunicando a eleição de suas novas mesas diretoras, enviando 
relatórios financeiros ou convidando para participação em solenidades. Vários desses documentos 
eram mandados arquivar na instituição.

Resolução

O Senhor Presidente deliberou que se officiasse ás Sociedade Gremio Litterario, Socie-

dade Portugueza Beneficencia e Desesseis de Setembro, Monte Pio da Bahia, Imperial, 

Sociedade Montepio dos Artistas, Monte Pio dos Artifices, Gremio Litterario Portuguez do 

Pará, Gabinete Portuguez do Rio de Janeiro e de Pernambuco, a elleição da nova Direcção 



O manuscrito fundador do Gabinete Português de Leitura da Bahia: Atas 1863-1875

—
35
—

que tem de funcionar na gestão de 1868 a 1869, visto que essas Sociedades tem tido essa 

delicadeza para com este Gabinete. O Senhor Secretario fica emcarregado dessas par-

ticipações.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 20 de abril de 1868)

É possível também acompanhar as sucessivas mudanças de bibliotecário da instituição. 

 Uma carta do Senhor Manuel de Barros Silva, Bibliothecario do Gabinete pedindo 

exonaração do Cargo que ocupa, bem como um attestado do seu procedimento e conducta 

durante o tempo em que exerceu essas funções.

A direcção resolveu pela presente exoneral-o desde o primeiro do corrente depois de ter 

prestado o competente balanço ao qual assistirá o Senhor Diniz Nunes Pinto de Miranda e 

o Senhor José Joaquim Fernandes Silva o qual pela presente acta fica servindo de Biblio-

thecario com o mesmo ordenado de cincoente mil reis; com a obrigação de fazer todo o 

serviço que estava a cargo do Senhor Barros. Findo o mesmo balanço a Direcção nenhuma 

duvida põe em dar o Atestado ao Senhor Barros visto o seu procedimento ter sido em tudo 

regular, como prova do que fica o Senhor Thezoureiro auctorisado a dar-lhe Reis 100$000 

a titulo de gratificação.

 Reconhecendo a direcção na pessoa do Senhor Augusto José da Silva habilitações para 

o lugar de ajudante do Bibliothecario em substituição do Senhor Baptista Leão adimete-o 

desde o 1º do corrente digo do mez passado com o ordenado de 20$000 mensaes alem de 

10% que recebe como cobrador em cujo cargo continua.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 2 de fevereiro de 1868)

Na sessão de 23 de abril de 1868, ocupou o posto o quinto bibliotecário da instituição.

–Resoluções–

Forão lidas cinco propostas para o logar de Bibliothecario deste Gabinete, que se achava 

vago, e acceitou-se a do Senhor Manoel Joaquim Lino, por se encontrar nessa pessoa as 

abelitações precisas para occupar aquelle lugar. O Senhor secretario fara a devida 

communicação aquelle Senhor, para vir tomar pósse no dia 1º de Maio, perante a direcção 

que para esse fim se reunirá, e assignar nessa occasião o termo de fiança para depois ser 

assignado pelo seu fiador o Senhor Tenente Coronel Jose Lopes Pereira da [...]

(Actas do Gabinete Português de Leitura, 23 de abril de 1868)

Na continuação das leituras esclarecem-se também algumas ausências percebidas atualmente 
no acervo da instituição. Na ata de 11 de maio de 1868, por exemplo, vê-se o destino dos muitos 
periódicos que eram assinados pelo Gabinete desde a sua fundação.

O Senhor Silva Godinho propoz para serem vendidos todos os os jornaes antigos que se 

achão nesta bibliotheca até 30 de Junho de 1867, a excepção dos Diarios de Lisboa e da 

Bahia, para serem encadernados.   Foi approvado e decidido para serem vendidos, ficando 

o Senhor Silva Godinho encarregado da vendados ditos jornaes. Igualmente ficou o mesmo 

Senhor Silva Godinho encarregado de mandar encadernar alguns livros que se achão em 

brochura.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 11 de maio de 1868)
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Segundo consta em diversas atas, a encadernação dos volumes que se encontrassem em brochura 
era considerado uma forma de conservação e a reencadernação de volumes “arruinados” era tida 
como um modo de restauração. Na ata do dia 4 de julho de 1865, encarregam-se dois membros 
da diretoria 

de darem seu parecer acerca da encadernação dos volumes em brochura e outros em máo 

estado, existentes actualmente na Bibliotheca, e se para tal fim e comodidade melhor 

convem remettel-os para Lisboa, ou serem aqui mesmo encadernados.” (ACTAS DO 

GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 4 de julho de 1865)

Em outra ata, vê-se que o valor arrecadado com a venda dos jornais antigos foi de 56$520 reis 
(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 20 de maio de 1868).

A escolha das obras a serem adquiridas para a biblioteca, normalmente, ficava a cargo de uma 
comissão nomeada para tal, mas, em junho de 1868, o sócio Antonio Tavares da Silva Godinho, 
em viagem à Europa, ficou encarregado da seleção de obras e aquisição de objetos para o Gabinete.

Segundo o artigo 23 dos nossos estatutos, somos obrigados a chamar o supplente para 

o logar vago pelo Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho, que se retirou para Europa:    

Deliberou a Directoria que, tendo aquelle Senhor hido encarregado da compra de alguns 

objectos para este Gabinete, assim como da escolha de algumas obras para esta Biblio-

theca, ficasse o seu logar vago até que elle voltasse, visto que apezar de se achar ausente, 

se achara prestando seus bons serviços a este Gabinete.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 30 de junho de 1868)

Em 13 de julho de 1869, vê-se o início de uma longa discussão sobre a confecção de um novo 
catálogo das obras da biblioteca do Gabinete. A instituição contratou uma pessoa para encarre-
gar-se de tal empreitada. 

No segundo semestre de 1870, a questão do catálogo ainda era pauta de discussões para a nova 
diretoria e “Resolveo-se que se encarregasse como pessoa habilitada da organização o mesmo 
catalogo. Encarregou-se o Senhor Silva Godinho de falar a pessoa competente para organisar em 
serviço a quem o Gabinete deverá remunerar” (ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 
entre agosto e novembro de 1870). 

Em ata de 19 de novembro de 1870, 

O Senhor Silva Godinho declarou haver encarregado ao Senhor José Ribeiro Oliveira da 

organização do novo Catalogo das obras existentes no nosso Gabinete, de conformidade 

com a autorização que tivemos na sessão anterior. (ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS 

DE LEITURA, 19 de novembro de 1870)

Aproveitando o momento de uma nova mudança de sede e acreditando que a elaboração do 
referido catálogo fosse ocorrer celeremente, deliberaram “que fosse vedada a sahida de livros 
pelo espaço de 20 dias, não só para que se effectivasse a mudança do Gabinete como tambem para 
haver tempo de catalogar as obras” (ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, entre agosto 
e novembro de 1870).

No entanto, o referido senhor Oliveira, mesmo depois de lhe ser cobrado diversas vezes, não 
entregou nada referente à catalogação e foi demitido da função no dia 17 de janeiro de 1871: “Con-
vindo, quanto antes organisar o catalogo de que tanto se necessita, encarregou-se espontaneamente 
o Senhor Silva Godinho d’essa commissão, o que fará gratuitamente e a bem do estabelecimento” 
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(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 17 de janeiro de 1871).
Na ata de 28 de junho de 1876, mais uma vez, a elaboração de um catálogo vem à tona. Falou-se 

no descarte de obras em virtude do “estado de deterioração” ou por estarem “incompletas”, e 
na arrumação de obras considerando a regularidade de tamanho para dar “bom aspecto nas es-
tantes”. Mais uma vez, foi suspensa a saída de obras para que se pudesse proceder à catalogação, 
que, novamente, acreditavam poder ser realizada em “alguns dias”. Outra vez, pretendeu-se a 
contratação de “pessoa abilitada mediante modica indemnisação”.

 Catalogo. A necessidade de novo catalogo da Bibliotheca, era palpitante, e apontada 

pelo relatorio dos nossos antecessores. Duas maneiras de oferecer á sua confecção: uma 

fácil e rápida, porem imperfeita. Consistia em acrescentar ao velho catalogo, os livros 

adquiridos depois de sua impressao. Ora, tendo-nos os nossos antecessores entregue 

uma relação minucioza dos livros que pelo seu estado de deterioração, ou incompletos, 

deverão ser excluidos, claro é que este feito, ficaria [...] na [...], o que dava em resultado 

não saber-se [...]quer tempo e numero das obras e volumes em posse, salvo com algum 

trabalho. Além d’isso a irregularidade do tamanho dos livros por ultimo adquiridos não 

davão bom aspecto á arrumação nas estantes. Carecia portanto d’ar-lhes boa ordens.

 A outra muito mais trabalhosa, mas em compensação perfeita: consistia em re-

tirar os livros arruinados apontados pela anterior Directoria na já citada relação; fazer 

uma nova arrumação; inutilizar a antiga numeração e fazer nova, sendo precizo uma 

interrupção por alguns dias nas sahidas das obras, para com mais rapidez, perfeição e 

certeza concluir este trabalho.

 Foi esta a que se deliberou seguir, encarregando pessoa abilitada mediante 

modica indemnisação.

 Registro de sahidas de obras. Estando a terminar o ultimo livro ou registro de sahi-

das das obras, ficou authorizado o Director Chaves, encarregado de contractar com quem 

mais vantagens offerecer, uns a confecção de 10 mais ou menos d’estes livros. (ACTAS DO 

GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 28 de junho de 1876)

Em outubro de 1869, a então diretoria do Gabinete decidiu não realizar o espetáculo em come-
moração ao dia natalício do monarca de Portugal com uma festa. Em lugar disso, resolveu-se fazer, 
com grande pompa, uma solenidade na sede do próprio Gabinete. Tal solenidade aconteceu no 
mesmo feitio nos anos subsequentes, sendo quase sempre descrita em minúcias em diversas atas.

Na ata de sessão de 6 de outubro de 1869, o tom sempre cordial das atividades do Gabinete deu 
lugar à notificação, por parte do bibliotecário, de uma acalorada discussão entre sócios:

Foi lida uma participação do Bibliothecario dando parte de uma ocorrência desagrada-

vel que se deu dentro do Gabinete entre o socio o Senhor Miguel Marques Nogueira e o 

Senhor Augusto Pinto Zagallo, que [...] obras pelo Senhor João Rozendo da Silva, na noite 

de 2 para 3 do corrente, e da qual diz ter sido autor o Senhor Nogueira por ter provocado 

[...] uma bofetada no Senhor Zagallo. – O Senhor Prezidente fez ver agressividade do caso 

e pôz em discussão, e depois de algumas observações de alguns Senhores Directores foi 

resolvido que cada um [...] trata-se de averiguar a fundo as circunstancias que derão lugar 

a semelhante sena a fim de na seguinte sessão se poder resolver com [...].

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 6 de outubro de 1869)

A história da Província da Bahia e do Império do Brasil também se vislumbrava através das atas. 
Na ata do dia 3 de outubro de 1866, lê-se:
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O Senhor Prezidente communicou que com os seus Collegas actuaes membros da Direc-

ção se derigio no dia 16 de Setembro a Real Sociedade Portugueza Beneficencia Dezeseis 

de Setembro, e a felicitou em nome do Gabinete pelo rigosijo que experimentávão os 

socios do Gabinete ao inaugurar-se a abertura solemne do Hospital Portuguez daquella 

sociedade, e por esta occasião o Senhor Presidente recitou recitou um Discurso analogo 

ao acto o qual á pedido do Presidente d’aquella sociedade foi archivado para os annaes 

d’aquelle Estabelecimento.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 3 de outubro de 1866)

Na reunião de fevereiro de 1870, vemos a notícia da chegada à Província da Bahia do 1º Batalhão 
de Voluntários da Pátria, comandado pelo Brigadeiro Francisco. Infelizmente, nesse ponto, o do-
cumento está substancialmente danificado e não é possível ler o restante da notícia, nem, sequer, 
o sobrenome do referido Brigadeiro. Vê-se, ainda, que, no mesmo ano e mês, o Gabinete havia 
enviado felicitações pelo término da “Guerra do Paraguay” ao governo da Província da Bahia. Tal 
felicitação foi transcrita em ata, como se lê a seguir:

Excelentissimo Senhor Prezidente – do Gabinete Portuguez de Leitura n’esta Cidade, 

representado pela sua direcção, vem felicitar a Vossa Excelencia como muito digno dele-

gado do Governo Imperial n’esta Provincia pela a gloriosa terminação da Guerra com o 

Paraguay. Nós portuguezes despondo como proprias as causas de regosijo que e que 

acceitando nossas felicitações queira acceitar tambem por nós pela Corporação que apre-

sentamos protestos do mais profundo respeito e alta consideração. Bahia, Gabinete 

Portuguez de Leitura, em 28 de Março de 1870.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, entre março e abril de 1870)

A contenda com o Paraguai é mencionada também em diversas outras atas, desde 1865.
Em junho de 1870, determinou-se e registrou-se, em ata, que podiam ser levadas por emprés-

timo todas as obras da Biblioteca do Gabinete, exceto os dicionários.
Na ata do mês seguinte, foi informado o aluguel de uma “casa mais espaçosa” para nova sede 

do Gabinete.

 Alugou-se um 2º andar [...] [...] [...] de um vasto sallão e um gabinete separado, que 

compondo com o dito sallão, aos Senhores Steffens [...], locatario do 1º andar, pela quantia 

de (Reis 800$000) oitocentos mil reis annuaes aluguel que achamos modesto, em vista 

da casa de excelente posição em que está [...]

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 16 de julho de 1870)

À medida que o acervo da instituição foi crescendo, viu-se a necessidade de aquisição de novas 
estantes para acomodar as novas aquisições para o acervo da biblioteca, ponto recorrente em di-
versas atas ao longo de todo o documento.

A escravatura no Brasil também se faz presente de maneira emblemática no documento. Na 
ata de 02 de novembro de 1872, durante a solenidade para comemoração do aniversário de Dom 
João I, de Portugal, 

 As 8 horas aparecendo á porta da sala, uma cria de 5 annos de idade, implorando a 

caridade para obter a somma precisa para sua alforria, foi logo admitida no recinto do 

Gabinete e o Senhor presidente da Direcção tomando-a sob sua proteção, informou que 

ia abrir-se uma subscripção a fim de remir do Captiveiro offerecendo-se em nome d’es-
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ta Sociedade e por parte d’direcção a prefazer a somma exigida. O Senhor Doutor 

Manoel uzou ainda da palavra, demonstrando o quanto seria agradavel a Sua Magestade 

Fidelissima um acto tão humanitario.

 O Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão declarou que seria dada a alforria á 

sua custa em nome desta Sociedade propondo que a somma que se apurasse na subscripção 

fosse aplicada á alforria de outra cria, ou de 2, se para tanto chegasse a somma adquirida.

(...)

 Deliberou-se mais que as despesas da referida noite fossem feitas a expensas da 

direção sahindo dos coffres da Sociedade a quantia de cem mil reis com que subscreveria 

esta Sociedade para a alforria das escravas, acompanhando assim ao Excelentissimo Senhor 

Doutor Manoel. 

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 02 de novembro de 1872)

Na ata de 17 de dezembro do mesmo ano, vê-se que

Tendo rendido a subscripção movida em 31 de Outubro proximo passado a quantia de Reis 

760$000 inclusive Reis 100$000 subscriptos por esta Sociedade, marcou-se o dia 22 do 

corrente para serem entregues ao hospital de Bom Fim (da Sociedade Portugueza) as 

cartas de liberdade ás escravas de nomes: Cecilianna, de 12 annos; Adelia, de 14 annos; e 

Lusia, de 4 annos tambem. 

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 17 de dezembro de 1872)

E na primeira sessão de 1873, em 23 de janeiro, lê-se

 O Senhor Doutor Manoel de Saldanha da Gama entregou ao Senhor Presidente da 

Direcção o discurso que proferiu por occasião de se entregarem as cartas de liberdade, 

no Bomfim, a 3 escravas, como produto da subscripção promovida em 31 de Outubro 

proximo passado, cuja entrega teve logar no dia 22 de dezembro passado nessa occasião 

proferiram discursos tambem os Senhores Joaquim Frederico Marinho de Araujo por parte 

da Sociedade Libertadora 7 de Setembro, e Frei Carneiro da Cunha tendo este ultimo feito 

pomposos elogios aos Monarchas e ao povo Portuguez, e remontando-se a historia de-

monstrou que quando a escravatura era um importante Commercio de algumas nações, 

ja os Monarchas de Portugal pensavão na abolição da escravatura e fasião baixar Regios 

Alvarás protegendo esta causa.

 Esta Direcção dando o devido apreço a estes discursos mandou uma Comissão d’entre 

seus membros pedil-os para sessão [...]rados. O Senhor Frey Carneiro porem tendo pro-

metido mandar o seu, até o dia 6 do corrente não a mandou e por consequencia temos a 

sentir a falta deste, achando-se os outros dous archivados.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor presidente encerrou a sessão as 8 horas e eu 

Secretario esta lavrei para [presente] e assignei com os demais directores.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 23 de janeiro de 1873)

Na ata de 31 de março de 1873, vê-se uma volumosa remessa de livros ao Gabinete por outros 
livreiros de Lisboa. Tal oferta contou com a intermediação da “Casa dos Senhores Catilina e Cia”.

Offertas: Do socio o Senhor Manoel Joaquim Rodrigues – o “Instituto” em seis grossos 

tomos de 12 volumes encadernados.

Do Senhor presidente da Direcção, Augusto Silva Ribeiro 35 obras em 43 volumes.
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Dos Senhores Rolland e Semiond – De Lisboa – o Jornal Artes e Letras para a mesma 

biblioteca e mais 20 Exemplares dos Lusiadas, edição popular.

  20 “  Leituras populares instructivas e Moraes.

  20 “  Primeiro livro da infância

  20 “  Chorographias

  20 “  Arte de Contar

  100 “  Para serem offertados aos alunos de alguma Aula 

com preferencia sendo sustentada e frequentada por Portuguezes.

 Esta remessa veio por intermedio da casa dos Senhores Catilina e Companhia sem 

despesas.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 31 de março de 1831)

Na ata de 16 de setembro de 1873, um ponto que chama atenção foi

Expediente:    Forão lidos os seguintes officios: um do Presidente da Provincia acompa-

nhando uma lista de quesitos sobre o movimento da instrucção publica pedindo esclare-

cimentos sobre o que diz respeito ao progresso do nosso estabelecimento. 

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 16 de setembro de 1873)

Posteriormente, é possível verificar também que a Instrução Pública igualmente requisita do 
Gabinete as listas de obras presentes no seu acervo.

Ao longo de todo o volume de atas é possível acompanhar a aquisição ou o recebimento por 
doação de mobiliário e ornamentos que passaram a compor o patrimônio do Gabinete:

Pelo Senhor Manoel de Barros Silva foi offertado o novo Romance, em broxura, “Onde está 

a infelicidade!” que foi avaliado em um mil reis.

Pelos Senhores Silva Bastos, Barros Silva, Gomes Fernandes Fernandes e Silva, Joaquim 

Brandão, Antonio Joaquim, Gomes Pereira Fontes, Leite de Carvalho, Pinto de Miranda, e 

[...] Fernando da Cunha, foi igualmente offerecido o Mappa Geographico de Portugal, em 

ponto grande. (Actas do Gabinete Português de Leitura, 12 de maio de 1865)

Foi offertado pelo socio Senhor Manoel Jose de Freitas Serí, a obra em um volume intitu-

lado = Viagem Santa e Peregrinação Devota.    Foi mais offerecido pelo mesmo socio, um 

consolo de Jacarandá. (Actas do Gabinete Português de Leitura, 31 de MARÇO de 1869)

Tomou-se conhecimento do custo das duas esferas geographicas que já ornam a meza da 

biblioteca que foi de R$ 119$250 = com pertences.

(Actas do Gabinete Português de Leitura, 6 de julho de 1874)

Foi aprezentado (...) Igualmente um escudo para substituir no frontal da bibliothecam a 

taboleta inutilizada, sendo o custo R$ 35$000 =

(Actas do Gabinete Português de Leitura, 28 de julho de 1874)

Propondo-se novamente a compra dos retratos d’alguns escriptores para ornamento 

das estantes, approvou-se esta despeza, assim como a de um só quadro que reuna 6 ou 

7 bustos d’escriptores extrangeiros, sendo um de cada paiz.

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 10 de setembro de 1874)

Na ata de 1º de junho de 1875, 

 O Senhor Prezidente propôz para se abrir correspondência com um Livreiro na 

Cidade do Porto visto que ali se editão e publicão obras do merito que devem [...]ar esta 
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biblioteca, e sendo approvada esta proposta foi escolhido o Livreiro [...] = Ernesto Char-

dron = e encarregado o secretario de abrir esta correspondencia, principiando por pedir 

um Cathalogo a fim de conhecer-se as obras a pedir desde já.

 Delibrou-se tambem recommendar ao Livreiro em [...] para não mandar obras re-

petidas, nem antigas; e [...] [...] por outras [...] (...)

 Foi presente tambem uma carta do Senhor Ernesto Chardrom do Porto accolhendo o 

contato da Directoria para correspondente d’este Gabinete, n’aquella Cidade, mandando 

igualmente o Cathalogo das obras que tem publicadas, resolveu-se pedir alguns que faltem 

na bibliotheca. 

(ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 1º de junho de 1875)

É interessante notar uma questão bastante peculiar apresentada na ata de 1º de junho de 1874: 
“Fallou-se na differença d’idade em que é reprezentada Sua Majestade Fidelissima deliberando-se 
que seja reformada a effigie, logo que se possua um retrato moderno no Monarcha” (ACTAS DO 
GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA, 1º de junho de 1874).

Após alguma discussão sobre a ocasião adequada para fazer tal reforma, em virtude da dispo-
nibilidade de recursos, vê-se que, em dezembro de 1875, ocorreram 

festejos realisados n’esta bibliotheca para enauguração solemne do novo retrato de Sua 

Majestade Fidelissima Senhor Dom Luiz 1º rei de Portugal e em demonstração de acrisolado 

regozijo da gloriosa restauração de [...] em 1640 (ACTAS DO GABINETE PORTUGUÊS DE 

LEITURA, ata da sessão especial do dia 20 de dezembro de 1875)

 O último registro do volume é a Acta da 4ª sessão do Gabinete Português de Leitura, em 7 
de Agosto de 1876, ata referente a 14ª Diretoria. Tal registro está incompleto e o volume se encerra 
abruptamente logo após ser iniciada a ata da sessão.
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Um tesouro em retalhos: 
Recuperação do primeiro Livro de Actas  

do Gabinete Portuguêz de Leitura da Bahia

T oda essa história aqui relatada e muitas mais se encontram lançadas sobre um livro ma-
nuscrito, medindo 320mm de altura x 220mm de largura, com 354 páginas (177 fólios 

numerados em recto e verso) e escritos em ambos os lados, preparado sobre um suporte frágil e 
irreversivelmente degradado. Do total de páginas, 293 foram escritas em tintas metaloácidas e 74 
em tintas carbonadas. O qual só tomamos conhecimento em dezembro de 2017, quando o Ateliê de 
Conservação e Restauração em Papel Memória e Arte foi chamado ao Gabinete Português de Lei-
tura da Bahia para avaliar a possibilidade de recuperar esse manuscrito devido a sua importância 
patrimonial, já que se tratava do primeiro livro de atas e, portanto, continha o início da história 
da instituição contada, mês a mês, por ela própria, por assim dizer. Aceitada a empreitada, passa-
ram-se oito meses de um trabalho quase insano e que se revelou na montagem de um verdadeiro 
quebra-cabeças.

O volume foi levado para o Ateliê Memória e Arte, onde foi elaborado o diagnóstico detalhado. 
Os “cadernos” (ou o que deveriam ser os cadernos originais) foram mapeados, o volume foi de-
sencadernado, descosturado e desmontado. As folhas que ainda se encontravam inteiras ou quase 
inteiras foram sendo estabilizadas por velatura (colagem de papel japonês em uma das faces, ou 
nas duas, para evitar a quebra e partição do suporte) e todos os pequenos e incontáveis pedaços 
foram acomodados em mesas onde foi necessário passar oito longos meses de muito trabalho, 
dedicação e paciência, conforme já dito acima.

O bom-senso nos guiou para a criação de uma metodologia que se mostrou válida: através da 
análise das características paleográficas das letras neles presentes, fomos separando os incontá-
veis pedaços em montinhos de papel que tinham sobre si escritas de uma mesma mão. O volume 
apresenta os registros de 14 diretorias, portanto, desfila sobre as páginas uma quantidade grande 
de scriptores, com características grafemáticas, sintáticas, lexicais e estilísticas peculiares.
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As folhas que apresentavam lacunas, depois de devidamente estabilizadas, foram para monta-
gem e também organizadas conforme seus scriptores e, quando possível, já dispostas na sua ordem 
cronológica. Em cerca de dois meses, os pedaços maiores foram sendo, com certa facilidade, en-
caixados pelo seu formato e pela leitura do texto. Depois, se seguiram mais seis longos e sofridos 
meses para identificação dos pequenos “caquinhos” e seus respectivos espaços para montagem 
das folhas.

A estrutura repetitiva dos textos das atas dificultou o trabalho de localização, mas o encaixe 
correto foi garantido pelo fato de as folhas terem texto escrito em ambos os lados. Portanto, cada 
pedacinho deveria encaixar perfeitamente no desenrolar do texto de cada uma das faces da folha.

O papel com que foi feito o miolo do livro é pautado e com alto nível de acidez. O volume, for-
mado por cadernos, foi costurado e encadernado. Ao longo do tempo, além da ação degradadora 
da acidez decorrente da qualidade do próprio papel, o volume sofreu ataque de roedores e foi alvo 
de sucessivas ações infelizes de “conservação”. Inúmeras vezes, as folhas foram coladas com fi-
tas adesivas, e o volume foi submetido a uma reencadernação feita por alguém com pouquíssima 
habilidade, pois ignorou a estrutura original do livro: aparou as carcelas e desmontou os cader-
nos originais, transformando, assim, o “livro” em um miolo de folhas soltas que foi costurado a 
mão livre. Uma das regras máximas de qualquer costura (a medição para o correto alinhamento e 
distanciamento meticuloso dos furos para passar a linha) também foi grosseiramente ignorado.

O resultado dessa nova costura aliado à alta acidez do papel e a pressão dos furos que estavam 
mal alinhados, que a cada abertura das folhas do volume forçava o papel, causaram a quebra e o 
craquelamento, partindo os fólios em pequenos pedaços. Como o volume sofreu manuseio constante 
depois dessa segunda costura, os pedaços partidos foram se deslocando dos lugares originais e se 
amontoando desordenadamente nas proximidades da lombada. Em suma, um desastre aparen-
temente irrecuperável, como se pode ver nas imagens abaixo:

Fig. 1 – Sinal de ataques de roedores na apara externa e acidez derivada da colagem de fitas adesivas

Fonte: Ateliê de Conservação e Restauro Memória e Arte
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Fig. 2 e 3 – Craquelamento do papel ácido em função da costura desalinhada e do constante manuseio

Fonte: Ateliê de Conservação e Restauro Memória e Arte
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Fig. 4, 5 e 6 – Craquelamento do papel e marcas da acidez causada pela colagem de fita adesiva

Fonte: Ateliê de Conservação e Restauro Memória e Arte
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Fig. 7, 8 e 9 – Pedacinhos organizados por scriptores

Fonte: Ateliê de Conservação e Restauro Memória e Arte
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Fig. 10, 11, 12 e 13 – Restauração dos fólios após reconhecimento da escrita

Fonte: Ateliê de Conservação e Restauro Memória e Arte
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Fig. 14 e 15 – Montagem das folhas e remontagem do miolo

Fonte: Ateliê de Conservação e Restauro Memória e Arte

Infelizmente, cerca de 20% do total do volume não pode ser recuperado ou por não existir mais 
quando ele veio para nossas mãos, ou por absoluta impossibilidade de encaixe de partes que pare-
ciam pertencer a folhas que não dispunham mais de nenhuma das bordas. Esses poucos pedaços 
desencaixados foram estabilizados com papel japonês e colocados em um envelope produzido em 
papel de ph neutro e fixado na segunda folha de guarda da nova encadernação.

A encadernação original, que se encontra íntegra e relativamente bem conservada, é feita in-
teiramente em couro tingido de verde escuro, com pastas acolchoadas e com douração do nome 
na primeira pasta (GABINETE PORTUGUEZ // DE LEITURA DA BAHIA // ACTAS). Logo abaixo, 
encontra-se uma etiqueta adesiva moderna e manuscrita contendo o ano do primeiro e do último 
lançamento no volume. A folha de guarda, em tons de bege e cinza, identifica como produtora do 
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“livro” a Papelaria Vera Cruz (vê-se a logomarca da papelaria como decoração da folha de guarda 
e a etiqueta da encadernação colada na primeira guarda-fixa). Essa também se apresenta em bom 
estado, à exceção das carcelas postiças que se encontravam partidas.

Essa encadernação original não pode ser recolocada no volume que, durante o processo de 
restauro, teve inserção de muitas folhas de papel japonês, outros tantos pedaços de enxertos, a 
reinserção de 100% das carcelas para retorno à estrutura original de cadernos, além de linha e cola 
para recostura de acordo com os cadernos que foram remontados.

A capa, portanto, foi higienizada, corretamente acondicionada e devolvida à instituição junta-
mente com o volume restaurado para que sua guarda possa ajudar a contar a história do documento 
tão relevante para memória do Gabinete.

Embora o volume tenha sido restaurado, em virtude do nível de acidez do próprio papel do miolo 
e da grandiosidade dos danos porque passou o volume, atualmente, a recomendação é de que ele 
seja devidamente acomodado em local com condições adequadas de conservação e segurança e 
que seja restrito ao extremo o seu manuseio. Portanto, a edição aqui apresentada é a única forma 
segura de acesso ao texto do documento e foi preparada com cuidado e esmero, dentro dos pre-
ceitos da Paleografia, da Filologia, da Crítica Textual e da Ecdótica.

Fig. 16 e 17 – Capa original e sua guarda com a etiqueta da encadernação

Fonte: Ateliê de Conservação e Restauro Memória e Arte
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Fig. 18, 19 e 20 – Encadernação atual

Fonte: Ateliê de Conservação e Restauro Memória e Arte
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Chegando ao fim:  
Um século e meio de cultura literária

O Gabinete Português de Leitura da Bahia, depois de passar por diversos locais da cidade, ocupa 
hoje uma sede própria, um belíssimo prédio em estilo neomanoelino no centro antigo de Salvador.

Fig. 21 – Fachada da sede do Gabinete Português de Leitura da Bahia

Fonte: Gabinete Português de Leitura da Bahia, 2020.

Sua biblioteca, batizada em homenagem ao Infante Dom Henrique, é, certamente, a parte mais 
frequentada do prédio. E assim como as bibliotecas dos demais Gabinetes Portugueses de Leitura, 
encanta por seu acervo e por sua beleza.
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Fig. 22 e 23 – Biblioteca Infante Dom Henrique

Fonte: Gabinete Português de Leitura da Bahia, 2020.

Fonte: Gabinete Português de Leitura da Bahia, 2020.

O salão nobre fica no andar superior, onde, até hoje, são oferecidos cursos e eventos que tenham 
como objetivo o estudo da língua e da cultura portuguesas, como estava previsto desde a fundação 
nos estatutos da instituição.
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Fig. 24 – Salão nobre do Gabinete Português de Leitura da Bahia

Fonte: Gabinete Português de Leitura da Bahia, 2020.

Em maio de 2019, especialistas enviados pela Biblioteca Nacional de Portugal vieram em missão 
técnica destinada a avaliar o espólio literário dos Gabinetes Portugueses de Leitura no Brasil com 
o objetivo de estudar a possibilidade de se proceder à digitalização e preservação dos exemplares 
mais relevantes e raros de cada um deles.

No caso do Gabinete baiano, os técnicos destacaram que, desde a sua fundação (1863), tem 

um acervo transversal a toda a sua história, até aos dias de hoje” e possui “obras raras 

elaboradas pelo próprio Gabinete Português de Leitura da Bahia, ao longo dos seus 156 anos 

de existência, com particular incidência, mas que foram produzidas durante o séc. XIX 

[...] obras relevantes, sobretudo, para a história e memórias coletivas da Bahia e do Brasil. 

(CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM SALVADOR DA BAHIA, 2019)

Ainda em Salvador, os técnicos realçaram que a Biblioteca Infante Dom Henrique deve conti-
nuar a preservar o seu acervo e restituir-lhe a essência de biblioteca patrimonial que sempre foi 
até ao seu desvirtuar a partir do final do século XX. E o documento aqui apresentado, certamente, 
é um dos meios mais importantes para que se compreenda qual é essa “essência de biblioteca 
patrimonial” a que se referem os especialistas. Afinal,

Os Gabinetes de Leitura fundados por portugueses no Brasil constituem espaços extraordinários 

de valorização do saber e da cultura. É importante preservarmos este valioso legado, para que 

possamos prevenir episódios trágicos como os ocorridos com os incêndios que danificaram o 

Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, ou o Museu Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. 

(CONSULADO GERAL DE PORTUGAL EM SALVADOR DA BAHIA, 2019)

A “Acta do Gabinete Portuguez de Leitura” responde por sua história, pois, como dito, trata dos 
primeiros 13 anos de existência da instituição, desde a ata de sua fundação, dada em 2 de março 
de 1863, até a última ata da reunião, datada de 7 de agosto de 1876, e que completa 158 anos em 
2021. O Brasil ainda nem era República. É perceptível que se confunde a história do nascimento da 



Um tesouro em retalhos:Recuperação do primeiro Livro de Actas do Gabinete Portuguêz de Leitura da Bahia

—
55
—

instituição com a sua historiografia, representada pela formação da biblioteca, que era o cerne do 
Gabinete. Foi sua motivação, muito mais do que a vontade ou o sonho de unir os seus conterrâneos 
em um só lugar, embora distante da pátria lusa.

Mas qual foi o significado para nós, organizadores deste livro e restauradores de tão singular 
manuscrito? Foram muitas informações para serem compreendidas: a forma como se davam as 
novas propostas, a descrição das ofertas de retratos de escritores contemporâneos e ilustres para 
serem postos na biblioteca; as doações dos quadros de reis portugueses para serem colocados nas 
paredes do Gabinete; como eram distribuição de cargos; as compras de livros com um livreiro e 
editor da cidade do Porto, Ernesto Chardron (cuja livraria, após sua morte, deu origem à famosa 
Livraria Lello & Irmãos), o qual era o responsável por indicar e escolher “obras de mérito”; obje-
tivando fortalecer a cultura lusa, foi criado um curso de português e, posteriormente, um de fran-
cês, sem encargos para o Gabinete, e com vagas específicas para sócios, filhos de sócios ou sócios 
convidados. Nas reuniões, evidenciava-se o motivo da criação do Gabinete: abastecer a biblioteca 
com obras portuguesas. Pudemos perceber que o cuidado com a biblioteca era uma preocupação 
constante através da atualização do catálogo, em 1875, a observação das obras “faltantes” e da 
atualização do acervo. 

Em 1874, a instituição tinha 504 sócios e ser português-baiano de “bons costumes” na época 
implicava/incluía, portanto, ser membro de uma sociedade literária que tinha uma espetacular 
biblioteca como centro da vida social e cultural. No ano seguinte, com muitas pompas, festas e 
palestras, o Gabinete Português de Leitura recebeu, em 21 de outubro de 1875, a visita ilustre do 
escritor do Romantismo português Antônio de Castilho, quando lhe foi auferido na ocasião o título 
de sócio honorário do Gabinete.

O papel cultural exercido pelo Gabinete Português de Leitura da Bahia centra-se na sua biblio-
teca pela excelência das coleções que compõem o seu acervo, disponibilizado para qualquer leitor 
interessado na cultura lusa. A sua biblioteca, hoje Biblioteca Infante Dom Henrique, construiu 
uma relação cultural com a cidade do Salvador. Passaram por ela muitos sócios, bibliotecários, 
administradores, diretores, presidentes, vice-presidentes, livreiros, muitas pessoas contribuíram 
para a manutenção da instituição, muitas ações culturais foram propostas e executadas.

O Gabinete Português de Leitura da Bahia e sua biblioteca transformaram-se em uma unidade 
e sua história reflete a importância da instituição para a formação do pensamento e da cultura 
de dois países que se irmanaram após um projeto de colonização, onde o colonizado conquistou 
o colonizador, e, neste caso, quem ganhou foi a Bahia com a inauguração do GPL e seu acervo de 
relevância para formação de um público leitor, o que ajudou a fortalecer a cultura da cidade do 
Salvador desde o século XIX.

Critérios utilizados para edição do manuscrito

Como já foi aqui mencionado, em virtude da extrema fragilidade do documento original e do 
estado de conservação que apresentava ao ser entregue aos especialistas para sua restauração, 
é totalmente desaconselhável o contato direto com o documento, que deve ser preservado pela 
instituição como elemento patrimonial, histórico e permanente.

Portanto, reiterando o que já foi afirmado anteriormente, a edição aqui apresentada é a única 
forma segura de acesso ao texto do documento e foi preparada com cuidado e esmero, dentro dos 
preceitos da Paleografia, da Filologia, da Crítica Textual e da Ecdótica, seguindo os seguintes critérios:
- a grafia dos documentos originais foi mantida na íntegra, mesmo nos casos evidentes de lapso 
do scriptor; para casos muito esdrúxulos foi inserido o termo latino {sic} entre chaves logo após a 
palavra ou trecho ao qual se refere;
- as abreviaturas foram desenvolvidas, sempre que possível sua decodificação, apresentando-se 
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as partes omitidas no original em itálico;
- as abreviaturas que não puderem ser identificadas, foram mantidas conforme original;
- foram respeitadas as fronteiras entre palavras, separando-se o que estava unido no original e 
unindo-se o que está separado conforme a vigência gramatical atual;
- as fórmulas iniciais e finais de cada texto, quando possível, foram mantidas na sua disposição 
original;
- não foi obedecida a disposição das linhas de texto no documento original; mas foram mantidas 
as divisões de parágrafos;
- os danos no suporte que impossibilitaram a leitura foram indicados como [...];
- os danos no suporte que comprometeram mais de 2 linhas sequenciais do original foram assim 
indicados: {falta uma parte da ata}; {falta o início da ata}; {falta o final da ata}; {faltam 3 linhas 
da ata}, etc.
- as leituras feitas a partir de conjecturas foram incluídas na transcrição sem indicação específica;
- os escritos rasurados foram indicados com a(s) palavra(s) tachada(s): rasurado; 
- os escritos nas entrelinhas foram incluídos nos seus lugares equivalentes na linha do texto, sem 
marcação específica.
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Termo de Installação  
do Gabinete Portuguez de Leitura

A os 2 dias do mez de Março do anno de 1863, na salla das sessões da Sociedade Portugueza 
de Beneficencia Dezeseis de Setembro achando-se presentes o Senhor Manoel Joaquim 

Rodrigues, Manoel Joaquim [...] Braga, Miguel Gomes da Costa, José Francisco [...] Arthur Caetano 
da Silva, Bernardino José Ferreira Rodrigues, Luiz Gomes da Cruz, Domingos Gomes da Cruz, José 
Antonio Gomes da Cruz, Ignacio Alves de Sa[...] Bernardino da Costa Rodrigues Vianna, Custodio 
Marques Braga, José Joaquim Gonçalves, Joaquim Ferreira Mendes, Manoel Ribeiro Gonçalves 
Bastos, Antonio Fonseca Pinto e Victorino Antonio da [...] [...] [...] installar [...] [...] com o nome de 
Gabinete Portuguez de Leitura.

Os fins da presente sociedade consistem na aquisição do maior numero de obras de reconhe-
cimento [...] [...] [...] idioma [...] [...] que p[...] [...] em mais pa[...] [...]s pais [...] [...] [...] Portugal [...] 
[...] [...] [...] [...] Gabinetes [...] [...] que goza da [...] de [...] [...] ou que [...] [...] no Reino de Portugal 
[...] [...], e que [...] [...] [...].

A [...] para os Socios da Sociedade Portugueza [...] Beneficencia Dezesseis de Setembro [...] de 
cinco reis, e para outros qualquer que [...] [...] [...] são de dez mil reis as mensalidades [...] [...] de 
500 mil reis.

Logo que o Gabinete se ache em circunstancias de abrir se hão de offerecer na salla de suas 
sessões algumas aulas [...] seja de mais utillidade.

Estando todos abaixo assignados de comum accordo [...] [...] do Gabinete Portuguez de Leitura, 
[...] eleger dentre si uma comissão composta de 5 pessoas para confeccionar os Estatutos e dirigir 
temporariamente o Gabinete até a primeira reunião da Assemblea Geral, recolhidas as listas derão 
o seguinte resultado Manoel Joaquim Rodriguez 15, votos Gomes da Costa 14, Jose Francisco Martins 
9, Bernardino Jose Ferreira Rodriguez 9, A[...] Gonçalves 8, Vianna 6, Marques Braga (Manoel) 6, 
Luiz Gomes da C[...]
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Alves de Seabra 1, havendo empate entre Arthur e Gonçalvez, a [...] decidio a favor do primeiro.
E para constar se lavrou o presente termo aos dois dias do mez de Março do anno de 1863.

[...] Gomes da Costa
Francisco Martins
[...] [...] da Silva
[...] [...] [...]
[...] [...] [...]
[...] [...] [...]
[...] [...] [...]

assignados
Manoel Joaquim Rodriguez
José Joaquim Gonçalves
Luis Gomes da Cruz
B[...] [...] [...]
Manoel Ribeiro Gonçalvez [...]
Joaquim Ferreira [...]
[...] [...] [...]

Acta 1ª da Assemblea Geral  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia  

em sessão ordinaria de Installação

Às dez horas do dia 23 de março de 1863 na sala [...] na Sociedade Portugueza de Beneficencia 
Dezeseis de Setembro reunida a Commissão e [...] [...] inscriptos para o Gabinete p[...] [...] o Se-
cretario da Commissão e em seguida [...] uma questão entre algumas [...] na commissão [...] [...] 
Beneficencia Portugueza [...] commissão [...] [...] as [...] [...] Joaquim [...] Miguel Gomes da Costa 
[...] [...] a assemblea que continuassem estas duas pessoas a occupar os cargos que por direito lhes 
pertencião, sendo em seguida nomeado o Senhor Arthur para o lugar de 2º Secretario.

Foi presente um relatório da comissão encarregada de dirigir o Gabinete ate hoje e de redigir os 
estatutos tendo antecipadamente o 1º Secretario feito a leitura de acto da Installação do Gabinete. 
O Senhor Prizidente fez saber que assim que se hia proceder a leitura dos estatutos que foi feito 
pelo 1º Secretario, acabada [...] Prezidente apresentou um requerimento concernente = Resposta    
A assemblea geral do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia dec[...].

Fica a Direcção com obrigação de [...] de restricção em toda a comprehenção do artigo 8º dos 
Estatutos, principalmente para que [...] esta Sociedade reconhecida Portugueza [...] Portugal e 
seus dominios e qu[...] [...]  [...]  [...]  [...] [...] [...] [...] [...] [...] o requerimento a[...] [...]  [...]  [...]  [...]  
[...] [...] da Comissão encarregada d[...] [...] Gabinete Portugues de Leitura na Bahia a organisação 
dos Estatutos.

Aos 3 dias do mês de Março de 1863, [...] a falar da comunidade Portugueza para [...] [...] Rodriguiz, 
Miguel Gomes da Costa, Jose Francisco [...] Bernardino Ferreira Rodriguiz e Arthur [...] [...] a Meza, 
e resolveu a [...] na [...] que fossem pr[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] Prezidente Miguel Gomes da Costa 
para Secretario [...] [...] Thezoureiro igualmente foi resolvido que [...] logar q[...] [...] Confeccionado e 
pro[...] d[...] [...] fizesse a Convocação da assemblea geral. Nada mais havendo a tratar encerrou-se 
a sessão.      Eu Secretario a subscrevi e assignei.

 Bahia em 3 de Março 1863.
    O Secretario Miguel Gomes da Costa
    Manoel Joaquim Rodrigues Braga

{falta a parte inicial da ata}
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que [...] [...] [...] o Senhor Prezidente [...] [...] [...]
Nome    votos [...]
Antonio [...] [...]   [...] [...]
Manoel [...] [...]   [...] [...]
Jose Machado de Miranda  treze 13
Fernando Pereira da Cunha treze 13
Narcizo de Oliveira Maia  dez 10
Jose Joaquim de Miranda  dez 10
Joaquim Antonio Nogueira  oito 8
Manoel Gomes Costa  sete 7
Manoel Joaquim Portella  sete 7
Jose da Silva Bastos  seis 6
e [...] [...] [...] com [...] 2 votos, e havendo empate entre os Senhores Narcizo e Miranda o [...] 

[...] [...] a favor do primeiro a vista do que o Senhor Prezidente [...] declarou a eleição pela forma 
seguinte: Nogueira, Rodrigues, Machado [...] [...], [...] [...] e Narcizo.

 Achando-se a hora ja bastante adiantada o Senhor Prezidente declarou encerrada a sessão 
as nove horas e um quarto da noite e para constar Eu Fernando Pereira da Cunha Secretario da 
Directoria e Conselho Deliberativo a fiz e assignei.

         Fernando Pereira Cunha
         Secretario

{falta a parte inicial da ata}

Prezidente declarou que [...] [...] convocado a Comissão [...] em rezão de haver a Comissão [...] 
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]a forma dos Estatutos, dado á um [...] sua [...] [...] que vista a [...] [...]hia 
convida-la [...] [...]a-lo para que tomado em consideração [...] [...] descutir convenientemente, e 
em seguida[...] [...] [...] [...] Manoel Joaquim Rodrigues, membro da referida [...] Commissão a apre-
zentar o dito trabalho; o que fez [...] [...] depois de lido com a regra precisa, o Senhor Prezidente 
declarou que estavão em discussão os novos [...] [...] [...]tos. Dadas algumas emformaçoens pelo 
Relator [...] [...] os ditos Estatutos postos á votos, e approvados em seu todo sem a menór observa-
ção ou reclamação, [...] feito, o Senhor Prezidente dêu por aprovados e [...] Commissão á caza para 
os mandar imprimir e destrebuir pelos Socios; para que chegue ao conhecimento a quem possa 
entereçar o conteudo dos mesmos. O C[...] [...] [...] [...]tou essa a obra digna de ser gratamente [...] 
a[...] [...]. O Senhor Prezidente deu parte a caza da [...] [...] [...] digno Secretario, o Senhor Fernando 
Pereira da Cunha para a Europa assim como deu conhecimento [...] da dimissão pedida pelo Socio 
o Senhor Narcizo de Oliveira Maia com o officio que mandou ler e de cuja [...] [...] a caza deu-se por 
sciente. Ao [...] [...] conhecimento da dezagradavel noticia do falecimento do Digno Socio e membro 
do Conselho o Senhor Jose [...] [...] Martins; participou que para duas vagas [...] havia chamando 
alguns suplentes [...] [...] convidar os que ainda faltassem [...] [...] [...]dente da situação em que [...] 
[...] util Sociedade o dezanimo que [...] [...] [...] [...] [...] obrigação em que estão os Socios, de tomar 
em [...] [...] [...]ho e concorrer [...] [...] suas e para que o Gabinete [...] [...] [...] [...]. Quanto [...] [...] [...] 
[...] que estando bem o cazo seguiria [...] [...] [...] demais conveniencia da caza C[...] [...] a vaga do 
Senhor Jose da Silva Bastos do cargo de Thezoureiro por demissão pedida na ultima Sessão [...] [...] 
Fernando Pereira da Cunha do Cargo de Secretario [...] [...] [...] a hora de sua [...] [...] [...] [...] o Senhor 
Prezidente declarou que [...] [...] precisa preenchêr esses dois logares [...] [...] Eleição, e como isso 
fosse aprovado, convocou os mais Membros do Conselho a formular suas listas, o que [...] [...]to pro-
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cedeu ao recebimento, recolhendo-se na urna [...] catorze (14) cedulas cuja apuração foi a seguinte:
Para 1º Secretario o Senhor Manuel da Costa Rodrigues Viana[...] [...] [...] doze (12) votos o Senhor 

Motta Guimaraens [...] [...]
Para Thezoureiro o Senhor Manoel Joaquim Marques Braga [...] [...] [...] o Senhor Manuel Joaquim 

Rodriguez hum (1) o Senhor Motta Guimaraens [...] [...]rano hum (1) e uma lista em branco de cujo 
resultado o Senhor Prezidente deu grato conhecimento a caza. A Eleição foi muito bem aceita [...] 
[...] Dignamente eleitos, declarão [...] [...]agos que tão [...]   [...]rão [...] [...] dezoito horas e meia da 
noite o Senhor Prezidente declarou encerrada a sessão e para constar Jose Joaquim Gonçalves 2º 
Secretario da [...] Conselho Deliberativo escrevi e assinei

José Joaquim Gonçalves
2º Secretario

Gabinete Portuguez de Leitura 
Sessão 1ª da Directoria

Presidencia do Senhor Jose Machado de Miranda.

As dez horas da manhã [...] de junho na Bahia, e Escritptorio do Senhor Machado de Miranda 
Prezentes os Senhores Miranda, Vianna, Bonifacio e Gonsalves. O Senhor Prezidente abriu a sessão.

Não havia expediente.
O Senhor Prezidente [...] que queria a Directoria de [...] [...] comissão dos Estatutos, de Convites, 

de um Livro [...] [...]-se a alugar o 2º andar da casa nº 44 [...] na rua do Comercio [...] de terra, pela 
quantia de dusentos mil reis annuaes. A Directoria unanimamente authorizou para isso ao Senhor 
Presidente. O Senhor Machado de Miranda fes ver que era de necessidade admissão de uma pessôa 
qualquer que entregasse os officios e fisesse cobranças, e mais serviço interno do Gabinete e que 
Eduardo [...] [...] Portella se propunha a isso mediante quinze mil reis mensaes e 10% em todas as 
cobranças do Gabinete. Ficou do mesmo modo autorizado o Senhor Presidente e Secretario para 
acertar essa [...] e admittil-o a começar no seguinte mes, e nada mais havendo a tractar-se en-
cerrou-se a sessão.

Gabinete Portuguez de Leitura 
Sessão 2ª da Directoria na residencia  
do Senhor Jose Machado de Miranda

As dez horas do [...] de Julho de 1863 na salla do Gabinete Portuguez de Leitura na Rua Direita 
do Commercio nº 44 2º andar [...] [...] os Senhores Machado de Miranda, Vianna, Marques e Braga, 
Bonifacio e Gonsalves, foi aberta a sessão.     Posta a antecedente acta essa discussão, foi approvada.      
O Senhor Presidente fez [...] [...] pela qual convocara a reunião da Directoria, e pedio autorisação 
para effectuar a compra e acquisição de mesas, cadeiras e movel necessario para o andamento do 
expediente.     Deu parte que se achavão já impressos os Estatutos, Livro de termos, [...] de convites 
etc, etc, e que continuava no empenho de vereficar a aquisição de todos os objectos indispensaveis.      
A Direcção approvou a para tudo isso e consedeu ao Illustrissimo Presidente authorisação para 
prosseguir.     O Senhor Thesoureiro Marques Braga fez saber que havia recebido os papeis e algum 
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dinheiro da Thesouraria, e que na proxima sessão daria conta expressa da quantidade e qualidade 
dos objectos que recebeu.   O Senhor Secretario (1º) Vianna, foi authorisado a dirigir convites aos 
Primeiros socios approvados pela Direcção, a saber:

[...]tas por tres officios do Socio Manoel Joaquim Rodrigues [...]
Senhor Doutor Jose Francisco da Silva Lima, O Senhor Manoel Pereira dos Santos Silva,
     ”       Joaquim Pereira Pestana. ” Fortunato Jorge Guimarães Bastos
     ”            ”                ”        Marinho ” Antonio Jose d’Amorim [...]
     ”      Jose Joaquim Ferreira  ” João Luis Fiusa Mello
     ”     Manoel de Barros Silva  ” Joaquim da Silva Costa
     ”     Domingos Soares Pereira  ” Antonio Pinto Monteiro
     ”  Antonio Francisco Rodriguez Guimarães ” Manoel Lino de Carvalho
     ”  Rodrigo Jose de Sousa Cardoso  ” Jose Fernandes d’Oliveira
     ”  Manoel da Costa Sol    ” Manoel Joaquim Gomes Duarte
     ”  Joaquim Gomes da Silva   ” Jose Lopes da M[...]
     ”  Manoel da Rocha Fonseca   ” Manoel [...] de Carvalho
O Senhor Joaquim Baptista da Silva [...] O Senhor P[...]az Jose de Azevedo [...]
     ”  José Ribeiro de Sa[...]    ” [...] Joaquim [...]
     ”  Jose Ferreira da Silva Couto   ” Antonio Maria Ch[...]
     ”  Joaquim Pereira Valente de Macedo  ” Diogo Maria Ch[...]
     ”  Antonio da Silva Lopes Cardoso  ” Justino Severiano [...]
     ”  João de Moraes Passos   ” Manoel Jose [...]
     ”  Jose Antonio dos Passos   ” Manoel [...] [...]
     ”  Alexandre Cardoso de Sousa   ”   [...] [...] [...]

Propostas do Senhor Presidente Machado de Miranda:
O Senhor Agostinho Moreira de Sousa. O Senhor Francisco Joaquim Teixeira [...]
     ”  Bernardo Dias Lima   ” ” Gomes dos Santos
     ”  Antonio Carvalho da Silva Leal ” ” Ribeiro Moreira
     ”  ” Ferreira Fontes  ” João Cardoso de [...]
     ”  ” ”       da Silva Junior  ” João Pinto d’Oliveira
     ”  ” Francisco de Lacerda  ” Joaquim da Costa S[...]
     ”  ” Joaquim Rodrigues  ” ” José dos Reis
     ”  ” Jose Gonçalvez Bastos  ” ” Lopes de Carvalho
     ”  ” Lourenço Vianna  ” ” Machado Cayres
     ”  ” Luiz Vieira Lima  ” ” Matheus dos Santos
     ”  ” de Moura Soares Velloso ” ” Victorino da [...]
     ”  ” Oliveira Barros  ” Doutor José Alves Cardoso [...]
     ”  ” Pereira da Silva Paranhos ”  ” Antonio de [...]
     ”  Bernardo Dias Lima Sobrinho  ”  ” Caetano Ferreira Espi-

nheira
     ”  Constantino Jose Ferreira Pinto ”  ” Ferreira Bastos
     ”  Domingos Rodriguez da Nova  ”  ” Joaquim Leite Bastos
     ”  Esequiel Jose Lopes   ”  ” ” Machado G[...]
     ”  Francisco de Castro Lima  ”  Luis Jose Vieira L[...]
     ”  Manoel Ferreira Silva Couto  ”  Manoel Joaquim Alves [...]
     ”  ”      Joaquim Oliveira Pinto  ”  ”  Jose Alves
     ”  Mamede Amaro Lopes  ”  Paulo Gomes da C[...]
     ”  Paulo Jose da Costa   ”  Sebastião Henriques [...]
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     ”  Thomas Sousa Magalhães  ”  Francisco Cardoso [...]
     ”  Gabriel Osorio de Barros

Propostas dos socio Joaquim Lopes da Matta Guimarães
O Senhor Alexandre Aurelio Castro O Senhor Joaquim Jose Ferreira Braga
     ”  Antonio Bernardo Pires         ”     Jose Maria Gomes dos Santos
     ”  ” Pinto d’Aguiar          ”     Mathias Gomes de Sousa
     ”  ” Sousa Santos Moreira
     ”  Francisco Maria Chi[...]

Propostas do 2º Secretario o Senhor Jose Joaquim Gonsalves
O Senhor Antonio Gonsalves Silva Mattos   O Senhor Joze Correa Villanova[...]
        ” Jose Antonio dos Santos  ” Antonio José P[...]
        ” ” Joaquim Fernandes Silva ” Henrique [...] [...]
        ”        Joaquim Bento da Silva                           ”          Hypolito Gonsalves [...]
        ”        Domingos Dias Souto                              ”          Jose Dias Souto
        ”        Antonio Pinto de [...]                                ”          Manoel Rodrigues S[...]
        ”        Francisco Pereira da Costa                     ”          Victorino Jose Pereira
        ”        Antonio Jose Ribeiro Guimarães          ”          Joaquim Duarte Cunha P[...]
        ”        Manoel Joaquim Gomes Villaça           ”           Caetano Alves Pinto Leite
        ”        Jose Dias Antunes                                     ”           Antonio Rodriguez de Carvalho
        ”        Joaquim Ferreira San Thiago               ”           Jose Gonsalves do Nascimento
        ”        Antonio Jose Teixeira                              ”          Manoel Lopes de Oliveira

Propostas do 1º Secretario o Senhor Vianna
O Senhor [...] Lopes, O Senhor Manoel Fernandes dos Santos
Francisco Teixeira Ribeiro  Manoel Jose dos Santos Junior

Propostas do Thesoureiro o Senhor Marques Braga:
O Senhor Casimiro Jose Monteiro G.     O Senhor Joaquim Ferreira de Castro
         ”        João Baptista Souto

Propostas do Senhor Manoel Gomes Fernandes:
O Senhor Francisco Pereira de Vasconcelos     e o Senhor João Duarte Ferreira

Mais uma proposta do Senhor Jose Joaquim Gonsalves:
O Senhor Antonio Joaquim Teixeira,     approvado =

O Senhor Thesoureiro foi authorisado a fazer os pagamentos precisos e ordenados pelo Senhor 
Presidente [...] 1º Secretario.
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Acta da 3ª Sessão do Conselho Deliberativo  
do Gabinete Portuguez de Leitura

Presidente o Illustrissimo Senhor Machado de Miranda

As seis horas da tarde do dia seis de Agosto de mil oitocentos sessenta e trez, na Sala do Gabinete 
Portuguez de Leitura, presentes os membros Senhores Miranda Marques Braga, Silva Bastos, Sou-
sa, Rodrigues, Luiz, Bonifacio, Henriques, Magalhães, Portella, Fernandes, Gomes Cruz, Antonio 
Jose M. [...] Braga e Gonçalves – foi declarada aberta a sessão. Depois de lida a antecedente acta 
foi aprovada unanimamente.

– Expediente –

Foi presente a carta d’approvação dos Estatutos pelo Excelentissimo Presidente da Provincia; sciente.
O Illustrissimo Senhor Presidente declarou a casa que reunira os membros do Conselho, para lhe 

dar sciencia da bôa occasião que proporcionava para se verificar a acquisição de um sortimento 
de obras modernas que [...] [...] José Caetano Ferreira Espinheira [...] que as offerece ao Gabinete 
[...] [...] [...] [...] [...] tendo-as examinado acha de conveniencia e propoem que se comprem.     A 
casa votou pela proposta que lhe fez o digno presidente do Conselho e o autorizou a essa compra, 
offerecendo-se alguns membros cooperar pecuniariamente para a referida compra, visto que o 
Gabiente não tem fundos sufficientes como se sabe. O Presidente respondeu que elle e seus Collegas 
da Directoria tinhão desejos de fazer per si a compra, sem a coadjuvancia d’outros Socios, para se 
haver o dispendio quando o Gabinete [...] tivesse fundos disponiveis.     Tomou a palavra o Senhor 
[...] Rodrigues, agradecendo em nome do Conselho essa bôa desposição manifestada pelo Senhor 
Presidente, e propôs que na forma do Artigo 24 § 4º dos Estatutos se consedesse a esta Direção 
plena autorização para continuar na aquisição das obras e jornais que ella entender [...]

O Senhor Presidente deu sciencia das poucas entradas que tinham [...] por dentro sem duvida 
ao pouco [...] que tenhão os [...] dos Compatriotas pelas [...] [...] que [...]. Tambem disse que [...] 
Conselho se tem excusado a comparecer as [...] se na obrigação de convidar os respec[...]     Sem 
mais a tractar enserrou-se [...] horas da noite. Esta conforme [...] [...] 

Jose Machado de Miranda  José Joaquim Gonçalves
     Manoel da Costa Rodrigues
     Manoel Joaquim Marques Braga
     Antonio Joaquim da Silva Bastos
     Bonifacio Jose Barros
     Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
     Luis Gomes da Cruz 
     Manoel Joaquim Rodrigues
     Francisco Pereira da Costa
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Acta da 1ª Sessão do Conselho Directorio  
do Gabinete Portuguez de Leitura

Prezidencia do Senhor José Machado de Miranda

Aos vinte e nove dias do mes de Setembro de 1863, presentes os membros Miranda Antonio 
Joaquim da [...] [...] [...], o Senhor Prezidente abriu a Sessão.

O Senhor Prezidente declarou que em virtude da authorização do Conselho Deliberativo havia 
comprado ao Senhor José Caetano Ferreira Espinheira cerca de seiscentos vollumes de obras de 
litteratura pela quantia de oitocentos mil reis, e [...] [...] a Direção aprovou não só por serem obras 
de acres[...]cios autores como porque endende que o preço he muito [...] rezolvendo paga-las logo 
que as forças do cofre o permitam [...]  Declarou mais o Senhor Prezidente que em 
virtude de igual autorização do Conselho Directorio havia mandado fazer cinco estantes para li-
vros os quaes custarão duzentos e trinta mil reis que o mesmo não pagou, achando-se as mesmas 
estantes já na salla da Sociedade, bem assim dose cadeiras por Reis 36$000 e uma meza por Reis 
50$000; cujas quantias tambem pagou.

Assignarão as gazetas: Commercio do Porto, Jornal do Commercio de Lisboa, Diario da Bahia 
e Jornal da Bahia.

Rezolveu-se que se anunciasse para o dia 1º d’Outubro proximo futuro a abertura da Sociedade, 
visto como o Senhor Eduardo Joaquim Portella que foi admittido em 1 de Julho para empregado 
da caza vencendo o ordenado de quinze mil reis mensaes e 10% da Commissão pelas cobranças; 
se presta a servir de Bibliothecario, athe que se possa pagar a admissão de um outro empregado.

 Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente encerrou a sessão.
    Jose Machado Miranda
    Manoel da Costa Rodrigues
    Manoel Joaquim Marques Braga
    Antonio Joaquim da Silva Bastos

Acta da 2ª Sessão da Direção  
do Gabinete Portugues de Leitura  

em 16 d’Outubro de 1863

Prezidencia do Senhor José Machado de Miranda

Achando-se prezentes os Senhores José Machado de Miranda [...] da Silva Bastos, Manoel Jose 
Marques Braga [...] [...] Rodrigues Vianna, o Senhor Prezidente abriu a sessão, procedendo-se em 
seguida a leitura da acta da anterior que foi approvada.     O Senhor Prezidente declarou que não 
se tendo ainda pago [...] [...] [...] [...] que se lhe haviam comprado para a sociedade, [...] [...]zer essa 
divida, em que respondendo o Senhor Thezoureiro Manoel Joaquim Marques Braga que a casa não 
tinha dinheiro em cofre visto ter elle pago diversas contas, propôs o Senhor Prezidente que o Con-
selho Directorio se rateasse entre sí para fazer um emprestimo a sociedade equivalente as sommas 
que agora he necessario pagar.    O Senhor Bastos tomando a palavra propôs que d’isso se tratasse 
em outra sessão em que se reunisse todo o Conselho Directorio a fim de realizar-se logo o empres-
timo, devendo o Senhor Thezoureiro apresentar um relatorio demonstrando o estado financeiro 
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da Casa,     o que foi approvado rezolvendo-se que a sessão fosse convocada para 19 do corrente.
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente levantou a sessão.
     Jose Machado de Miranda Presidente
     Manoel da Costa Rodrigues
     Manoel Joaquim Marques Braga
     Antonio Joaquim da Silva Bastos
     Joaquim Antonio Nascimento
     Bonifacio Jose Barros
     Antonio Joaquim da Silva Bastos

Acta da 3ª Sessão do Conselho Directorio  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 22 de Outubro de 1863

Prezidencia do Senhor José Machado de Miranda

Aberta a sessão pelo Senhor Prezidente achando-se prezentes os Senhores Jose Machado de 
Miranda, Manoel Joaquim Marques Braga [...] Antonio Nogueira, Bonifacio José de Barros, Antonio 
[...] da Silva Bastos e Manoel da Costa Rodriguez Vianna, leu-se e approvou-se a acta da precedente.

O Senhor Prezidente anunciou que esta reunião tinha fim discutir o emprestimo que a sociedade 
precizava contrahir para effectuar o pagamento de livros, estantes etc. etc.     tomou a palavra o 
Senhor Manoel Joaquim Marques Braga, Thezoureiro afirmando que tinha em seo poder, perten-
centes a sociedade duzentos e cincoenta mil reis, como mostrou a conta que apresentou e cuja 
quantia devia a Direção contar para este dito pagamento.     O Senhor Nogueira disse que tendo a 
sociedade Reis 250$000 como declara o Senhor Thezoureiro, e podendo realizar em poucos dias 
uma cobrança de quatrocentos mil reis pouco mais ou menos de posses ainda não pagas, bastaria 
que o emprestimo fosse de seiscentos mil reis, visto como esta quantia reunida [...] que existe em 
poder do Senhor Thezoureiro chegava para pagar os livros, devendo das primeiras cobranças que 
se realizassem indenizar-se o Senhor Prezidente do desembolso em que este fez da importancia 
de estantes e mais moveis da Casa; e que n’essa caso era d’opinião que cada um dos Directories 
prezentes emprestasse a Sociedade cem mil reis sem juro algum para serem d’elles enbolsados 
logo que as forças do cofre [...] a quantia de cem mil reis ao Senhor Thezoureiro, e este pagou os 
livros ao Senhor Jose Caetano Ferreira Espinheira, posto em votação a proposta do Senhor Nogueira 
foi approvada.

Resolveo-se que o Secretario respondesse aos Senhores Manoel Joaquim Rodrigues, Jose Joaquim 
Gonçalves, Fernando Pereira[...] João Rodriguez d’Oliveira Santos, [...] (do Maranhão) e João [...], 
Joaquim Marques Braga, Antonio Joaquim da Silva Bastos Joaquim Antonio Nogueira e Manoel da 
Costa Rodriguez [...], effectuou-se os seguintes pagamentos dos livros comprados a José Caetano 
Ferreira Espinheira não se tendo ainda pago ao Senhor Prezidente a quantia que este desembolsou 
para compra de estantes e outros objetos, por falta de recursos.     Demittiu-se em 20 do corrente o 
Senhor Eduardo Joaquim Portella, empregado provizorio d’esta Sociedade pagando-lhe o saldo de 
seos ordenados e commissão de cobrança, subsistindo por isso a responsabilidade de mesmo [...] 
[...] objetos a seo cargo athe que d’elle tenha certo quem o substituir.     O Senhor João [...] d’Aguiar 
do Recife, em resposta ao officio que esta Direcção lhe dirigiu accusando sua coadjuvação a favor 
da Sociedade no enviou diversos Catalagos, Estatutos e Relatorios de diferentes sociedades.    O 
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Senhor João Joaquim Gonçalves offereceu ao Gabinete quantia maior de sessenta mil reis, valor 
que havia desembolsado para comprar uma estante e outros objetos indispensaveis á sociedade, 
pelo que [...] e em virtude do que dispõe o artigo 11 dos Estatutos, se rezolveo exonera-lo da contri-
buição trimestral de tres mil reais, dando-se-lhe um voto de agradecimento pelos rel[...] serviços 
pessoaes que tem prestado a mesma Sociedade.

O Senhor Prezidente fêz oferta da assignatura do = Interesse Público =.
Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente encerrou a sessão.
                                   Jose Machado de Miranda
                                   Manoel da Costa Rodriguez Vianna     Secretario.
                                   Manoel Joaquim Marques Braga
                                   Antonio Joaquim da Silva Bastos
                                  Bonifacio Jose Barros
1Aguilar do Recife, agradecendo as ofertas que se dignarão fazer a esta sociedade d’algumas 

obras de litteratura.     Rezolveu-se fazer publicar pelo Jornal da Bahia os estatutos da Sociedade que 
foram aprovados pelo Excelentissimo Senhor Prezidente da Provincia por acto de [...] de Setembro 
proximo passado e bem assim a carta d’approvação.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor Prezidente encerrou a sessão.
   Jose Machado de Miranda
   Manoel da Costa Rodriguez Vianna     Secretario
   Antonio Joaquim da Silva Bastos
   Manoel Joaquim Marques Braga
   Bonifacio Jose Barros

Acta da 4ª sessão do Conselho Diretorio  
do Gabinete Portuguêz de Leitura  

em 22 de Dezembro de 1863

Prezidencia do Senhor José Machado de Miranda

Achando-se presentes os Senhores Directores José Machado de Miranda, Manoel Joaquim 
Marques Braga, Bonifacio José de Barros e Manoel da Costa Rodrigues Vianna o Senhor Prezidente 
abriu a sessão.     O Senhor Prezidente declarou que tendo-se procedido a annuncios para a admis-
são d’um empregado que ocupasse o lugar da Bibliothecario, Escripturario, Cobrador etc., só se 
propôs d’occupar esse logar o Senhor Manoel de Barros Silva, o qual a direcção rezolveu admittir 
prestando elle uma fiança de quatrocentos mil reis ao Senhor Thezoureiro, e percebendo o ordenado 
de quinhentos mil reis e 3% e comissão pelas cobranças que realizar:     n’este sentido se defferio 
a proposta do dito Senhor Barros.

Em virtude da rezolução que consta da acta da Sessão de 22 d’Outubro proximo passado reali-
zou-se o emprestimo de seiscentos mil reis que forão fornecidos pelos Senhores Directores José 
Maxado de Miranda, Bonifacio Jose de Barros, Ma[...]

{falta o final da ata}

1  Embora haja assinatura, a ata é retomada sem maiores explicações e depois finalizada novamente.
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Acta da     sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 27 de Dezembro de 1863

Presidencia do Senhor José Machado de Miranda

Achando-se presentes os Senhores Directores – José Machado de Miranda – Manoel da Costa 
Rodrigues Vianna – Manoel Joaquim Marques Braga – Antonio Joaquim da Silva Bastos – e José 
Joaquim Gonçalves, o Senhor Presidente abriu a sessão.

Foi lida, posta em discussão, e approvada a acta da sessão precedente.     Não houve expediente.
O Senhor Presidente declarou, que em virtude de ter sido nomeado, em sessão transacta, o 

Senhor Manoel de Barros Silva para o Cargo de Bibliothecario, Cobrador, e Escripturario – este, 
em consequencia do avizo que tivera do 1º Secretario –, se apresentou para tomar conta do seu 
Cargo, o que disse effectuaria no dia 31 do corrente por meio de um Balanço na Bibliotheca, com a 
assistencia do ex-empregado Eduardo Joaquim Portella, e do 2º Secretario Jose Joaquim Gonsalves.

Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão.     E para constar lavrei 
a presente acta que assino com os mais Directores presentes.

    Jose Machado de Miranda Presidente
    Manoel da Costa Rodriguez Vianna
    Manoel Joaquim Marques Braga
    Antonio Joaquim da Silva Bastos
    José Joaquim Gonçalves

Acta da ..... sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 5 Janeiro de 1864

Presidencia do Senhor José Machado de Miranda

Achando-se presentes os Senhores Directores José Machado de Miranda – Manuel da Costa 
Rodrigues Vianna - José Joaquim Gonçalves – Manoel Joaquim Marques Braga – e Antonio Joaquim 
da Silva Bastos; o Senhor Presidente abriu a sessão.

Foi lida, posta em discussão, e approvada a acta da sessão precedente.     Não houve expediente.
O Senhor Presidente disse que tendo-se apresentado o Senhor Manuel de Barros Silva e to-

mado conta da Bibliotheca desde 31 de Dezembro proximo passado como consta do Inventario a 
que procedera n’aquella data com assistencia do ex-empregado Eduardo Joaquim Portella, e do 
2º Secretario José Joaquim Gonçalves achando-se o referido Inventario firmado por elles, e pelo 
Bibliothecario, – vinha d’isto fazer sciente os seus Collegas, e de como se acha impossado no dito 
cargo o mesmo Barros sob as condições que foram estabelecidas no acto de sua nomeação.

Para constar mandei lavrar a presente acta que assignei depois de encerrada a sessão pelo Senhor 
Presidente, e por nada mais haver a tratar-se.

   Jose Machado de Miranda
   Manoel da Costa Rodriguez Vianna
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   Manoel Joaquim Marques Braga
   Antonio Joaquim da Silva Bastos
   José Joaquim Gonçalves

Acta da sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 2 de Abril de 1864, aliás 30 de Março 1864

Presidencia do Senhor José Machado de Miranda

Achando-se presentes os Senhores Directores José Machado de Miranda, Manoel da Costa Ro-
driguez Vianna, Antonio Joaquim da Silva Bastos, Manoel Joaquim Marques Braga, e José Joaquim 
Gonsalves; o Senhor Presidente abriu a sessão.     Foi lida, posta em discussão, e aprovada a acta 
da sessão precedente.

Expediente

Um requerimento de Manuel Joaquim Gomes Duarte, pedindo para pagar o drama = Lagrimas 
abençoadas = que havia tomado por ordem do socio effectivo Manuel Gomes Fernandes, em con-
sequencia de se haver desencaminhado: foi attendido.

O Senhor Presidente apresentou uma conta documentada de Reis 436$000 que se ordenou fosse 
paga pelo Senhor Thezoureiro, que declarou ter em Caixa quantia para isso.

O Senhor Machado pedio authorisação para mandar vir de Lisboa uma factura de obras para 
aumento da Bibliotheca, o que foi aprovado unanimente.

O Senhor Consul Augusto Peixoto remeteu a este Gabinete os primeiros numeros do Jornal = 
Revista Luzo-Brazileira = que a Direcção resolveo subscrever por seis mezes.

O Senhor Machado de Miranda offereceu a este Gabinete dous quadros com os retratos dos 
nossos Soberanos Dom Pedro 5º e Dom Luiz 1º.

De Pernambuco offereceu a este Gabinete o Illustrissimo Senhor Joaquim Gozardo de Bastos 
= dous exemplares de um drama de sua produção intitulados = Culpa e arrependimento = que a 
Direcção aceitando mandou agradecer a esse Cavalheiro tão obsequiósa lembrança.

O socio effectivo Antonio Ferreira da Fonceca tambem offereceu a esta Bibliotheca dois livros 
em francez = intitulados = Journal d’un voyage a Tomboctou et a Jenné.

Não havendo nada mais a tractar, o Senhor Presidente suspendeu a sessão.     Para constar mandei 
lavrar a presente acta que assigno com os mais collegas,

    Jose Machado de Miranda
    Manoel da Costa Rodriguez Vianna
    Antonio Joaquim da Silva Bastos
    José Joaquim Gonçalves
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Acta da sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 18 de Agosto de 1864

Presidencia do Senhor José Machado de Miranda.

Presentes os Senhores Machado de Miranda, Antonio Joaquim da Silva Bastos, Manoel da Costa 
Rodrigues Vianna, e Bonifacio José de Barros – o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. Foi 
lida e aprovada a acta da sessão anterior.

____Expediente____

Hum officio do Senhor Fernando Pereira de Carvalho, pedindo a salla que ora occupa o Gabinete 
_____ Sciente.

Hum dicto do socio Manoel Pereira de Carvalho Sobrinho pedindo sua demissão de socio _____ 
aceita, satisfazendo primeiramente sua joia e mensalidades vencidas, visto como tem estado na 
regalia e gozo dos direitos sociais.

Hum dicto do actual Senhor Secretario da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia Dezaseis 
de Setembro convidando a Directoria d’este Gabinete a comparecer n’a dita Sociedade para o acto 
da apresentação do Retrato de Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º __ sciente.

Huma proposta do Senhor socio Manoel Alves da Silva Pereira apresentando para socio o Ci-
dadão portuguez Ja[...] Ferreira da Silva Brandão, residente fóra d’esta Cidade __ Approvado, 
responsabelisando-se o proponente pelas obras que sahirem e pelas multas em que possa incorrer

____O Senhor José Machado de Miranda apresentou a factura de Reis 340$000 – importan-
cia das obras que ultimamente mandou vir para o Gabinete, que já se acha na posse d’ellas [...] 
ordenou-se que essa conta fosse creditada ao Senhor Machado para ser paga quando houvesse 
dinheiro em caixa –

Tratou-se da convocação do Conselho deliberativo para sessão na 5ª feira 25 do corrente as seis 
horas da tarde – encarregando-se ao Empregado da casa de a fazer –

___ Resolveo-se que todas as contas sociais ficassem como estavam, balanceadas até 31 de 
Março; dando-se porem no Relatorio que houver de ser presente a Assemblea geral, sciencia do 
que mais houvesse ocorrido posteriormente.

Nada mais havendo a tratar-se o Senhor Presidente levantou a sessão.     E para constar mandei 
lavrar a presente acta –

Jose Machado de Miranda Manoel da Costa Rodriguez Vianna     Secretario
     Antonio Joaquim da Silva Bastos
     Bonifacio Jose Barros
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Acta da sessão do Conselho Deliberativo  
em 26 de Agosto de 1864

Presidencia do Senhor José Machado de Miranda

Presentes os Senhores José Machado de Miranda, Manoel Joaquim Rodrigues, Fernando Pereira 
da Cunha, José Joaquim Gonçalves, Miguel Gomes da Costa, Manoel da Costa Rodrigues Vianna, 
Manoel Joaquim Marques Braga, Custodio José Marques Braga, Luis Gomes da Cruz, José de Souza 
Pereira, Arthur Caetano da Silva, Joaquim Francisco de Almeida Brandão, Antonio de Magalhães, 
Bonifacio José de Barros, Antonio Joaquim da Silva Bastos, e Jose da Cunha Carvalho Bastos.

O Senhor Presidente declarou aberta a sessão.     O Senhor Secretario procedeu a leitura da Acta 
da sessão anterior que sendo posta em discussão foi approvada.

O Senhor Prezidente em seguida procedeu a leitura do Relatorio da Directoria que tem de ser 
presente á: Assemblea Geral – concluida a leitura, disse que sujeitava o relatorio do illustre Conselho 
para que qualquer de seus membros apresentasse as alterações que julgasse conveniente fazer:         Pe-
diram a palavra e tomáram parte na discussão do Relatorio os Senhores Antonio Joaquim da Silva 
Bastos, Miguel Gomes da Costa, Arthur Caetano da Silva, Manoel Joaquim Rodrigues, Manoel 
da Costa Rodrigues Vianna e Fernando Pereira da Cunha, este ultimo elucidou bem a questão, e 
concluiu dizendo que votava pelo Relatorio da Directoria conforme se acha, mas que ao Conselho 
deliberativo cabia a obrigação de acompanhar esse relatorio – da necessaria informação para a 
Assemblea Geral, e em cuja informação deviam ir bem esclarecidos os pontos sobre que podesse 
versar qualquer duvida ou questão: o Relatorio da Directoria foi assim approvado unanimente, de-
vendo-se, na Informação que se houver de ministrar com o Relatorio declarar o valor dos donativos 
e offertas que diversos socios e Cavalheiros tem feito ao Gabinete, e bem assim conhecer se algum 
d’aquelles se acha comprehendido nas disposições fazer o[...] do artigo 11 dos Estatutos.     Senhor 
Secretario passou [...] logo e a examinar os donativos no Livro competente e declarou que o socio 
Director José Joaquim Gonçalves estava no direito de lhe ser conferente o titulo de socio hono-
rario por ter feito donativos em valor maior de 60$[...] como se vê da acta da Directoria de 22 de 
Dezembro do anno proximo passado, pela qual havia desde então, sido isento da comtribuição de 
mensalidades.     Discutido convenientemente a questão, o Conselho resolveo unanimente conferir 
ao dito Senhor Gonçalves o mencionado titulo de socio honorario de

{falta o final da ata}
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Acta da primeira sessão (no 2º anno social)  
da Directoria do Gabinete Portugues de Leitura  

em 13 de Setembro de 1864

Presidencia do Senhor Vice-presidente Antonio Joaquim da Silva Bastos

As seis e meia horas da tarde, – presentes os Senhores Silva Bastos, Fernando – Bonifacio – e 
Gomes Fernandes, faltando sem partecipação o Senhor Silva Lima – Gonçalves, e Costa Sol – o 
Senhor Presidente declarou aberta a sessão__

__________________Expediente_____________________

Foi presente um officio Manoel da Silva Alves Pereira offerecendo ao Gabinete q[...] [...] encader-
nadas em cinco volumes que foram archivadas [...] [...] ao Secretario lhe agradecesse a obsequiosa 
offerta. A Direcção arbitrou esta offerta no valor de [...]z mil reis.

Uma proposta do mesmo Senhor Alves Pereira apresentando para socios effectivos os Senhores 
Antonio Joaquim Rodrigues = José Coelho MoreiraChrestello – Manoel da Rocha Fonseca – José 
Gonçalves [...] [...] Carlos Pereira Dias [...] [...] [...] [...] [...].

Uma outra proposta do Senhor João Gomes Fernandes – apresentando os Senhores José Ribei-
ro Saldanha – José Dias Souto – Antonio José Pereira Vieira = Jeronimo José dos Reis = Joaquim 
Teixeira de Carvalho = Manoel Martins de Oliveira – e Antonio Ferreira Fontes, que igualmente 
foram aprovados.

Mais uma outra proposta do Senhor Joaquim Leite de Carvalho propondo a: Francisco Pinto 
Soares, que foi aprovado.

Compareceu o Senhor Manoel Joaquim Marques Braga – ex-thezoureiro, e fez entrega ao actual 
Thezoureiro Senhor Bonifacio José de Barros do que existia em seu poder pertencente ao Gabinete = 
a saber em recibos de joias e mensalidades cobraveis e incobráveis Reis --$--, assim como o Livro 
Caixa escripturado até hoje, com o saldo a favor do mesmo ex-thezoureiro de Reis 17$68[...]    O 
Senhor Presidente propos que era de necessidade admittir um Cobrador que fizesse cobrança, e 
fizesse entrega do expediente.     Ficou o Thezoureiro auctorizado a tratar com Joaquim Jose de 
Oliveira mediante uma porcentagem não maior de 5 por cento.

Em vista da exigencia que faz o proprietario da mudança do Gabinete, por precisão da Casa, foi 
encarregado o Senhor Presidente de alugar uma Casa apropriada com a maior brevidade possivel.

  Não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão 
as 7½ horas da tarde.     Para constar mandei lavrar a presente acta que assigno.

 Eu Fernando Pereira da Cunha 1º Secretario [...] subscrevi [...]
   Antonio Joaquim Silva Bastos
    Fernando Pereira da Cunha
    Joaquim Francisco de Almeida Bradão
    Bonifacio Jose Barros
    Joao Gomes Fernandez
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Acta da 2ª sessão (no segundo anno social)  
da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 20 de Setembro de 1864

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As 6½ horas da tarde, estando presentes os Senhores Silva Bastos, Fernando, Bonifacio, Gomes 
Fernandes e Joaquim Brandão, faltando sem participação os Senhores F[...] e Mello, e Costa Sól – o 
Senhor Presidente abriu a sessão.

Foi lida, e approvada a acta da sessão antecedente.

_____________Expediente______________

Proposta nº 1 – do Senhor Manoel da Silva Alves Pereira, propondo para socio os Senhores Joa-
quim Pereira de São Thiago Manoel Soares Homem, o Senhor Antonio Nunes Teixeira que foram 
approvados;

Proposta nº 2 – do mesmo Senhor Alves Pereira, apresentando para socio o Senhor Antonio 
Ferreira de Resende – que igualmente foi approvado;

Proposta nº 3 – do mesmo Senhor propondo mais para socios os Senhores Manoel Jorge Coimbra, 
e Apparicio Joaquim Gomes Pereira Castiço – que foram approvadas.

Proposta nº 4 – do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão, apresentando para socios os 
Senhores Manoel José Gonçalves de Almeida, e Julio Emilio Pereira de Barros – que foram approvados;

Proposta nº 5 – do Senhor João Gomes Fernandes, propondo para socio o Senhor Valentino de 
Souza Corrêa, que foi approvada;

Proposta nº 6 – do Senhor Joaquim Leite de Carvalho, apresentando para socios os Senhores 
Manoel Schiappe Monteiro e Antonio Gonçalves da Silva Mattos, que foram approvadas;

Proposta nº 7 do Senhor José Joaquim Fernandes e Silva, apresentando para socios os Senhores 
Manoel Jozé Alves Correa, Joaquim Francisco dos Santos, Antonio Pinto de Carvalho, e Jozé Pedro 
Ferreira Dias Braga, que foram approvados.

A Directoria propoz para socios os Senhores Agostinho Candido de Souza Ribeiro, Francisco Pinto 
Gonçalves Pereira, João Pinto Dias de Mesquita, Joaquim de Mello Sampaio, Domingos Fernandes 
Moreira, Candido Augusto Pires de Aguiar, Antonio José dos Santos, Manoel José de Carvalho e 
Oliveira – José Vieira de Almeida, José Joaquim de Souza Guimarães – Gabriel Ozorio de Barros – 
Antonio Lopes Machado, Manoel Novaes d’Oliveira, José Maria Marques, Antonio Joaquim Gomes, 
Antonio José de Amorim Sobrinho, e Manuel de Barros Silva – que foram approvados;

Havendo precisão de comprar-se alguns objectos para a sala do Gabinete e comodidade dos 
socios, a direcção auctorisou ao Senhor Thezoureiro o pagamento de R$ 149$[...] valor de 1 meza 
grande – 12 Cadeiras – 2 Candieiros para [...] 1 Tinteiro, e panno para a meza; auctorizando tambem 
o pagamento da Taboleta que se acha encomendada ao artista José Dias dos Santos.

O Senhor Presidente ficou tambem authorizado a contractar a factura dos Diplomas.     O Senhor 
Thezoureiro declarou ter feito entrega da chave da sala onde esteve o Gabinete ao Senhor Fernan-
do Pereira de Carvalho em 18 do corrente – dia em que se effectuou a mudança para a caza onde 
actualmente funccionamos: declarou mais o Senhor Thezoureiro ter contractado a cobrança do 
Gabinete, com o Senhor Joaquim José de Oliveira Guimarães, mediante a porcentagem de 6 por % 
obrigando-se o mesmo a entregar o expediente.
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     Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão a sessão as 7½ horas.
Para constar mandei lavrar a presente acta, Eu, Fernando Pereira da Cunha, 1º Secretario o 

subscrevy e assigno
 Antonio Joaquim da Silva Bastos.               Fernando Pereira da Cunha
    Joaquim de Almeida Brandão
    Bonifacio Jose Barros
    Joao Gomes Fernandez

Acta da 3ª sessão (no 2º anno social)  
do Gabinete Portuguez de Leitura – Directoria –  

em 27 de Setembro de 1864

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As 6½ horas da tarde presentes os Senhores Silva Bastos – Fernando, Bonifacio, Gomes Fer-
nandes, e Joaquim Brandão – o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Leo-se a acta da sessão anterior que foi approvada.

__________Expediente____________

Um officio dos Senhores João Gomes Fernandes, e Joaquim Leite de Carvalho, offertando ao 
Gabinete 12 cadeiras envernizadas de jacarandá que foram avaliadas em R$52$000 reis.

Um dicto do Senhor João Gomes Fernandes offerecendo mais o 1º e 2º volumes da obra intitulada 
= Quadros Navaes [...]

Um dicto do Senhor Fernando Pereira da Cunha offertando tambem a Historia do Brazil enca-
dernada em [...] volumes que foi avaliada em Reis 5$000 –

O socio o Senhor José da Silva Bastos offereceo igualmente ao Gabinete – em francez – a Historia 
da Revolução franceza 17 volumes em bruxura, que se avaliou em R$40$[...]

 O Senhor Secretario ficou encarregado de agradecer aos Senhores socios as offertas obse-
quiosas com que brindaram o Gabinete.     Houveram as seguintes propostas que foram aprovadas 
–: Do Senhor socio Manoel da Silva Alvez Pereira – propondo os Senhores – Manoel José dos Santos 
Seara, e José Maria de Souza Castro.

Do Senhor Bonifacio José de Barros, propondo o Senhor Albino Augusto da Cunha.
Do Senhor Miguel Joaquim Ribeiro de Carvalho, propondo o Senhor José Correia Villarinho.
Do Senhor Joaquim Leite de Carvalho, propondo os Senhores Augusto Moreira da Silva Paredes, 

Joaquim de Souza Pinto, e José da Costa Almeida.
Da Direcção, propondo os Senhores Jose Caetano Ferreira Espinheira, e Manoel Joaquim d’Oli-

veira Pinto
Do Senhor Joaquim Ferreira Barbosa propondo o Senhor Rodrigo de Castro Guimarães:
Um officio do Senhor Manoel Alves de Oliveira Pinto – comunicando sua ausencia por trinta 

dias pouco mais ou menos para a provincia de Segipe. ficou-se sciente.
A Directoria resolveo mandar assignar o Jornal do Commercio do Rio, e a Gazeta Official de Lisbôa.
 Nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente suspendeu a sessão as 7½ – Para constar 

mandei lavrar a presente acta.   Eu Fernando Pereira da Cunha 1º Secretario a subscrevy e assignei.
 Antonio Joaquim da Silva Bastos. Fernando Pereira da Cunha
    Joaquim Francisco de Almeida Brandão
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    Bonifacio Jose Barros
    Manuel da Costa Rodriguez Vianna
    Joao Gomes Fernandes

Acta da 4ª sessão extraordinaria (no 2º anno social)  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 11 de Outubro de 1864

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As 6 horas da tarde, na caza de residencia do Senhor Presidente, estando elle presente e os Se-
nhores Fernando Brandão, Bonifacio, Gomes Fernandes, e Costa Sol, o Senhor Presidente declarou 
aberta a sessão.

Não foi lida a acta da sessão precedente, por não se achar presente;
Foi lido um officio do Senhor Vicente Pontes de Oliveira, actual Empresario do Theatro de São 

João, concebido nos seguintes termos:     Illustrissimos Senhores O Empresario de Theatro de São 
João, não desejando que na 2ª Capital do Imperio passe desapercebido o dia 31 de Outubro anni-
versario natalicio de Sua Majestade El Rei Dom Luis 1º, tomou portanto, a liberdade de offerecer 
a Sociedade da qual he Vossa Senhoria seu digno Presidente, um espectaculo para festejo d’esse 
anniversario, cujo producto-liquido reverterá em proveito dos cofres da mesma sociedade.

Convencido de que tomaram este offerecimento na devida importancia, o Empresario aguarda a 
resolução da sociedade, enviando-lhe desde já seus protestos de estima, e da mais alta consideração.

  Deos Guarde a Vossa Senhoria, Bahia 8 de Outubro de 1864.
Illustrissimo Senhor Antonio Joaquim da Silva Basto
 Presidente do Gabinete Portuguez de Leitura
     assignando

__________Vicente Pontes de Oliveira________

Tomada na devida consideração e aceita a presente offerta, resolveo a Direcção que se lhe agra-
decesse por officio, e ficaram desde já constituidos os seus membros presentes para ordenarem a 
destribuição dos respectivos bilhetes e mais preparos, ficando encarregados os Senhores Presidente 
e Thezoureiro de mandarem imprimir as competentes cartas e bilhetes –

 O Senhor Presidente declarou que a Bibliotheca precisava de obras novas e modernas, e 
portanto que era necessario mandar vi-las de Lisboa, e por isso ficou o Senhor Presidente autho-
risado a tomar um saque de Reis 400$ – quatrocentos mil reis fortes – para serem empregados 
em obras – derigindo-se ao Senhor Antonio Maria Pereira – de Lisboa por intermedio do Senhor 
João de Souza Pias, como consta da correspondencia que fica registrada – 

  E não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão, 
e para constar Eu Fernando Pereira da Cunha, 1º Secretario a subscrevi e assignei.

   Fernando Pereira da Cunha
Joaquim Francisco de Almeida Barros                            Antonio Joaquim da Silva Bastos
João Gomes Fernandes      Bonifacio José de Barros
Manoel Costa Sol
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Acta da 5ª sessão (no 2º anno social)  
da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 14 de Outubro de 1864

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As seis e meia horas, alem do Senhor Presidente achavam-se tambem presentes os Senhores 
Fernando, Bonifacio, Costa Sol, Brandão, e Gomes Fernandes.

Procedeu-se a leitura da acta de 27 de Setembro proximo passado que foi approvado e deixou 
de ser aprovada a de 11 do corrente por não estar ainda lançada – 

– Expediente –

Um officio do Senhor Bonifacio Jose de Barros, offerecendo a assinatura do Diario de Pernam-
buco – por tempo indeterminado:     Deliberou-se que se lhe agradeceria

O Senhor Miguel Gomes da Costa offereceu para a Bibliotheca do Gabiente as seguintes obras – 
Ruy – o escudeiro, em mau estado – Codigo Commercial portuguez, [...] [...] e a Epocha – jornal 
encadernado em 1 volume – de que se deu o valor de Reis 6$000 – (seis mil reis).

Um officio do Bibliothecario Manoel de Barros Silva pedindo aumento de ordenado, e dando as 
razões ponderosas de assim proceder.  A Direcção tomando por consideração o bom desempe-
nho do mesmo Senhor resolveo elevar o ordenado de quinhentos mil reis que percebia á seiscentos 
mil reis a annuáes e nesse sentido se comunicou ao mesmo.

O Conselho deliberou mandar assignar a Semana Illustrada do Rio de Janeiro, ficando autho-
risado o Senhor Thezoureiro para esse fim.

Propostas

1ª do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão, propondo os Senhores Florencio de Souza 
Carvalho, e Manoel Ribeiro de Lemos que foram aprovados – 2ª de Manoel de Barros Silva

{falta a parte final da ata}

Acta da 6ª Sessão (no 2º anno social)  
da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 26 de Outubro de 1864

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos.

Ás 6½ horas da tarde, presentes os Senhores Silva Bastos, Fernando, Bonifacio, Gomes Fernandes, 
Sol, e Brandão – o Senhor presidente declarou aberta a sessão –     Seguio-se a leitura das actas de 
11 e 14 de Outubro corrente as quaes depois de postas em discussão foram sem debate aprovadas.

 A Direcção propoz para socios os Senhores Manoel Duarte Pereira, e José Antonio Teixeira 
Lopes que foram aprovados.
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Leo-se um officio da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia Dezaseis de Setembro – acom-
panhando alguns relatorios de sua administração, no anno social de 1860 a 1864 – A Direcção 
ficou sciente, e

{falta a parte final da ata}

Acta da 7ª Sessão (no 2º anno social)  
da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura  

em [...] de [...] de 1864

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos.

[...] [...] presentes, alem do Senhor Presidente Silva Bastos, os Senhores] Gomes, Fernando [...] 
Brandão, o Senhor Presidente abriu a sessão.

Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior.
O Senhor Fernando Pereira da Cunha, em conformidade com os estatutos que regem este Gabi-

nete, – propoz para socios subscriptores, os brasileiros José da Costa Pinto, [...] Joaquim da Costa 
Pinto, os quais foram aprovados.

 O Senhor Presidente Silva Bastos expos que não tendo ainda liquidado-se o que podesse 
produzir o beneficio dado no Theatro em favor deste Gabinete, e tendo-se [...] no dia 10 de pagar 
o saque de Reis [...]00$000 – feito para Lisboa para a compra de livros e etc. os solicitava de seus 
colegas o emprestimo dessa quantia para o pagamento do referido saque até que a Caixa reunisse 
soma que chegasse para satisfazer a este emprestimo o qual não poder[...] [...] [...] [...]lias: Em vista 
des[...] [...] [...] [...] [...] presentes pela [...] [...] [...] [...]

Bastos....................................................................................................................................................[...]
Bonifacio.............................................................................................................................................2[...]
Fernando...............................................................................................................................................[...]
Gomes Fernandes................................................................................................................................[...]
Brandão....................................................................................................................................................[...]
Sol..............................................................................................................................................................[...]
[...]...................................................................................................................................................800$[...]

Pedio para ser eliminado [...] por não poder [...] [...] Antonio da S[...] [...], do que se [...] [...] [...]
Por nada mais haver a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão as 7½ horas.     Para constar 

mandei lavrar a presente acta

Aditamento

Depois de encerrada a sessão acima transcrita o Senhor Presidente declarou que por deliberação 
tornada [...] sciente entre todos os membros da Directoria, – [...] [...] na Corte do Rio de Janeiro 
– uma Commissão composta dos Senhores Ruy Germack Possollo, Joaquim Marcellino de Britto, 
José de Vasconcellos e Souza, [...] Henriques Ferreira, Doutor Alexandre José de Mello [...] para em 
nome do Gabinete felicitar a Sua Majestade o Imperador pelo feliz consorcio de Sua Alteza Imperial 
a Senhora Princeza Dona Izabel com o Conde d’Eu.

   Bahia [...] [...] [...]
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Eu Fernando Pereira da Cunha     1º Secretario – Subscrevy e assignei.
Antonio Joaquim da Silva Bastos   Fernando Pereira da Cunha
Joaquim Francisco de Almeida Barros
      João Gomes Fernandes

Acta da 8ª Sessão (no 2º anno social)  
da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura  

em [...] de [...] de 1864

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As 7 horas da tarde na sala do Gabinete Portuguez de Leitura achando-se prezentes, alem do 
Senhor Presidente Silva Bastos, os Senhores Fernando, Bonifacio, Joaquim Brandão, Gomes Fer-
nandes, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

– Expediente –

Foi presente [...] [...] [...] que foi respondida
Foram tambem presentes dous officios do [...] [...] [...]do um do Excelentissimo Senhor Ministro 

Portuguez, do [...] razões que motivassem não ter podido fazer.
[...]em Commissão nomeada por este Gabinete [...] para felicitar a Sua Majestade o Imperador 

Senhor João [...] pelo Consorcio da Senhora Princeza Dona Izabel com Conde d’Eu, e outro do Exce-
lentissimo Senhor Ruy [...] [...] da [...]tecia de ter desempenhado com os mais collegas [...] commissão 
para que foram nomeados por este Gabinete remettendo-nos copia do discurso de felicitação que 
fizerão a Sua Majestade o Imperador por parte deste Gabinete

Tanto um como o outro officios foram devidamente respondidos.
Foi lido um outro officio do Senhor Bernardino Marques, pedindo sua exoneração de socio.
 O Senhor Presidente [...] [...] [...]e obra foi [...] Conde de Monte-Christo atribuindo-lhe o 

valor de Reis [...]$[...]
Igualmente foi offertado pelo Senhor Pedro Calazans um [...] [...] de poesias de sua produção = 

intitulado Ofenisia
 O Senhor Thezoureiro foi auctorisado a [...] Francisco Pereira da Silva [...] como inventarian-

te do finado Joaquim Antonio Nogueira [...] de [...] que o Gabinete he devedor aquelle cazal, bem 
como igual quantia a Manoel Joaquim Marques Braga que tambem lhe deve, e duzentos mil reis 
por conta a Jose Machado de Miranda – Nada mais havendo tratar o Senhor Presidente levantou a 
sessão às [...] horas.

Para constar mandei lavrar a presente acta.    Eu Fernando Pereira da Cunha   1º Secretario a 
Subscrevy e assignei

 Antonio Joaquim da Silva Bastos             Fernando Pereira da Cunha
    Joaquim Francisco de Almeida Barros
     Bonifacio José de Barros
     Joao Gomes Fernandes
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Acta da 9ª sessão (no 2º anno social)  
da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 17 de janeiro de 1865

 Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As 6½ horas da tarde, estando presentes os Senhores Silva Bastos, Fernando, Bonifacio, Gomes 
Fernandes, e Joaquim Brandão, o Senhor presidente declarou aberta a sessão.

Procedeu-se a leitura da acta da sessão antecedente, que foi sem debate aprovada.

___Expediente____

Duas cartas do Senhor João de Sousa Pias [...] [...] [...] 12 e 29 de Dezembro proximo passado infor-
mando esta [...] [...]  [...] [...] que pagou [...] [...] [...] ao livreiro Antonio Maria Pereira – proveniente 
da factura de livros que remeteu para este Gabinete pelo Paquete inglez Magdalena.

Uma outra do mesmo livreiro Antonio Maria Pereira incluindo a referida factura de livros, e 
pedindo esclarecimentos:

N’estas cartas se [...] [...] contenente em 40$000
Foram presentes duas cartas dos socios Antonio Emilio Souza e João Pinto Dias de Mesquita, 

pedindo a sua exoneração de socios: a direção ficou inteirada –
O Senhor Bonifacio (como Thezoureiro) declarou ter pago, conforme a autorização anterior, a 

Manoel Joaquim Marques [...] paga cem mil reis (100$), e a Francisco Pereira da Silva Ma[...] como 
inventariante do finado socio Joaquim Antonio [...] outra igual quantia – de que eram credores a 
este Gabinete n’administração transacta declarou mais o Senhor [...] [...] pago tambem cem mil 
reis (100$) ao Senhor socio Manoel da Costa Rodrigues Vianna, que igualmente lhe era devedor o 
Gabinete, e bem assim não ter podido ainda pagar ao socio-honorario José Machado de Miranda 
por não haver dinheiro em caixa.

___Propostas____

Pelo Senhor João Gomes Fernandes foram apresentados os seguintes candidatos = para socio 
effectivo o Senhor Alexandro [...] Pereira = português = para subscriptor o Senhor Manuel Ribeiro 
Moreira – por seis mezes – cidadão brasileiro = approvado

Pelo Senhor Bonifacio, foi proposto em tempo o Senhor Manuel J[...] da Cunha Lima = portuguez 
= o qual foi approvado e [...] termo em 31 do mez proximo passado.

O Senhor Thezoureiro Bonifacio Jose de Barros officiou, que tendo de retirar-se temporariamente 
para a Provincia da Alagoas lhe fosse tomada de competente nota; bem como [...] ao Senhor João 
Gomes Fernandes o substituisse [...] [...] [...] [...] [...]sua [...] [...] aceito pelo Senhor Fernandes de 
accordo com os mais colegas diretores, tomando logo o Senhor diretor Fernandes conta do Livro 
Caixa com o saldo de Reis 6$770, e dos mais documentos relativos a mesma.

Sendo 8 horas, e não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão.     E para 
constar mandei lavrar a presente acta.    Eu Fernando Pereira da Cunha

        1º Secretario a subscrevy e assignei.
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Acta da 10ª sessão (no 2º anno social)  
da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 1º de Fevereiro de 1865

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

Achando-se presentes as 6½ horas da tarde os Senhores Bastos, Fernando, Joaquim Brandão, 
Gomes Fernandes, e Costa Sol, o Senhor Presidente abrio a sessão:

Procedeu-se a leitura da acta da sessão antecedente que foi approvada sem debate.

Propostas

Do Senhor João Gomes Fernandes – propondo para socio effectivo o Senhor José Antonio Borges, 
que foi approvado.

Do Senhor Jose Joaquim Fernandes e Silva – propondo para socio effectivo o Senhor Antonio 
Gonçalves Belchior, que foi approvado.

Do Senhor Joaquim Leite de Carvalho – propondo para socio effectivo o Senhor Diniz Nunes 
Pinto de Miranda – que foi approvado

Da Directoria – propondo para socio effectivo ao Senhor Francisco Adães Villas-bôas, que foi 
approvado.

 Nesta sessão resolveo-se que fosse convidado o Senhor socio Manuel da Silva Alves Perei-
ra, como primeiro supplente da Direcção a fim de ocupar o logar de Director em quanto durar a 
ausancia do Senhor Bonifacio José de Barros –

Nada mais havendo a tratar-se o Senhor Presidente levantou a sessão as 7½ horas.
   Para constar, mandei lavrar a presente acta.

Acta da 11ª sessão (no 2º anno social)  
da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura  

em [...] de [...] de 1865

Presidente o Senhor José digo Senhor [...]

As sete horas da tarde, estando presentes – o Senhor Bastos – Gomes Fernandes – Joaquim 
Brandão – Manoel [...] e como 1º supplente do Senhor Bonifacio José de Barros – o Senhor Manoel 
da Silva Alves Pereira, – faltando [...] o Senhor 1º Secretario Fernando Pereira da Cunha – o Senhor 
Presidente abrio a sessão

____Expediente_____

[...] Manoel Dias [...] e Antonio Henrique [...]gia foram aprovados – [...] João Gomes Fernandes, 
propondo o Senhor Manoel Gomes Duarte – que foi aprovado

Do senhor Manoel de Barros Silva, solicitante aprovado proposta José Alves Teixeira Guimarães 
– que foi igualmente aprovado – Da Directoria – propondo Senhores Narcizo de Oliveira Mais e 
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Domingos Dias Machado, que tambem foram aprovados.
O Socio Antonio Tavares da Silva Godinho declarou haver-se lhe desencaminhado o Romance 

intitulado [...]ce de Camões e por não haver igual nas livrarias para restituição pediu para pagar o 
valor. A Direcção marcou o preço de [...] de indenização.

O Senhor Thezoureiro declarou ter pago ao Senhor 2º Secretario Joaquim Brandão – os cem mil 
reis (100$) que este havia emprestado do Gabinete.     A Direcção authorisou o Senhor Presidente 
Silva Bastos para fazer as despezas indispensaveis com os preparos da caza para a qual tem de 
transferir-se o Gabinete, prestando a final a competente conta.

Sendo oito horas e nada havendo mais a tratar o Senhor Presidente declarou finda a sessão.     Para 
constar mandei lavrar a presente acta.     Eu Joaquim Francisco de Almeida Brandão, 2º secretario 
a sobrescrevi e assignei

Antonio Joaquim da Silva Bastos Joaquim Francisco Almeida Brandão
     Fernando Pereira da Cunha
     Manoel Costa Sol
     Manoel da Silva Almeida Pereira
     João Gomes Fernandes

Acta da 12ª sessão (2º anno social)  
do Conselho Directorio do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 3 de Maio de 1865

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos.

As sete horas da tarde, estando presentes os Senhores Silva Bastos, Fernando da Cunha, Joaquim 
Brandão Gomes Fernandes, Costa Sol, e Alves Pereira, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão:

O Senhor Secretario procedeu a leitura das actas antecedentes, que foram approvadas.

______Expediente______

[...] uma carta do Senhor socio José Gonçalves Belchior offertando a obra em hespanhol intitullada 
= Historia General de los hechos de los Castelhanos en las Islas e Tiérra firme del Mar Oceano = em 
quatro grossos volumes, em mau estado, mas que por seu merito foi avaliado em Reis 20$000 reis

Apresentam-se as seguintes propostas para socios:
Do Senhor Manoel da Silva Alves Pereira propondo os Senhores Francisco Pereira de Vasconcellos 

e João José Dias Lopes, foram approvados;
Da Directoria propondo novamente o Senhor Bernardino José Ferreira Rodrigues;
O Conselho deliberou que houvesse sessão em 10 do corrente para ser apresentado o seguinte:
Pelo Senhor 1º Secretario: a Lista geral e alfabetica dos socios, Balanço, e Lista dos donativos e 

offertas feitas ao Gabinete. Pelo Senhor Thezoureiro: o Livro Caixa escripturado em dia.
O Senhor socio Joaquim Leite de Carvalho offereceo o Periodico = Jornal do Povo = que se publica 

em Barcellos, emquanto durar o dito Periodico.
O Senhor Thezoureiro fica authorizado a restituir ao socio J[...] Pereira da Motta a quantia de 

dez mil reis de joia que allega ter pago pela 2ª vez, devendo o mesmo Senhor Thezoureiro tomar 
a competente nota.
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Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8 horas da noute.     E Para 
constar se mandou lavrar a presente acta.  Eu Fernando Pereira da Cunha Secretario a 
subscrevi e assignei

Antonio Joaquim Silva Bastos.    Fernando Pereira da Cunha
       Joaquim Francisco de Almeida Brandão
       Joao Gomes Fernandes
       Manoel da Silva Almeida Pereira
       Manuel Costa Sol

Acta da 13ª sessão (no 2º anno social)  
da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 12 de Maio 1865

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As seis e meia horas da tarde, estando presentes os Senhores Silva Bastos, Fernando Cunha, João 
Gomes, Costa Sol, Alves Pereira e Joaquim Brandão; o Senhor Presidente declarou aberta a sessão:

Procedeu-se a leitura da acta da sessão antecedente e posta em discussão foi approvada.

__________Expediente_________

Pelo Senhor Manoel de Barros Silva foi offertado o novo Romance, em broxura, “Onde está a 
infelicidade!” que foi avaliado em um mil reis.

Pelos Senhores Silva Bastos, Barros Silva, Gomes Fernandes Fernandes e Silva, Joaquim Brandão, 
Antonio Joaquim, Gomes Pereira Fontes, Leite de Carvalho, Pinto de Miranda, e [...] Fernando da 
Cunha, foi igualmente offerecido o Mappa Geographico de Portugal, em ponto grande.

Pelo Senhor socio Joaquim Leite de Carvalho foi apresentado para socio o Senhor José Joaquim 
dos Santos Ferreira, que foi approvado.

Pelo Senhor socio Manoel da Silva Alves Pereira, foi apresentado para “subscriptor” o Senhor 
Henrique Pinto Novaes – cidadão brazileiro – que foi approvado, subscrevendo pelo prazo de um 
anno.

Não havendo mais nada a tratar-se o Senhor Presidente levantou a sessão ___ E para constar 
mandei lavrar a presente acta.   Eu Fernando Pereira da Cunha

     1º Secretario – a subscrevi e assignei.
Antonio Joaquim da Silva Bastos Fernando Pereira da Cunha
     Joaquim Francisco de Almeida Brandam
     Joao Gomes Fernandes
     Manoel da Silva Almeida Pereira
     Manuel Costa Sol
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Acta da 14ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 19 de Maio de 1865

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As seis e meia horas da tarde, achando-se presentes os Senhores Directores – Silva Bastos, 
Fernando Cunha, Joaquim Brandão, João Gomes, Costa Sol, Alves Pereira, o Senhor Presidente 
abrio a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.

_____Expediente______

Resposta do Senhor Joaquim Machado Cayres, na mesma carta que lhe foi derigida e em que 
se lhe rogava satisfizesse as mensalidades devidas: declarou que já tinha dicto ao cobrador por 
diversas vezes que não queria mais ser socio;

Foi presente um officio assignado pelos Senhores Directores Antonio Joaquim da Silva Bastos, 
Fernando Pereira da Cunha, Joaquim Francisco de Almeida Brandão, Bonifacio José de Barros e João 
Gomes Fernandes e Manoel da Costa Sol, fazendo á este Gabinete a d[...]tissima offerta do Retrato 
de Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º, ornado de rica moldura e docel dourados com 
cortinas de damasco carmezim, galões e franjas de ouro no valor de 800$000 (oito centos mil reis) 
como se verifica da conta annexa ao alludido officio.

 Foi lido um officio para ser derigido a Direcção da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 
Desaseis de Setembro – convidando-a a comparecer a nossa reunião ordinaria da Assemblea-geral 
que deve ter lugar em 25 do que rege.

Ficou assentado convocar-se o Conselho-Deliberativo para sessão em 23 do corrente mez a 
fim de lhe ser presente os relatorios da actual gerencia administrativa, para se poder convocar a 
Assemblea no dia que fica designado.

Pelo Senhor Manoel de Barros Silva foi proposto para socio o Senhor Antonio Rodriguez de 
Carvalho que foi approvado.

 Nada mais havendo que tratar o Senhor Presidente levantou a sessão ás sete e meia horas 
da tarde.     Para constar mandei lavrar a presente acta que assigno

 Antonio Joaquim Silva Bastos    Fernando Pereira da Cunha
      1º Secretario
          Joaquim Francisco de Almeida Brandão
          Manoel Silva Alvez Pires
          Joao Gomes Fernandes
          Manoel Costa Sol
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Acta da 15ª e ultima sessão do Conselho Directorio  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 23 de Maio de 1865

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos

As seis e meia horas da tarde, presentes os Senhores Silva Bastos, Fernando da Cunha, Gomes 
Fernandes, Alves Pereira, e Joaquim Brandão O Senhor Presidente abriu a sessão.

Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior.
[...] [...]hor do Conselho-Directorio da [...] [...]cia administrativa para dar conta ao Conselho 

Consultivo para hoje convocado –  Nada mais havendo a tratar-se o Senhor Presidente encerrou 
a sessão.

Para constar lavrou-se a presente acta.    Eu Fernando Pereira da Cunha Secretario a subscrevy.
 Antonio Joaquim da Silva Bastos Fernando Pereira da Cunha
     Joaquim Francisco de Almeida Brandão
     Manoel da Silva Alvez Pereira
     Manoel Costa Sol
     Joao Gomes Fernandes

Acta de posse do Gabinete Portuguez de Leitura  
29 de Maio de 1865 digo 1º de Junho de 1865

Presidencia do Senhor 1º Secretario Fernando

As 6½ horas da tarde, presentes os Senhores Fernando, Gomes, Brandão, e Sól, membros da 
ex direção, assim que os novos eleitos, os Senhores Fernando Pereira da Cunha, Francisco Pinto 
Correa, José Joaquim Fernandes Silva, José Leite de Carvalho, João Gomes Fernandes, e Joaquim de 
Almeida Brandão, faltando por molestia o Senhor Bonifacio José de Barros.    O Senhor Presidente 
interino declarou aberta sessão, e fez ver que a ex direção fazia entrega [...] eleita, da Administração 
do Gabinete, dando por empossados aos respectivos cargos. Convidou o ex Thesoureiro interno 
João Gomes Fernandes a fazer entrega ao novo [...] Joaquim Francisco de Almeida Brandão de [...] 
cargo, conforme consta do relatorio e balanço de contagem e para constar Eu 2º secretario lavrei 
e assigno a presente Acta em 1º de Junho de 1865

   Joaquim Francisco Almeida Brandão
Fernando Pereira da Cunha
     João Gomes Fernandes
    Francisco Pinto Sousa
    José Joaquim Fernandes
    Joaquim Leite de de Carvalho
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Acta da 1ª sessão da Directoria (no 3º anno social)  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 1º de Junho de 1865

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha.

As 7 horas da tarde achando-se presentes os Senhores Francisco Pinto Soares, Joaquim Fran-
cisco de Almeida Brandão, Fernando Pereira da Cunha, João Gomes Fernandes, Joaquim Leite de 
Carvalho, e Jose Joaquim Fernandes e Silva, faltando por doente o Senhor Bonifacio José de Barros; 
o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Expediente

Um officio dos Senhores Fernando Pereira da Cunha, e Antonio Joaquim da Silva Bastos, of-
fertando o valor que dispenderam de 30$000$ com papel e impressão do Relatorio e contas da 
Direcção transacta.

Uma proposta do Senhor Joaquim Leite de Carvalho apresentando para socio o Senhor Joaquim 
de Souza Pinto. approvado.

Uma dicta do Senhor João Gomes Fernandes propondo o Senhor Miguel Francisco [...] Guima-
raes – approvado.

Uma nota do Bibliothecario declarando que o socio Manoel Pereira de Carvalho Sobrinho, havia 
offerecido ao Gabinete o seguinte: “Quadro Geral dos socios”, Mappa Topographico da Cidade da 
Bahia, e Quadro geral histórico de Portugal. O Conselho, tomando na devida consideração esta 
offerta, deliberou que se lhe agradecesse:

Foi lida uma carta do Senhor Antonio Maria Pereira – livreiro em Lisboa – fazendo uma remessa 
de livros e fazendo outras considerações de que ficou sciente a Direcção.

Foi apresentado para subscriptor pelo Senhor Fernando Pereira da Cunha, o Senhor Doutor 
Virgilio Climaco Damasio, já inscripto pelo prazo de hum anno – approvado.

Deliberou-se que os socios [...]dos se dirigissem cartas fazendo-os responsaveis pelas mensali-
dades devidas [...].     Ficou authorisado o Senhor Fernando Pereira Cunha a remetter para Lisbôa a 
quantia de cem mil reis fortes para satisfazer ao pagamento dos Livros remmettidos a este Gabinete.

Ficou authorisado o Senhor 2º Secretario a fazer acquisição de um livro para a inscripção dos 
nomes dos vesitantes.

 O Conselho deliberou que seja feita a p[...]licia ou administração interna do Gabinete pelos 
[...] vogaes, ficando encarregado d’ella no presente mez de Junho o Senhor João Gomes Fernandes.

E, não havendo mais nada a tratar-se o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8 horas.
Para constar mandei lavrar a prezente acta, que subscrevi.  Francisco Pinto Soares
 Fernando Pereira da Cunha Presidente
     José Joaquim Fernandes
     Joaquim Leite de Carvalho
     João Gomes Fernandes
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Acta da 2ª sessão da Directoria (no 3º anno social)  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 10 de Junho de 1865

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

As sete horas da tarde achando-se presentes os Senhores Fernando da Cunha, Pinto Soares, 
Fernandes e Silva, Gomes Fernandes Leite de Carvalho, e faltando por motivo de molestia o Se-
nhor Bonifacio Jose de Barros, e sem participação o Senhor Joaquim Brandão, o Senhor Presidente 
declarou aberta a sessão:

Foi lida e posta em discussão a Acta da sessão anterior que foi approvada sem debate.

__________Expediente ___________

Proposta do Senhor João Gomes Fernandes, apresentando para socio effectivo Joaquim Ribeiro 
Moreira, que foi approvado;

Proposta do Senhor Joaquim Leite de Carvalho apresentando para subscriptor por tempo de seis 
meses, a Manoel Joaquim Pereira, subdito brasileiro, que foi approvado.

Proposta de Manoel de Barros Silva, apresentando para socio subscriptor, por tempo de um 
anno, a Julio Cezar Nilm[...] Costa, que foi approvado.

Proposta do Senhor Antonio Ferreira Fontes, apresentando para subscriptor, por tempo de um 
anno a Tiberio Borges de Figueiredo, que foi approvado.

Proposta do Senhor José Joaquim Fernandes e Silva, apresentando para subscriptor, por tempo 
de seis meses, a Fabio Adães Villasboas, que foi approvado.

_____Deliberações ______

Foi authorisado o Senhor Thezoureiro Joaquim Brandão a pagar a quantia de Reis 20$420 de 
despeza extraordinaria, e interna do Gabinete conforme a conta apresentada do Bibliothecario.

Ficou authorisado o Senhor 1º Secretario Pinto Soares a fazer a acquisição de um livro, para a 
inscripção dos socios subscriptores com a denominação de “Livro de Termo dos Subscriptores”.

O mesmo Senhor Secretario ficou igualmente incumbido de responder a carta do Senhor Anto-
nio Maria Pereira, livreiro em Lisboa aquiescendo a algumas considerações por elle feitas na sua 
ultima carta, e ministrar outras que a Direcção julgou convenientes;

Ficou encarregado o vogal Senhor João Gomes Fernandes de fazer uma lista dos volumes em 
brochura que tem o Gabinete, e apresental-a na 1ª sessão seguinte, para que a Directoria, resolva 
sobre sua melhor conservação.

E não havendo mais nada a tratar-se o Senhor Presidente encerrou a sessão:     Para constar 
mandei lavrar a presente acta, que subscrevi. 

   Francisco Pinto Soares, 1º Secretario
   José Joaquim Fernandes Silva
   Joaquim Francisco de Almeida Brandão
   Fernando Pereira da Cunha Presidente
   João Gomes Fernandes
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Acta da 3ª sessão da Directoria (no 3º anno social)  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 2[...] de Junho de 1865

Presidencia do Senhor 1º Secretario Francisco Pinto Soares

As seis e meia horas da tarde achando-se presentes os Senhores Pinto Soares, Fernandes e 
Silva, Joaquim Brandão Gomes Fernandes, Leite de Carvalho, faltando sem participação o Senhor 
Fernando Pereira da Cunha, e por doença o Senhor Bonifacio José de Barros, o Senhor Presidente 
declarou aberta a sessão

__________Expediente _________

Proposta do Senhor Francisco Pinto Soares apresentando para socio effectivo o Senhor Manoel 
Jacintho Gomes [...]

Dicta do Senhor João Gomes Fernandes, apresentando para socio effectivo o Senhor Joaquim 
Luis Ferreira Santos, approvado

Dicta do Senhor Joaquim Leite de Carvalho, apresentando para socio subscriptor pelo prazo de 
um anno ao Senhor Ignacio Antonio Soares, brasileiro: approvado

Dicta do Senhor Manoel de Barros Silva apresentando para socio effectivo o Senhor Antonio 
Fernandes Cardoso que foi approvado.

______Deliberações _______

Sob proposta aliás consulta do Senhor Bibliothecario resolveo-se que a nenhum socio podia ser 
permittido levar para ler em sua caza, jornaes ou gazetas da sala de Leitura, em quanto tivesse 
obras em seu poder não as havendo por conseguinte restituido.

Procedendo-se a leitura de uma carta do Senhor João de Souza Pias – de Lisbôa, com data de 
28 de Maio proximo passado resolveo-se em virtude do conteudo da mesma que o Senhor Thezou-
reiro ficava authorisado a pagar ao Senhor Jose Caetano Ferreira Espinheira desta Praça a quantia 
de cem mil reis, moeda forte, ao cambio do dia, de conformidade com o pedido do Senhor Pias na 
referida sua carta, proveniente de livros remetidos para este Gabinete, ficando assim sem efeito a 
authorisação que se havia dado ao Senhor Fernando Pereira da Cunha para o mesmo fim.

O Senhor 1º Secretario ficou authorizado a responder a carta do Senhor Souza Pias.
O Senhor Fernandes e Silva lembrou que fosse proposto para socio efectivo o Senhor Francisco 

de Castro Lima, que foi approvado.
O Senhor Gomes Fernandes declarou que ainda não se achava prompta a lista das obras em 

broxura, de que fora encarregada na sessão anterior, o que faria junto com o relatorio que apre-
sentaria no fim do mez como Fiscal.

 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 7½ horas.     Para 
constar mandei lavrar a presente acta, que subscrevi.

Francisco Pinto Soares, 1º     José Joaquim Fernandes Silva, 2º Secretario no impedimento do 
Presidente no impedimento do 1º Secretario

      João Gomes Fernandes
      Joaquim Leite de Carvalho
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Acta da 4ª sessão da Directoria (no 3º anno social)  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 1º de Julho de 1865

___Presidencia do Senhor 1º Secretario Francisco Pinto Soares___

As sete horas da tarde estando presentes os Senhores Pinto Soares, Gomes Fernandes, Fernan-
des e Silva e Leite de Carvalho, faltando com participação o Senhor Fernando Cunha, por motivo 
de molestia o Senhor Bonifacio Jose de Barros, e sem participação o Senhor Joaquim Brandão, o 
Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

__________Expediente__________

Huma proposta do Senhor João Gomes Fernandes, apresentando para socio subscriptor por 
tempo de seis mezes ao subdito subdito brasileiro Domingos Rodrigues Teixeira, que foi approvado.

Huma outra proposta do Senhor Joaquim Leite de Carvalho apresentando para socio effectivo 
o Senhor João Antonio Gomes Costa que foi aprovado.

Huma dicta do Senhor José Joaquim Fernandes e Silva apresentando para socio subscriptor por 
tempo de seis meses ao subdito brasileiro Antonio Augusto de Andr[...] Far[...] que foi approvado.

Huma dita de Manoel de Barros Silva, apresentando para socio effectivo ao Senhor Manoel 
Gomes Pereira, que foi approvado

Huma dita do Senhor Diniz Nunes Pinto de Miranda apresentando para socio subscriptor pelo 
tempo de um anno ao subdito brasileiro Felisberto Vieira de Mello, que foi approvado.

Huma dita do Senhor João Gomes Fernandes, renovando por mais um anno a inscripção do 
socio-subscritor Manoel Ribeiro Moreira, que foi approvada.

O Senhor Pinto Soares declarou haver comprado o livro para os termos dos Subscriptores, e ter 
custado Reis 2$000 bem como de ter respondido a carta do Senhor João de Souza Pias de Lisboa, 
remettendo o recibo de 100$000 reis fortes, que por ordem do mesmo Senhor Pias, se entregou ao 
Senhor José Caetano Ferreira Espinheira – desta Praça –:     Foi pedido nesta occasião o Romance 
intitulado “O Maldito”, que será pago pelo socio Manoel Joaquim Fernandes Penna, que se accusou 
de lhe haver succedido estragar-se em seu poder.

Ficou encarregado da fiscalização na sala da Bibliotheca durante o prezente mez, o vogal Joa-
quim Leite de Carvalho.

O Senhor Gomes Fernandes expôz o que havia ocorrido durante a sua fiscalização no mez por 
findo, e apresentou uma lista dos volumes em brochura, e outros em máo estado das obras exis-
tentes na Bibliotheca que necessitam de ser encadernadas.     Ficou para ser resolvido o encader-
namento destes livros na sessão immediata.     E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente 
encerrou a sessão.

Para constar mandei lavrar a presente acta que subscrevi.
Francisco Pinto Soares, 1º Secretario  José Joaquim Fernandes Silva     2º Secretario no im-

pedimento do Presidente no impedimento do 1º Secretario.
    Joaquim Leite de Carvalho
    Joaquim Fernandes de Almeida Brandão
    João Gomes Fernandez
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Acta da 5ª sessão da Directoria (no 3º anno social)  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 4 de Julho de 1865

___Presidencia do Senhor 1º Secretario Francisco Pinto Soares___

As sete horas da tarde estando presentes os Senhores Pinto Soares, João Gomes, Joaquim Bran-
dão, Fernandes e Silva, e Leite de Carvalho, faltando sem participação o Senhor Fernando da Costa 
e por molestia o Senhor Bonifacio José de Barros – o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Foi lida, e approvada sem debate a acta da sessão anterior.
Foi presente uma carta do Senhor João de Souza Pias, remettendo conta corrente e demonstrando 

ser o saldo a seu favor em moeda forte Reis 3$230; ficou o Senhor 1º Secretario encarregado de 
examinar a conta e de responder a referida carta.

Foram lidas as seguintes propostas = uma do Senhor socio Joaquim Francisco de Almeida Bran-
dão, apresentando para socio ao Senhor José Joaquim Leite Borges – que foi approvado. Uma outra 
do Senhor José Joaquim Fernandes e Silva apresentando igualmente para socio effectivo ao Senhor 
José Luiz Dias da Costa que foi approvado =, e outra proposta do Senhor João Gomes Fernandes, 
apresentando para socio effectivo José Joaquim de Oliveira Guimarães, que foi approvada.

A Direcção resolveo que o Senhor Thezoureiro segurasse a Bibliotheca e os Moveis do Gabinete 
nas Cam[...] denominada “Garantias”, pelo valor englobado [...] contos e quinhentos mil reis.

Resolveo-se que fosse convocado o Conselho Deliberativo para o dia seis do corrente, as 6½ 
horas da tarde.

Ficaram encarregados os Senhores Pinto Soares e Gomes Fernandes de darem seu parecer acerca 
da encadernação dos volumes em brochura e outros em máo estado, existentes actualmente na 
Bibliotheca, e se para tal fim e comodidade melhor convem remettel-os para Lisboa, ou serem aqui 
mesmo encadernados.     E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão.     Para 
constar mandei lavrar a presente acta que subscrevi e assignei

  Jose Joaquim Fernandes Silva, 2º Secretario
Fernando Pereira da Cunha impedimento do 1º Secretario
        Bonifacio José Barros
        Francisco Pinto Soares
        Joaquim Francisco Almeida Brandão
        Joaquim Leite de Carvalho
        João Gomes Fernandes
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Acta da 6ª sessão da Directoria do  
Gabinete Portuguez de Leitura (no 3º anno social)  

em 20 de Julho de 1865

______ Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha ______

As seis horas da tarde: presentes os Senhores Fernando, Bonifacio, Pinto Soares, Fernandes e 
Silva, Gomes Fernandes, Almeida Brandão, e Leite de Carvalho – o Senhor Presidente abrio a sessão

Foi lida e approvada sem debate a acta da sessão antecedente.

______ Expediente ______

Um officio do Senhor João Gomes Fernandes, solicitando da Directoria o pagamento de algumas 
quantias dispendidas para o Gabinete, que reconhecendo-se a exactidão do pedido foi ordenado 
pela mesma Directoria se lhe pagasse:

Foi lida uma consulta do Senhor Bibliothecario, pedindo lhe esclarecesse as horas que deve 
achar-se na Bibliotheca, ou se he obrigado a permanecer em todas as horas dos dias uteis, não 
tendo Ajudante ou substituto.     Decidio-se pela seguinte forma: que nos dias uteis deve estar 
aberta a sala da Biblioheca das 8 ás 10 horas da manhã, do meio dia ás 3 da tarde, e das 5 ás 8 da 
noite, em tempo de Inverno, e das 6 as 9 em tempo de verão. Bem como nos dias Sanctificados 
deverá o Gabinete achar-se aberto das 10 da manhã até as 3 horas da tarde, quando nestes dias 
tenha chegado algum dos Paquetes da Europa.

Foi presente uma offerta do Senhor socio Manoel da Silva Alves Pereira – da obra em francez 
em 6 volumes intitulados “Moral Cristã”, que foi estimada em vinte mil reis, e ficou encarregado 
de agradecer a esta dadiva o Senhor 1º Secretario Pinto Soares.

Um officio do Senhor socio Simão Duarte de Almeida communicando sua ausencia para a Europa, 
a fim de ser por tal motivo isento da contribuição de mensalidades pelo tempo que se demorar.

Um dicto do Senhor socio José Gonçalves do Nascimento no mesmo assumpto: d’ambos ficou 
sciente a Direcção;

Foi apresentada pelo actual Senhor Thezoureiro Joaquim Brandão huma conta minuciosa dos 
pagamentos que fez desde 4 do corrente até a presente data, na importancia de Reis 305$560 – 
que foi approvada.  O mesmo Senhor Thezoureiro declarou que de commum acôrdo com 
o Senhor Presidente, segurou na Companhia denominada “Garantia” a Bibliotheca e mais moveis 
pertencentes ao Gabinete e existentes na respectiva sala no valor de Reis 3:000$000, para o que 
havia sido auctorisado.

O Senhor 1º Secretario dando conta da commissão de que a mais o Senhor João Gomes Fernandes 
haviam sido incumbidos, sobre a encadernação das obras em broxura, existentes no Gabinete – 
declara que havia ajustado com um livreiro pelo preço de 1$000 – cada volume depois de haver 
se informado dos mais livreiros sobre a commodidade dos preços, e como sendo mais consciente 
aos interesses do Gabinete encadernar aqui taes obras por isso decidiu responsabilisar-se pela 
promptidão, e p[...] d’ellas.

Ficou, portanto, auctorizado o Senhor Thezoureiro a pagar a importancia de semelhante enca-
dernação depois de lhe ser exigida pelo 1º Secretario Pinto Soares.

Foram presentes as seguintes propostas para socios que foram approvadas.
Uma do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão, apresentando para socio subscriptor 

pelo prazo de um anno o Senhor Joaquim Manoel [...] Menezes: approvado.
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Uma dicta do Senhor Joaquim Leite de Carvalho, apresentando para socio subscriptor pelo prazo 
de um anno ao Senhor An[...] Pinheiro: approvado.

Uma dicta do mesmo Senhor Joaquim Leite de Carvalho [...] para socios effectivos os Senhores 
Antonio Victorino Gomes Costa e Germano Pedroza de Figueiredo: approvados.

Uma dicta do Senhor Manoel Joaquim Rodrigues apresetando para socio effectivo o Senhor 
Manoel Carlos de Azevedo: approvado

Uma dicta de Manoel de Barros Silva, apresentando para socio effectivo o Senhor José de Souza 
Pereira: approvado.

Uma dicta do Senhor João Gomes Fernandes, apresentando para socio subscriptor e pelo prazo 
de seis mezes o Senhor Ernesto de Sousa Lopes: approvado.

Ficou o actual Senhor Thezoureiro auctorizado a pagar pela acquisizão da assignatura para a 
Bibliotheca do periodico denominado “Portugal” publicado no Rio de Janeiro.

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão as 7½ horas. Para constar 
mandei lavrar a presente acta que subscrevi.

   Francisco Pinto Soares, 1º Secretario
Fernando Pereira da Cunha Presidente José Joaquim Fernandes da Silva
Bonifacio José Barros  Joaquim Francisco de Almeida Brandão
         João Gomes Fernandes
         Joaquim Leite de Carvalho

Acta da 7ª sessão do Conselho Directorio  
(no 3º anno social) do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 1º de Agosto de 1865

______Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha______

As sete horas da tarde presentes os Senhores Fernando, Bonifacio, Pinto Soares, Almeida Bran-
dão, João Gomes, Leite de Carvalho, e Fernandes Silva. O Senhor Presidente abrio a sessão.

Lida e em discussão a acta da ultima sessão, foi approvada sem debate.
Foi presente uma proposta do Bibliothecario concebida nos seguintes termos: 

     Proponho para ser executada provisoriamente como Medida interna, o seguinte:
Que os empregados do Gabinete, pela razão de serem dispensados do pagamento de mensa-

lidades como se depreende do artigo 40 dos Estatutos, – só lhes será permettido usar da leitura 
dentro da Bibliotheca, não podendo, portanto, tranferil-a a qualquer individuo de fóra, sob pena 
de ficar pagando mensalidades como paga qualquer outro socio contribuinte, emquanto durar essa 
transferência.     Bahia e sala do Gabinete Portuguez de Leitura em 1º de Agosto de 1865.

      Assignado
     O Bibliothecario
     Manoel de Barros Silva

Votaram a favor da adopção da Medida supra os Senhores Almeida Brandão, Leite de Carvalho, 
e Fernandes e Silva, e votaram contra os Senhores Fernando Cunha, Bonifacio, Pinto Soares, e 
Gomes Fernandes, pelo que teve a proposta a solução seguinte escripta pelo Senhor 1ª Secretario: 
Decidio-se que o empregado do Gabinete, sendo como he socio, em condições tão favorecidas 
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como qualquer outro, poderá ler obras onde lhe convier. Bahia, sessão de 1º de Agosto de 1865.    
assignado Francisco Pinto Soares 1º Secretario;     Foram presentes as seguintes propostas para 
socios que foram approvadas.

Do Senhor José Joaquim Fernandes e Silva propondo para subscriptor pelo prazo de um anno ao 
Cidadão brasileiro [...]lo Barboza de Moraes Cabral.

Do Senhor Joaquim Leite de Carvalho, propondo o Senhor Gaspar de Araujo Rebello – para socio 
effectivo

Do Senhor Manoel de Barros Silva, propondo para socio effectivo o Senhor Domingos Gonçalves 
Vianna:

E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão; aliás tendo o Senhor Thezou-
reiro apresentado uma conta das despesas feitas desde 20 a 31 de Julho ultimo, foi esta approvada, 
bem como encarregado o Senhor João Gomes Fernandes da fiscalização do Gabinete, no presente.

 Encerrou-se a sessão a sete e meia horas e para constar mandei lavrar a presente acta, que 
subscrevi.

    Francisco Pinto Soares, 1º Secretario
Bonifacio José Barros     Vice Presidente
    José Joaquim Fernandes da Silva
    Joaquim Francisco Almeida Brandão
    João Gomes Fernandes

Acta da 8ª sessão do Conselho Directorio  
(no 3º anno social) do Gabinete Portuguez de Leitura  

em [...] de Agosto de 1865

Presidencia do Senhor Bonifacio José Barros

As 7 horas da tarde presentes os Senhores Bonifacio, Pinto Soares Almeida Brandão, Gomes 
Fernandes e Fernandes Silva, faltando com participação os Senhores Fernando Cunha e Leite de 
Carvalho, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Lida a acta da sessão anterior foi approvada faltando a indicação do Senhor Leite de Carvalho 
fiscal do mez findo, com que declarava, que o Bibliothecario dava obras para alguns socios limi-
tando-se a declarar no Livro de recibos = Para Fulano de tal = e que o Conselho resolvesse que elle 
assignasse o recibo declarando = Por Fulano, Fulano = maneira de se conhecer que ha para isso a 
competente authorisação. Approvada esta emenda á acta anterior, receberão-se declarações dos 
Senhores Joaquim Brandão e Francisco Soares de que tinhão visto em poder do Bibliothecario ordens 
em vista das quais assignava, digo, deitava no recibo = Para Fulano de tal = e que por isso entendião 
que a indicação do Senhor Leite de Carvalho ficava reduzida a simples questão de formula, isto é, 
que devia o Bibliothecario assignar = Por Fulano Fulano = sempre que desse obras com authoriza-
ção por escripto de qualquer socio. O Conselho conformou-se com esta opinião. Authorisou-se ao 
Senhor Thesoureiro Almeida Brandão a pagar ao socio e vogal o Senhor João Gomes Fernandes o 
saldo de sua conta na importancia de cento e setenta mil reis (170$000) exigindo o competente 
recibo. Por proposta do Senhor João Gomes Fernandez deu-se authorisação ao Bibliothecario para 
consentir que o Irmão Domingos Dias Souto tire obras em nome do mesmo, visto a sua declaração 
de pagar as respectivas mensalidades, embora ausente da Provincia.     Em seguida forão lidas, e 
approvadas as seguintes propostas:
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Do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão, propondo os Senhores Domingos Dias Ma-
chado e Manoel Ribeiro Gonçalvez Bastos = para socios effectivos

Do Senhor Jose Joaquim Fernandez e Senhora, propondo o Senhor Caetano [...] Pinto Leite para 
socio effectivo.

Do Senhor João Gomes Fernandez, propondo o Senhor Jose Monteiro Mascarenhas para socio 
effectivo. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente levantou a sessão, de que para 
constar lavrei a presente acta, as 7½ horas da tarde.

     Francisco Pinto Soares   1º Secretario
Fernando Pereira da Cunha Pinto Jose Joaquim Fernandes Silva
     Joaquim Francisco de Almeida Brandão
     João Gomes Fernandez
     Joaquim Leite de Carvalho

Acta da 9ª sessão (no 3º anno social)  
do Conselho Directorio do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 16 de [...] de 1865

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

As 7 horas da tarde, presentes os Senhores Fernando Pereira da Cunha Soares, Fernandez Silva, 
Almeida Brandão, João Gomes Fernandez e Leite de Carvalho, faltando sem causa participada o 
Senhor Bonifacio, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

 Lida e approvada a acta da sessão anterior passou-se a leitura do seguinte expediente:
Uma carta do Senhor João de Sousa Pias, de Lixboa em que participava estar entregue do reci-

bo de 100$000, cem mil reis que por sua ordem aqui se tinhão entregado ao Senhor Jose Caetano 
Ferreira Espinheira, bem como de ter feito encomenda de um exemplar de romance “O Maldito” 
do livreiro Antonio Marques Moreira – sciente.

     Uma carta do Senhor Bibliothecario, com diversas [...]rações – resolveu-se que depois de 
considerada pelos Senhores Directores, fosse pelos mesmos assigna[...] [...] resposta.

O Senhor João Gomes Fernandez participou haver sido desconsiderado pelo Bibliothecario em 
presença de alguns socios por, [...]te Senhor retirado do correio alguns jornais derigidos ao Gabi-
nete. Mandou-se ouvir o Bibliothecario ficando [...] o Senhor Pinto Soares 1º Secretario     Forão em 
seguida lidas e approvadas as seguintes propostas.

Do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão propondo os Senhores José Alvez Gomes e 
Antonio Pinto Monteiro – para socios effectivos.

Do Senhor João Gomes Fernandez propondo Manoel Antonio Nepomuceno para socio subscriptor
E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente levantou a sessão as 7½ horas da tarde, de 

que para constar lavrei a presente acta.
     Francisco Pinto Soares     1º Secretario
Fernando Pereira da Cunha Jose Joaquim Fernandes Silva
     Joaquim Francisco de Almeida Brandão
     João Gomes Fernandez
     Joaquim Leite de Carvalho
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Acta da 10ª sessão (no 3º anno social) do  
Conselho Directorio do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 19 de Agosto de 1865

 Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

As 7 horas da tarde, presentes os Senhores Fernando Cunha, Pinto Soares, Fernandez e Silva, 
Almeida Brandão, João Gomes e Joaquim Leite de Carvalho faltando, sem causa participada o Se-
nhor Bonifacio, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Lida e approvada a acta da sessão anterior, passou a ler-se o seguinte expediente.
Uma carta do Senhor Bibliothecario accusando recebida a resposta que na sessão anterior re-

solverão dar-lhe os Senhores Directores, depois de considerada a carta que aos mesmos dirigira: 
sciente.

Uma carta do mesmo Senhor Bibliothecario, apresentada pelo Senhor 1º Secretario, informando 
das ocorrencias havidas por occazião do facto de que deo queixa na sessão anterior a Senhor João 
Gomes Fernandez. Esta carta, que contestava a relação dada pelo Senhor João Gomes, foi tambem 
contestada pelo mesmo Senhor, tendo o fim a seguinte resolução = “Responda o Senhor 1º Secretario 
estranhando que o Bibliothecario assumisse as attribuições da Directoria, querendo tomar contas 
a um Director, disendo que o Senhor João Gomes não podia retirar as gasetas, quando é certo que 
qualquer Director as pode retirar do Correio para levar ao Gabinete.” =

Em seguida o Senhor Fernandez e Silva propoz, e foi approvado o seguinte: Que se escrevesse 
para Lisboa ao livreiro Antonio Maria Pereira, recomendando-lhe de novo toda actividade em faser 
acquisição e remessa de todas as obras literarias interessantes que alli se publicarem.

Que se escrevesse uma carta circular aos membros do Conselho-Deliberativo sollicitando de 
cada um em particular toda a cooperação na acquisição de novos socios para o Gabinete, base unica 
onde repousa a proposeridade desta associação

Foi em seguida lida e approvada a seguinte proposta
Do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão propondo o Senhor Antonio Pinto de Mello 

Novais para socio [...]
 E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente levantou a sessão as 7½ horas, de que 

para constar lavrei a presente acta.
               Francisco Pinto Soares, 1º Secretario

Bonifacio José Barros    Vice Presidente    José Joaquim Fernandes Silva
      Joaquim Francisco de Almeida Brandão
      João Gomes Fernandez
      Joaquim Leite de Carvalho
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Acta da 11ª Sessão do Conselho Directorio  
(no 3º anno social) do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 1º de Setembro de 1865

Presidencia do Senhor vice-presidente Bonifacio José Barros

As sete horas da tarde, presentes os Senhores Bonifacio, Pinto
Soares, Almeida Brandão, João Gomes, Leite de Carvalho e Fernandes e Silva, faltando por motivo 

de molestia, o Senhor Fernando Pereira da Cunha, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão:
Depois de lida foi posta em discussão a acta da ultima sessão que foi approvada sem debate:
A Directoria resolveu que se assignasse para a Bibliotheca o periodico denominado “Ecco Ul-

tramarino”, que se deve publicar dentro em pouco tempo, em Portugal ficando encarregado de 
fazer a acquisição da respectiva assignatura o Senhor 2º Secretario, Fernandes e Silva.

O Senhor Gomes Fernandes declarou que no mez proximo findo sua fiscalização na salla do 
Gabinete – nada havia ocorrido digno de menção.

Ficou encarregado da mencionada fiscalização no mez de Setembro corrente o Senhor vogal 
Joaquim Leite de Carvalho.

O Senhor 1º Secretario Pinto Soares apresentou as cartas circulares para serem derigidas aos 
dignos membros do Conselho Deliberativo e de que havia sido encarregado na ultima sessão, a fim 
de promoverem o mais possivel a admissão de novos socios.

O mesmo Senhor Secretario apresentou candidatos para socios os Senhores Joaquim da Silva 
Ruas e Joaquim Antonio de Moraes, subditos portugueses, que foram approvados.

Igualmente o Senhor Joaquim Leite de Carvalho apresentou para socio effectivo o Senhor Manoel 
Florencio da Costa, subdito portuguez que foi approvado.

Nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente deu por concluida a sessão as 7½ horas.      Para cons-
tar mandei lavrar a presente acta.     Eu José Joaquim Fernandes Silva 2º Secretario no impedimento 
do 1º a subscrevo e assigno.

Fernando Pereira da Cunha Presidente       José Joaquim Fernandes Silva
      Joaquim Leite de Carvalho     2º Secretario Interino
      Bonifacio José Barros
      Joaquim Fernandes de Almeida Brandão
             João Gomes Fernandes
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Acta da 12ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura (no 3º anno social)  

em 12 de Setembro de 1865

_______Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

As sete horas da tarde, estando presentes os Senhores Fernando Cunha, Bonifacio José de Bar-
ros, e Almeida Brandão, João Gomes Fernandes, Leite de Carvalho e Fernandes e Silva, faltando o 
Senhor Pinto Soares, o Senhor Presidente abrio a sessão:

Lida e posta em discussão a acta antecedente, foi approvada.

____________Expediente______________

Foi presente um officio do digno membro do Conselho Deliberativo Manoel da Silva Alves Pe-
reira, e de seu conteudo [...] com a Directoria sciente.

Foi lida uma proposta do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão, apresentando para 
socios effectivos os Senhores Francisco José Corrêa, e Antonio de Souza Soares subditos portu-
guezes, que foram approvados.

A Directoria resolveo que fosse convocado o Conselho Deliberativo para sessão no dia 14 do 
corrente as 6 horas da tarde.

Resolveo igualmente que o Senhor 1º Secretario participaria ao Supplente o Senhor Antonio 
Joaquim Rodrigues para que este Senhor exerça as funções de membro do Conselho Deliberativo 
emquanto durar a ausencia do Senhor Antonio Joaquim da Silva Bastos.

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão as sete meia horas.  Para 
constar mandei lavrar a presente acta. Eu Joaquim Leite de Carvalho no impedimento do 1º e 2º 
secretario a subscrevi e assigno.

José Joaquim Fernandes Silva – 2º Secretario no impedimento do Presidente.
    Joaquim Leite de Carvalho
     João Gomes Fernandes Leite
      Joaquim Fernandes de Almeida Brandão

Acta da 13ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura no 3º anno social, 

em 20 de Setembro de 1865

 Presidencia do Senhor 2º Secretario José Joaquim Fernandes e Silva.

As sete horas da tarde achando-se presentes os Senhores Fernandes de Almeida Gomes Fernan-
des, Joaquim Brandão, e Leite de Carvalho, faltando sem participação os Senhores Fernando Cunha, 
Bonifacio José de Barros, Francisco Pinto Soares, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Foi lida a acta da sessão anterior que foi approvada.
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_______________Expediente_______________

Foram apresentadas as seguintes propostas para socios que foram approvadas – a saber –

Pelo Senhor Joaquim José d’Oliveira Guimaraes – propondo para socio effectivo o Senhor José 
de Oliveira Castro – approvado.

Pelo Senhor Antonio Joaquim Gomes – propondo os Senhores Joaquim Gomes de Oliveira, e 
Lino de Sá Pereira – approvados = effectivos.

Pelo Senhor Manoel Lopes de Oliveira – propondo para socio effectivo o Senhor José Carneiro 
de São Roque, que foi approvado.

Do mesmo Senhor Lopes de Oliveira, propondo para socio subscriptor por tempo de um anno 
ao cidadão brasileiro Antonio Gomes Ferreira Duttra, que foi approvado.

Pelo Senhor Joaquim Leite de Carvalho, propondo o Senhor Henrique Nunes Pinto de Miranda 
– approvado socio effectivo

Pelo Senhor Candido Augusto Pires de Aguiar foi igualmente apresentado para socio effectivo 
o Senhor Antonio Correia Villarinho que foi approvado.

Ficou encarregado o Senhor Joaquim Leite de Carvalho de realizar a compra de 16 arandellas 
com mangas para a illuminação do Gabinete.

E não havendo mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão.  Para constar lavrou-se 
a presente acta. E eu Francisco Pinto Soares, 1º Secretario a subscrevi.

      Francisco Pinto Soares
Fernando Pereira da Cunha Presidente José Joaquim Fernandes e Silva
      José Gomes Fernandes
      Joaquim Leite de Carvalho

Acta da 14ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura, no 3º anno social,  

em 2 de Outubro de 1865

Presidencia do Senhor Fernando Pereira Cunha __

As seis e meia horas da tarde, achando-se presentes os Senhores Fernando Pereira da Cunha, 
Francisco Pinto Soares, João Gomes Fernandes, José Joaquim Fernandes e Silva, Joaquim Francisco 
de Almeida Brandão, e Joaquim Leite de Carvalho, faltando com justicicação o Senhor Bonifacio 
José de Barros, – o Senhor Presidente declarou aberta a sessão:

Foi lida a acta da sessão precedente que foi approvada

_________Expediente_______

Huma carta do socio o Senhor José Gonçalves Belchior offerecendo [...] volumes das obras de 
João Francisco Lisboa, compromettendo a completar a obra, cujo restante ainda se está publicando.

Huma carta do socio Senhor Antonio Joaquim Rodriguez pedindo [...] de occupar como 1º su-
pplente do Conselho Deliberativo o logar vago pela ausencia do Illustrissimo Senhor socio Antonio 
Joaquim Silva Bastos: Ficou-se sciente.

Huma outra carta do Senhor Antonio Maria Pereira, livreiro [...] cobrando uma factura de livros 
vindos no Paquete inglez [...] na importancia de Reis 76$190-fortes –
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Huma proposta do Senhor Antonio Joaquim Gomes, apresentando para socios subscriptores por 
tempo de um anno aos subditos brasileiros Senhores José Pereira Espinheira do Rio e José B[...]ta 
Pereira Marques que foram approvados.

Huma dicta do Senhor Antonio Ferreira Fontes propondo [...] socio effectivo o Senhor Manoel 
Gomes de Souza que foi approvado.

Huma dicta do Senhor João Gomes Fernandes, propondo para socios effectivos os Senhores João 
Duarte Ferreira, e José Marinho da Motta, que forão approvados.

Huma dicta do Senhor José Joaquim Fernandes e Silva, apresentando para socio effectivo o Se-
nhor Francisco dos Santos Pereira que foi approvado.

Huma dicta do Senhor Joaquim José de Oliveira Guimarães propondo para socios effectivo ao 
Senhor Antonio Gonçalves Ramos, que foi approvado.

Ficou encarregado o Senhor Thezoureiro a pagar os direitos dos Livros vindos ultimamente de 
Lisboa, bem como ao Senhor José Caetano Ferreira Espinheira a quantia de Oitenta mil reis fortes 
ao cambio do dia por conta e ordem do Senhor João de Souza Pias, de Lisboa.

Ficou encarregado o Senhor 1º Secretario de escrever ao Senhor socio José Gonçalves Belchior 
agradecendo-lhe a offerta que fez.

Idem ao Senhor José de Souza Pias remettendo-lhe o recibo de Oitenta mil reis fortes para serem 
abonados em conta do Gabinete.

Idem ao Senhor Antonio Maria Pereira accusando o recebimento de sua carta de 13 de setembro 
proximo passado.

Idem ao Senhor socio Manoel Gomes Costa convidando-o a tomar lugar no Conselho Delibera-
tivo, como 2º supplente do mesmo.

Ficou encarregado da fiscalização interna no prezente mez o Senhor Director João Gomes Fer-
nandes.

   Por nada mais haver que tratar o Senhor Presidente levantou a sessão.     Para 
constar lavrou-se a presente acta.     E eu Francisco Pinto Soares     1º Secretario a subscrevi.

   Francisco Pinto Soares
Fernando Pereira da Cunha Presidente    José Joaquim Fernandes e Silva
      Joaquim Francisco de Almeida Brandão
      João Gomes Fernandes
      Joaquim Leite de Carvalho

Acta da 15ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura, no 3º anno social,  

aos 12 de Outubro de 1865

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha.

As seis e meia horas da tarde achando-se presentes os Senhores Directores, Fernando, Brandão, 
Pinto Soares, Leite de Carvalho, Gomes Fernandes, e Fernandes e Silva, faltando com participação 
o Senhor Bonifacio José de Barros o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente
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Expediente

Leu-se uma carta do Senhor Manoel Gomes Costa, pedindo escusa de occupar, como supplente 
o lugar de membro do Conselho Deliberativo para que havia sido convidado.

Fica a cargo do Senhor 1º Secretario Pinto Soares, convidar ao Supplente immediato para occupar 
o referido lugar.

O Senhor Presidente declarou que hontem, de [...] com os mais membros da Direcção resolveo-
-se que uma Commissão fosse em nome do Gabinete felicitar o Excelentissimo Senhor Presidente 
da Provincia, congratulando pelas felizes noticias chegadas do sul do Imperio, [...] Commissão foi 
composta dos Senhores Presidente Fernando da Cunha, vice-presidente Bonifacio José de Barros 
[...] Pinto Soares – Thezoureiro Joaquim Brandão, e vogal [...] de Carvalho, que entregando a Sua 
Excelencia uma felicitação escripta, receberam na mesma occasião do Excelentissimo Senhor Presi-
dente da Provincia todas as provas de apreço de ap[...] e consideração, endereçando-lhes palavras 
de reconhecimento e extrema sympathia.

Recebeu-se uma obra “poesias” – offertada pelo Senhor Thezoureiro Joaquim Francisco de 
Almeida Brandão, ficando de lhe agradecer verbalmente o Senhor 1º Secretario Pinto Soares.

E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão as sete horas e para constar 
lavrou-se a presente acta. E eu Francisco Pinto Soares 1º Secretario o subscrevy.

   Francisco Pinto Soares
Fernando Pereira da Cunha  Presidente          José Joaquim Fernandes Silva
       Joaquim Francisco de Almeida Brandão
Bonifacio José Barros   Vice Presidente        João Gomes Fernandes
Joaquim Leite de Carvalho

Acta da 16ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura (no 3º anno social)  

em 13 de Novembro de 1865

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha.

As seis e meia horas da tarde presentes os membros do Concelho, Fernando Bonifacio, Soares 
Brandão, Gomes Fernandes, Leite de Carvalho, e Fernandes Silva o Senhor Presidente abriu a sessão.

Foi lida a acta antecedente logo depois approvada.
Foi lido um officio do Excelentissimo Senhor Presidente da Provincia em que agradece as ex-

pressões da Directoria pela victoria alcançada no Sul do Imperio pelo exercito alliado.
Foi lida igualmente uma carta do socio Manuel Alves d’Oliveira Pinto em que pede a sua demissão, 

não lhe sendo porem concedida o Senhor Presidente encarregou o 1º Secretario de escreveu-lhe uma 
carta demonstrando-lhe a incoveniencia da sua pretenção sendo-lhe entregue por uma commissão 
composta dos Senhores Bonifacio José de Barros, Francisco Pinto Soares e João Gomes Fernandes.

Foi declarado pelo Senhor Thezoureiro Almeida Brandão ter-lhe sido entregue pelo cobrador, 
os recibos e dinheiro existentes em seu poder; declarando em seguida o Senhor João Gomes Fer-
nandes haver-lhe participado o mencionado cobrador não continuar a exercer esse cargo. Ficou 
encarregado de fazer a acqui[...] de outro o Senhor Thezoureiro Almeida Brandão para exercer 
cargo até o fim do anno.

As propostas do Senhor Fernando Pereira da Cunha foram aprovados socios honorarios os 
Senhores Francisco Muniz [...], Rozendo Muniz Barreto, Antonio Augusto de Men[...] e Antonio 
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Lopes Cardozo, pelas relevantes offertas ao Gabinete de magnificas produções literarias, como 
que concorrerão [...] o brilhantismo da festa que na noite de 31 de Outubro [...] teve lugar no Thea-
tro publico, em festejo do anniversario [...] Majestade Fidelissima e el rei Dom Luiz 1º e conforme 
dispõem os [...] 2º do Artigo 9º dos Estatutos. Esta resolução será na proxima reunião do Concelho 
Deliberativo, a elle submetida para sua approvação.

Foi pelo mesmo Senhor appresentado para socio subscritor por tempo de um anno o Illustrissimo 
Senhor Doutor João José de [...]ra Junqueira Junior que foi approvado.

Egualmente foi appresentado para socio effectivo e subdito portuguez Manoel Teixeira Machado 
Junior que foi approvado

Pelo Senhor Joaquim Francisco d’Almeida Brandão foi approvado socio o subdito portuguez An-
tonio Carlos Barros Ba[...] foi approvado.   E nada mais havendo a tratar-se o Presidente encerrou 
a sessão as sete e meia horas.  E eu Fracisco Pinto Soares, 1º Secretario mandei lavrar a presente 
que subscrevi.

      Francisco Pinto Soares
Fernando Pereira da Cunha Presidente    José Joaquim Fernandes Silva
      Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
      Joaquim Leite de Carvalho
      João Gomes Fernandes

Acta da 17ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura (no 3º anno social)  

em 22 de Novembro de 1866

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha.

As seis e meia horas e presentes os membros do Concelho Fernando Pereira da Cunha, Bonifacio, 
Pinto Soares, Fernando Silva Leite de Carvalho e Almeida Brandão, faltando sem causa parteci-
pada o Senhor João Gomes Fernandes, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão.     Foi lida e 
approvada a acta antecedente.

Foi lido um officio do Excelentissimo Senhor Presidente da Provincia em que agradece a offerta 
de oitocentos mil reis para as viuvas pobres dos voluntarios brasileiros, producto liquido de es-
pectaculo da noite de 31 de Outubro próximo passado em festejo do anniversario de Sua Majestade 
Fidelissima e el rei Dom Luis 1º promovido pela Direção do Gabinete.

Egualmente foi lida uma carta do Senhor José Lopes Pereira de Carvalho, e conjuntamente 
uma relação de diversas obras em francez, e a do Visconde de Almeida Garrett, offerecendo-se a 
vendel-as ao Gabinete.     O Senhor Presidente nomeou uma Commissão composta dos Senhores 
Bonifacio José de Barros, Francisco Pinto Soares e Joaquim Francisco d’Almeida Brandão para de-
pois de consultarem, alguns livreiros da [...] seu parecer não só sobre o seu valor como também da 
sua [...].   Uma proposta do Senhor Antonio Joaquim Gomes foi approvado socio effectivo o subdito 
portuguez Antonio Joaquim da Natividade.

Uma outra de José Joaquim Fernandes e Silva appresentando igualmente para socio effectivo 
aos subditos portugueses Luis Diogo Leite e Manuel Correia d’Almeida que forão approvadas.

Uma outra do Senhor Joaquim Leite de Carvalho appresentando a Libanio Candido de Brito para 
socio subscriptor por tempo de um anno, subdito brasileiro.

Resolveu-se que seja reunido o Concelho Deliberativo no dia 2 do corrente pelas 6½ horas da tarde.
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E nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente levantou a sessão as sete e meia horas da 
noite.     E eu Francisco Pinto Soares 1º Secretario mandei lavrar a presente que subscrevi.

    Francisco Pinto Soares 1º Secretario
Fernando Pereira da Cunha Presidente   José Joaquim Fernandes e Silva
     Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
     Joaquim Leite de Carvalho

Acta da 18ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 19 de Desembro de 1865

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

As seis e meia horas da tarde, presentes os membros da Direcção Fernando, Pinto Soares, Fer-
nandes e Silva, Almeida Brandão, Gomes Fernandes, e Leite de Carvalho, faltando por ter retirado-se 
da Cidade o Senhor Bonifacio José de Barros. O Presidente declarou aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão ultima.
Foi presente e lida uma carta do Senhor Francisco Gomes G[...] pedindo a demissão de socio, sen-

do-lhe concedido [...]vido que o Senhor Bibliothecario lhe extrahisse a conta [...]tas em que incorreu.
O Senhor 1º Secretario Pinto Soares e mais membros da Commissão nomeada na sessão ultima 

declaráram que procedendo [...] nas obras offerecidas a venda ao Gabinete pelo Senhor José [...] 
Pereira de Carvalho, as avaliaram em mil reis cada [...] declarando depois o Senhor Presidente haver 
derigido-se n’esse [...] do mesmo Senhor Pereira de Carvalho que [...] resposta.

Foi presente huma lista de livros pertencentes ao Senhor José Caetano Pereira Espinheira, que 
se offereceu vendel-as ao Gabinete ficando nomeada uma Commissão composta dos Senhores [...] 
Fernando Pereira da Cunha, 1º e 2º Secretarios Francisco Pinto Soares, e Fernandes e Silva para 
depois de as examinarem ad]ministrarem as necessarias informações.

Ficaram encarregados de darem conclusão ao Cathalogo os socios João Gomes, Leite de Car-
valho, e Fernandes e Silva.

Recebeu-se uma carta do Senhor João de Souza Pias, de Lisboa participando haver recebido 
Oitenta mil reis (80$000 reis) importancia da ultima factura de livros remettida [...] Senhor a este 
Gabinete que d’elles foi entregue.

O Senhor Presidente resolveo que se convocasse o Conselho Deliberativo para sessão a 21 do 
presente, e não havendo mais objecto a tratar se declarou encerrada a sessão.

Para constar mandei lavrar a presente acta. E eu José Joaquim Fernandes e Silva 2º Secretario a 
subscrevo e assigno no impedimento do 1º.

      José Joaquim Fernandes e Silva
Fernando Pereira da Cunha Presidente.        Joaquim Leite de Carvalho 2º Secretario [...]
      João Gomes Fernandes
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Acta da 19ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

(no 3º anno social) em 4 de Janeiro de 1866

______Presidencia do Senhor Bernardo Pereira da Cunha______

As sete horas da tarde achando-se presentes os Senhores Fernardo Almeida Brandão, Gomes 
Fernandes, Fernandes e Silva, e Leite de Carvalho – o Senhor Presidente abriu a sessão.

___________ Expediente ___________

Foi lida huma proposta do Bibliothecario Manoel de Barros Silva apresentando para socio effectivo 
o Senhor Eduardo Eustaquio Rodriguez, que foi approvado:     Idem huma outra do Senhor Joaquim 
Francisco de Almeida Brandão, apresentando para socios effectivos os subditos portuguezes Jozé 
Francisco Arterio, e Antonio Pinto Fernandes que igualmente foram approvados.

Pelo Senhor José Joaquim Fernandez e Silva, foram renovados por mais seis meses as assig-
naturas dos socios subscriptores = Fabio Adães Villas-boas – Manoel Joaquim Pereira, e Antonio 
Augusto de Andrade Faria.

A Commissão incubida de examinar as obras do Senhor Espinheira, offerecidas a venda á este 
Gabinete, declarou que não convinha compral-as, visto que a Bibliotheca as possue quasi todas.

E nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente encerrou a sessão. E eu José Joaquim Fer-
nandes e Silva. 2º Secretario a subscrevo e assigno no impedimento do 1º Secretario.

      José Joaquim Fernandes e Silva
Fernando Pereira da Cunha Presidente.               Joaquim Leite de Carvalho
      João Gomes Fernandes

Acta da sessão 20ª da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 31 de Janeiro de 1866

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

As sete horas da tarde, presentes os Senhores Fernando Pereira da Cunha Fernandes e Silva, 
Gomes Fernandes, e Leite de Carvalho o Senhor Presidente abrio a sessão.

Foram lidas e approvadas sem debate as actas de 19 de Desembro passado e de 4 do corrente.

_______Expediente ________

Hum officio do Senhor Julio Emilio Pereira de Barros pedindo demissão de socio: sciente.
Humma proposta do Senhor José Jaoquim Fernandes e Silva appresentando para socio effectivo 

o subdito portuguez [...] Ferreira Machado: approvada.
Huma dicta do Senhor Fernando Pereira da Cunha, proppondo para socio effectivo o subdito 

portuguez Augusto da [...] Ribeiro: approvada.
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Huma dicta do Senhor Leite de Carvalho apresentando para socio effectivo o subdito portuguez 
João Gonçalves de Azevêdo: approvada.     Nada mais havendo a tractar-se o Senhor Presidente 
encerrou a sessão de que mandei lavrar a presente acta, que subscrevo.

      Francisco Pinto Soares
Fernando Pereira da Cunha Presidente.     osé Joaquim Fernandes e Silva
      João Gomes Fernandes
Joaquim Francisco de Almeida Brandão Joaquim Leite de Carvalho

Acta da sessão 21ª da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 19 de Março de 1866

____Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha____

As seis e meia horas da tarde presentes os Senhores membros da Directoria a excepção do Se-
nhor Bonifacio, o Senhor Presidente abrio a sessão.     Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.

Foi presente uma carta do Senhor Pias de Lisboa, remettendo conta corrente pela qual mostra a 
seu favor um saldo de Reis 26$110 que se lhe remetteu para seu embôlso.

     A Direcção recebeo convites das Sociedades Monte-Pio dos Artifices e Imperial Sociedade 
Monte-Pio dos Artistas, para assistir ás suas sessões aniversitarias.

Pelo Senhor Presidente foram nomeadas commissões para este fim que cumprirão o seu dever.
Recebeu-se do Senhor Rosendo Muniz Barretto, um agradecimento pela concessão do Titulo 

de socio honorario.
Recebeu-se um officio do Senhor Manoel da Silva Alves Pereira como membro da Commissão 

reformadora dos Estatutos, remettendo o Authografo.
Leu-se uma proposta do Senhor João Gomes [...] appresentando para socios os Senhores Manoel 

José [...] Braga e Manoel Soares de Oliveira, subditos portugueses que foram approvados.
Resolveo-se a convocação do Conselho Diretivo para sessão em 21 do corrente. O Senhor Brandão 

declarou que a seu pedido, continuava a ser socio o Senhor Julio Emilio Pereira de Barros que havia 
pedido sua exoneração em Janeiro passado.

Por nada mais haver a tratar o senhor Presidente encerrou a sesão. E eu Francisco Pinto Soares 
a subscrevi.

       Francisco Pinto Soares

Acta da sessão 22ª da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 6 de Abril de 1866

_________Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

As sete horas da tarde presentes os Senhores membros da Directoria, a exceção do Senhor Bo-
nifacio, – o Senhor Presidente abriu a sessão.
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Foi lida a acta da sessão anterior que foi approvada com a declaração do Senhor Thezoureiro, 
dizendo que ao Senhor Pias de Lisboa se tinha dado ordem para receber Reis 27$000 em moeda 
forte, e não 26$110 reis como consta na mesma acta antecedente.

__Expediente__

Foi presente e lida uma Carta do Senhor Francisco [...] Barretto agradecendo ao Gabinete o Titulo 
de socio honorario que lhe foi conferido.

Foi igualmente lida uma carta do Senhor João de Sousa Pias de Lisboa, copiando huma factura 
de livros na importacia de Reis 71$270 fortes, e se ordenou que fosse paga pelo Senhor Thezoureiro.

Foi lido um officio dos Senhores Fernando Pereira da Cunha [...]aio José de Barros, e Joaquim 
Leite de Carvalho que a obra do tabládo e grade que mandára[...] a [...]tar e concluir na salêta em 
frente do retrato [...] o Senhor Dom Luiz, em cuja obra foi despendida quantia de Setenta e cinco 
mil reis (75$000) conforme a conta.

Foi lido um outro officio dos Senhores Francisco Pinto Soares, Joaquim Francisco de Almeida 
Brandão, José Joaquim Fernandes e Silva e João Gomes Fernandes, offertando tambem ao Gabinete 
um [...]culo de alcance que se acha na casa, do custo de Reis 50$[...] [...] assignatura do Periodico 
aliás da Gazeta de Portugal, por tempo de um anno, no valor de 28$ reis;

O Senhor Leite de Carvalho offertou mais para a salla da Bibliotheca, um quadro com o mappa 
dos signais do telegrapho da Barra da Bahia, valor de 5$000 reis.

A Directoria recebeo para o Gabinete os Jornaes La Verdad hespanhol, e a Illustração franceza, 
ordenando fosem opportuna e devidamente pagas.

     E eu José Joaquim Fernandes Silva a subscrevo e assigno,
    José Joaquim Fernandes Silva
Fernando Pereira da Cunha Presidente. 1º Secretario Interino
      Joaquim Leite de Carvalho
       2º Secretario Interino
      João Gomes Fernandes

____________3º anno social____________

Acta da 23ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 10 de Setembro de 1866

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

As seis e meia horas da tarde na sala das sessões do Gabinete Portuguez de Leitura, achando-se 
presentes os Senhores Fernando da Cunha, Fernandes e Silva, João Gomes Fernandes, e Joaquim 
Leite de Carvalho, o Senhor Presidente abriu a sessão.

Procedeu-se a leitura da acta da sessão antecedente que posta em discussão foi approvado sem debate.
O Conselho Directorio ficou sciente e inteirado do seguinte
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__________Expediente ____________

Um officio do Senhor Julio Emilio Pereira de Barros datado de 28 de Abril, pedindo sua demissão de socio.
Uma carta do Senhor João de Souza Pias de Lisboa accusando o recebimento de Reis 71$270 

fortes saccados a seu favor importancia de livros.
Uma cópia de officio do Senhor Secretario José Joaquim Fernandes Silva ao Senhor Manoel Joaquim 

Rodrigues remettendo o projecto de reforma dos Estatutos a fim de que confer[...] lhe informe se 
estão de accôrdo com as actas d’Assembleia geral para tal fim reunida.

A resposta do Senhor Secretario Rodrigues a respeito da diligencia supra.
Uma carta do Illustrado poéta Francisco Gomes de [...] [...] de Lisboa agradecendo com expres-

sões cordeais a nomeação de socio honorario e offerecendo um exemplar de cada tomo de suas 
poesias ao Gabinete.

Resposta do Senhor Secretario Fernandes e Silva a Carta suppra.
Uma participação do digno socio Arnaldo Lopes da [...] Lima com data de 30 de Maio commu-

nicando sua ausencia para a Europa:
Uma dicta do digno socio Manoel da Costa Rodrigues Vianna com data de 30 de Maio fazendo 

igual co]municação.
Uma carta do Illustrissimo Senhor Antonio Maria Pereira de Lisbôa – respondendo ao digno 

ex-Secretario Francisco Pinto Soares, relativamente ao que este lhe havia declarado por sua carta 
de 11 de Abril.

Um officio do muito Illustre e sabio poeta litterario Portuguez Antonio Feliciano de Castilho, 
manifestando palavras de reconhecimento e viva satisfação que sentia pela consideração que este 
Gabinete havia tido para com elle, nomeando-o seu socio honorario.

Uma carta do Senhor João de Souza Pias de Lisboa respodendo a que lhe dirigira em 28 de Junho 
o Senhor secretario.

Um officio do Illustre Secretario da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 de Setembro 
convidando o Gabinete a ser alli representado no dia 16 de Setembro do corrente, disignado [...] e 
abertura do Hospital Portuguez.

Um officio do illustre socio honorario Antonio Lopes Cardoso dedicando ao Gabinete o drama 
de sua produção denominada = Amor e Gratidão =, e ficou encarregado de agradecer-lhe o Senhor 
Secretario interino.

____________Propostas____________

Uma da Direcção apresentando para socios effectivos o Illustrissimo Senhor Augusto Cezar de 
Lacerda, e sua esposa a Excelentissima Senhora Dona Carolina Augusta [...] que foram approvados.

Uma dicta do Senhor José Joaquim Fernandes e Silva apresentando para socio effectivo o Senhor 
José Joaquim Correa Ribeiro que foi igualmente approvado.

Uma ditta do socio bibliothecario Manoel de Barros Silva apresentando para socios effectivos 
os seguintes Senhores João Gomes de Araujo, José Maria Dias, Bernardino José Ferreira Rodrigues 
e José Joaquim de Araujo Braga que foram approvados.

___________Offertas___________

[...] socio Manoel José de Freitas – History of the United [...] Historia dos Estados Unidos = em 
trez grossos volumes Obra illustrada e ricamente encadernada valor de Reis 50$00.

Do illustrado Senhor Gustavo Colombo – Catalogo completo e encadernado de sua casa artistica 
e commercial denominada = Sui-Generis =
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Eram 7½ horas da noite o Senhor Presidente encerrou a sessão por não haver mais nada a tratar.     Para 
constar lavrou-se a presente acta.     E eu secretario da direcção a subscrevi e assignei  (José Joa-
quim Fernandes Silva)

     José Joaquim Fernandes Silva.
Fernando Pereira da Cunha Presidente       João Gomes Fernandes

________3º anno social________

Acta da 24ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 3 de Outubro de 1866

___Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha___

Ás seis e meia horas da tarde na sala das Sessões do Gabinete Portuguez de Leitura, achando-se 
presentes os Senhores Fernando Cunha, Fernandes e Silva, Gomes Fernandes, e Joaquim Leitão de 
Carvalho, o Senhor Presidente abriu a sessão [...].

Procedeu-se a leitura da acta da sessão antecedente, que submettida a discussão, foi approvada 
sem debate.     Foi presente o seguinte

_____Expediente_____

Copia de um officio de agradecimento do Senhor secretario Fernandes e Silva ao digno socio 
Manoel José de [...] pela oferta que fez ao Gabinete da [...] Estados Unidos da America.

Dicta ao socio honorario Antonio Lopes Cardozo agradecendo igualmente a offerta do Drama 
“Amor e Gratidão” dedicado a este Gabinete.

Copia de communicação ao Excelentissimo Senhor Commendador Auguto Peixoto dignissimo 
Presidente d’Assemblea Geral deste Gabinete para que se digne comparecer no dia desi[...] 7 do 
corrente a fim de presidir a sessão d’Assemblea Geral.

Copia de igual communicação aos supplentes da Mesa da Assemblea Geral os illustres socios 
Manoel Francisco de Almeida Brandão, e Manoel Joaquim Rodrigues para que se dignem compa-
recer no mencionado dia.

____Propostas____

Uma do Senhor Joaquim Leite de Carvalho iniciando para socio o Senhor Antonio Joaquim Fer-
nandes que foi approvado.  Uma dicta do Bibliothecario Manoel Barros Silva apresentando 
igualmente para socio o Senhor José Dias Antunes que foi approvado.

_______Resoluções_______

A Directoria resolveu convocar a reunião da Assemblea geral para Domingo proximo 7 do 
corrente as 11 horas da manhaã a fim de proceder a eleição dos novos funccionarios, visto acha-
rem-se approvada pelo Governo da Provincia os Estatutos que novamente foram reformados pela 
Assemblea deste Gabinete.
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Resolveo tambem a Directoria que o Senhor Thezoureiro ficasse authorisado a pagar e a refor-
mar todas as assignaturas dos jornaes actualmente assignados pelo Gabinete, e que igualmente 
pagasse a Historia do Brazil em 6 volumes continuação de Pereira da Silva; bem como a Biblia 
Sagrada ricamente encadernada, ambas no valor de sessenta mil reis – (60$000).

Foi tambem presente uma carta do Senhor Antonio Maria Pereira – de Lisboa – derigida ao 
Senhor Secretario interino, communicando que pelo Paquete Oneida remette uma factura de livros 
no valor de Reis 59$040 moeda forte cuja importancia já se recebeo de João de Souza Pias – ne-
gociante da Praça de Lisboa.

Ficou authorisado o Senhor Secretario a escrever aos Senhores Correspondentes de jornáes a 
fim de continuarem as assignaturas dos que possue o Gabinete, bem como ao livreiro de Lisboa 
Antonio Maria Pereira para que prosiga em remetter a este Gabinete todas as obras de que carece 
e principalmente as novissimas mais interessantes que se estão publicando

_________Offertas_________

O Illustrado socio Antonio Pinto de Carvalho offertou a este Gabinete     volumes de obras em 
francez e em broxuras consideradas no valor de Reis 20$000 – ficando o Senhor Secretario incu-
bido de agradecer-lhe esta dádiva.

O Senhor Prezidente communicou que com os seus Collegas actuaes membros da Direcção se 
derigio no dia 16 de Setembro a Real Sociedade Portugueza Beneficencia Dezeseis de Setembro, e a 
felicitou em nome do Gabinete pelo rigosijo que experimentávão os socios do Gabinete ao inaugu-
rar-se a abertura solemne do Hospital Portuguez daquella sociedade, e por esta occasião o Senhor 
Presidente recitou recitou um Discurso analogo ao acto o qual á pedido do Presidente d’aquella 
sociedade foi archivado para os annaes d’aquelle Estabelecimento.

Não havendo mais de que tratar-se o Senhor Presidente encerrou a sessão erão 8 horas da noite, 
e para constar lavrou-se a presente acta.     E eu José Joaquim Fernandes Silva a subscrevi e assignei.

Fernando Pereira da Cunha Presidente José Joaquim Fernandes Silva
      Joaquim Leite de Carvalho
      João Gomes Fernandes

Termo de posse da nova Direcção  
do Gabinete Portugues de Leitura eleita  

em Assemblea Geral, de 7 de Outubro de 1866

As seis e meia hora da tarde do dia 10 de Outubro de 1966, na sala do Gabinete Portuguez de 
Leitura, sendo presentes os Senhores Fernando Pereira da Cunha, José Joaquim Fernandez Silva, 
Joaquim Leite de Carvalho e João Gomes Fernandes, [...] na qualidade de membros da Direcção [...]
da, vém fazer entrega. E. estando prezentes mais os Senhores Francisco Teixeira Ribeiro, Francisco 
Pinto Gonçalves Pe]reira, e Manoel José de Freitas, novamente eleitos, faltando, por motivo de au-
sencia, [...] Augusto Lopes da Silva Lima, o Senhor Fernando Pereira da Cunha como seu Presidente, 
declarou que [...]da prezente dáva posse, como impossibilitados considerava a todos os Senhores 
da nova Direcção que abaixo são assignados conjúnta como dá que findou, reservando [...] a posse 
do Senhor Lima pelo citado motivo da [...] ausencia, ficando composta a nova mesa directoria, de 
todos os Senhores acima mencionados a excepção do Senhor Gomes Fernandes.

 E para constar lavrou-se este termo.
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   Fernando Pereira da Cunha
    Jose Joaquim Fernandes Silva
Francisco Pinto Golçalves Pereira
Manoel José Freitas  Joaquim Leite de Carvalho
Fernando Pereira da Cunha
Jose Joaquim Fernandes Silva Joaquim Gomes Fernandes
Joaquim Leite de Carvalho

______4º Anno social 1866 a 1867______

Acta da 1ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 10 de Outubro

_______Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

As seis e meia horas da tarde achando-se reunida na sala das sessões do Gabinete os Senhores 
[...] Fernando Pereira da Cunha, José Joaquim Ferandes e Silva, João Gomes Fernandes e Joaquim 
Leite de Carvalho, membros da Direcção transacta [...] como os novos eleitos Francisco Teixeira 
Ribeiro, Francisco Pinto Gonsalves Pereira e Manoel José de Freitas, faltando por motivo de se 
achar ausente desta Cidade o Senhor Augusto Lopes da Silva Lima; o Senhor Presidente declarou 
aberta a secção

Foi lida, posta em discussão e approvada sem debate pelos membros da Directoria finda, a acta 
da sessão antecedente.

Em seguida o Senhor Presidente mandou lavrar Termo de posse e investio nella os funccionarios 
eleitos e [...] eleitos para directores, em Assemblea Geral de 7 do corrente, pelo que, uns e outros 
assignarão o respectivo Termo de posse dando-se assim por entregues e encarregadas de gerir os 
negocios sociaes do Gabinete no presente anno de 1866 a 1867.

Os Senhores directores procederam depois, por escrutinio designação dos cargos – de Presidente. 
Secretario e Thezoureiro da Directoria – sahindo eleitos para Presidente o Senhor Fernando Pereira 
da Cunha com seis votos, digo cinco votos para Secretario o Senhor José Joaquim Fernandes Silva [...] 
com cinco votos e para Thezoureiro o Senhor Francisco Teixeira Ribeiro com quatro votos.     Obtiveram 
mais votos nos diversos cargos, os Senhores para Presidente o Senhor Teixeira Ribeiro – 1 voto, 
para Secretario o Senhor Manoel José de Freitas – 1 voto, para Thezoureiro os Senhores Francisco 
Pinto Gonçalvez Pereira 1 e Joaquim Leite de Carvalho – 1

____________Expediente____________

Um officio, ou aliás Carta de Approvação da reforma dos Estatutos pelo Excelentissimo Senhor 
Vice-Presidente da Provincia Pedro Leão Velloso.

____________Proposta____________

Uma do digno socio Manoel Joaquim Rodrigues, ractificando a que em tempo fizera para socio 
effectivo de Joaquim Baptista da Silva Leão – approvada.
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Idem, do mesmo, appresentando para effectivos os Senhores Manoel Luiz de Carvalho, Manoel 
José Gonsalves, Alexandre Cardoso de Souza, e Comendador Joaquim Pereira Marinho, que foram 
approvados.

____________ Offertas ____________

Uma do Senhor Secretario Fernandes Silva offertando o periodico denominado “Echo do Lima” 
que foi aceito.

Foi apresentado um projecto de Regimento interno pelo Bibliothecario Manoel de Barros Silva 
e por este organizado, o qual foi submettido a uma Commissão revizora composta dos Senhores 
Fernando, Gonsalves Pereira, e Fernandes e Silva.

____________ Resoluções ____________

Ficou authorizado o Senhor Thezoureiro a dispender o necessario com a publicação e impressão 
dos Novos Estatutos, e Carta de Approvação.

Ficaram marcados os dias 15 e 30 de cada mez para as sessões ordinarias da Directoria.
E por não haver mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão erão 8 horas.     Para 

constar se lavrou a presente acta. Eu José Joaquim Fernandes Silva, secretario, a subscrevo e assigno.
Fernando Pereira da Cunha Presidente Jose Joaquim Fernandes Silva
 Francisco Teixeira Ribeiro  Manoel José Freitas
      Francisco Pinto Pereira
Augusto Lopes da Silva Lima   Joaquim Leite de Carvalho

____________4º anno social de 1866 á 1867____________

Acta da 2ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 16 de Outubro de 1866

___Presidencia do Illustrissimo Senhor Fernando Pereira da Cunha____

As seis e meia horas da tarde achando-se presentes os sete directores actuaes, a saber – os 
Senhores Fernando Cunha, Fernandes Silva, Leite de Carvalho, Teixeira Ribeiro, Manoel José de 
Freitas, Francisco Pinto Gonsalves Pereira, e Augusto Lopes da Silva Lima, o Senhor Presidente 
abrio a sessão.

Em seguida impossou no cargo de diretor ao Senhor Augusto Lopes da Silva Lima que não havia 
comparecido a sessão de posse por motivo de ter estado ausente.

 Procedendo-se a leitura da acta da sessão antecedente posta em discussão foi approvada 
sem debate.     Foi presente e ficou-se inteirado do seguinte

____________ Expediente ____________

Uma carta do Senhor João de Souza Pias – de Lisboa – incluso recibo de 59$040 reis moeda 
forte, proveniente de uma pequena factura de livros remettida no Paquete Oneida pelo livreiro 
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Antonio Maria Pereira:
Uma cópia da carta derigida pelo Senhor Secretario Fernandes Silva ao Senhor João de Souza 

Pias, no ultimo Paquete.
Uma copia de officio pelo mesmo Senhor Secretario ao digno Senhor Antonio Pinto de Carvalho, 

agradecendo-lhe as obras que offertou ao Gabinete.

____________ Propostas ____________

Uma do Senhor Manoel José de Freitas, apresentando para socios effectivos os Senhores João 
Pinto de Oliveira e Souza, Antonio Francisco Ribeiro Guimarães, Albano Dias Machado, Joaquim 
Victorino da Rocha, Bernardo Marques Pinto [...] Frederico Pinto de Vasconcellos, Francisco José 
de Souza Nobrega e Domingos Rodriguez da Nova, os quaes foram approvados.

Uma dicta do Senhor Fernandes e Silva propondo o Senhor José Rodrigues de Souza que foi 
igualmente approvado.

____________ Resoluções ____________

O Senhor Presidente declarou que elle e seus collegas da Direcção, reconhecendo a necessidade 
de ser admittida uma pessôa que servisse de immediato ou ajudante do Bibliothecario, e procedesse 
a cobrança social: mandára publicar annuncios para concurso das pessoas que para esse fim de 
quizessem propor, e que se julgassem capaci]tadas.

Deliberou-se a impressão de 2ª edicção de recibos para mensalidades em consequencia de 
haver-se esgotado a primeira, e o Senhor Thezoureiro authorisado para opportunamente pagar.

Deliberou-se que fosse festejado, como do Costume, o dia 31 do corrente mez de Outubro – 
anniversario natalicio do nosso Augusto Monarcha – El-Rei de Portugal o Senhor Dom Luiz 1º, 
convertendo-se o resultado liquido que se obtiver, em beneficio da Caza Providencia fundada nesta 
Cidade e de um Azylo da Cidade do Porto: esta ideia foi iniciada pelo digno Senhor Thezoureiro 
Francisco Teixeira Ribeiro, e foi approvado. Para [...] de se tratar do festejo do dia 31, foi nomeada 
huma commissão composta dos dignos Senhores Presidente Fernando Cunha, secretario Fernandes 
Silva, e Augusto Lopes da Silva Lima.

O Senhor Presidente declarou mais que o Gabinete achava-se com um déficit, sendo também 
necessario remetter para Lisboa cem mil reis (100$) fortes importancia de livros, e por isso con-
vidava o Senhor Thezoureiro a dizer o que pensava a respeito; em resposta, este declarou que não 
só adiantaria esta quantia como a necessaria para fazer face a todas as despezas, assim como em-
bolsaria o Senhor ex-thezoureiro interino Gomes Fernandes do saldo a seu favor.   Por não haver 
mais nada a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão. Para constar lavrou-se a presente acta. 
E eu secretario José Joaquim Fernandes Silva a subscrevo e assigno.

      José Joaquim Fernandes Silva
Fernando Pereira Cunha Presidente
Francisco Teixeira Ribeiro Thezoureiro Augusto Lopes da Silva Lima
Manoel Jose Freitas   Francisco Pinto Gonçalvez Pereira
Joaquim Leite de Carvalho
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____________4º anno social de 1866 a 1867____________

Acta da 3ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 20 de Outubro de 1866

___Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha___

As seis e meia horas da tarde na sala das sessões do Gabinete Portuguez de Leitura achando-se 
presentes os Senhores Pereira da Cunha, Fernandes Silva, Teixeira Ribeiro, Leite de Carvalho, Ma-
noel José de Freitas, Augusto Lopes da Silva Lima, e Francisco Pinto Gonçalvez Pereira – o Senhor 
presidente declarou aberta a sessão

Foi lida e pósta em discussão a acta da sessão antecedente que foi sem debate approvada.

____________Expediente____________

Foram lidas e discutidas diversas propostas de Cadidatos ao lugar de immediato do Bibliothe-
cario, e depois de alguma discussão foi admittido e aprovado o Senhor Manoel Baptista da Silva 
Leão, subdito portuguez, e em quem a Directoria conheceo os predicados necessarios.

____________Propostas____________

Huma do Senhor Thezoureiro Francisco Teixeira Ribeiro offerecendo como socio effectivo a quan-
tia de Cessenta mil reis para ser comprehendido no Artigo 10 dos Estatutos, e bem assim os dignos 
socios effectivos Manoel Joaquim Marques Braga Custodio, José Marques Braga, Octavio Coêlho 
Mes[...] Manoel Alves Ferreira, e Candido Augusto de Souza Ribeiro – os quaes foram approvados.

Huma ditta do Senhor Manoel José de Freitas propondo para socio effectivo o Senhor Domingos 
Moreira Mattos subdito portuguez que foi approvado.

Huma ditta de Manoel de Barros Silva propondo para subscriptor pelo prazo de trez mezes o 
Cidadão brazileiro Doutor Augusto Cezar de Carvalho Menezes que igualmente foi approvado.

____________Resoluções____________

Foi nomeado fiscal do mez o Senhor Manoel José de Freitas.
Foi authorisado o Senhor secretario a fazer publico para annunciar a admissão do Senhor Baptista 

Leão como Ajudante do Bibliotecario e encarregado da cobrança social, bem como de manter aberta 
a salla da bibliotheca todos os dias uteis desde as 10 horas do dia as 8 da noite sem interrupção.  
E nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 7 horas e meia. E eu José 
Joaquim Fernandes Silva Secretario a subscrevo e assigno.

      José Joaquim Fernandes Silva
Fernando Pereira da Cunha Presidente      Francisco Pinto Gonçalvez Pereira
       Manoel Jose Freitas
       Joaquim Leite de Carvalho
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_______4º anno social de 1866 a 1867_______

Acta da 4ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 16 de novembro de 1866

Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha___

As sete horas da tarde achando-se presentes os Senhores Fernando da Cunha Fernandes e Silva 
Gonçalves Pereira, Leite de Carvalho, Manoel Jose de Freitas, o Senhor Presidente abrio a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente.

____________Expediente____________

Foi presente a conta demonstrativa da receita e despeza do [...]ficio dado no Theatro Publico em 
31 de Outubro anniversario natalicio de Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º o apresen-
tando o li]quido de R$600$000 – que será dividido igual pela Caza da Providencia desta Cidade, 
e Azylo dos Orfãos da Cidade do Porto.

____________Propostas____________

Huma do Senhor Manoel da Silva Alves Pereira apresentando para socio effectivo o Senhor 
Narciso de Oliveira Maia, que que foi approvada.

Huma dicta de digno socio João Gomes Fernandes propondo o Senhor Manoel Antonio de Andrade 
para socio effectivo, que foi approvada.

____________Resoluções____________

Resolveo-se que o Bibliothecario extrahisse uma lista das obras atrazadas para serem cobra-
das em 4 dias mediante [...]zo, bem como tirasse conta d’aquellas que se acham extraviadas para 
receber-se sua importancia dos socios por [...] responsaveis.

Recebeu-se o Relatorio da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia Desaseis de Setembro, 
remettido pelo Senhor [...]

  – A directoria desejando ser reconhecida á maneira [...]ca e espontanea com que se prestou 
no dia 31 de Outubro como] actor o nosso distincto socio Augusto Cezar de Lacerda [...] especta-
culo que se deu no Theatro Publico, em fes[...] anniversario natalicio do nosso Augusto Monarcha 
o Senhor Dom Luiz 1º –, resolveo, sob os Auspicios do Gabinete cooperar o quanto poder para o 
melhor resultado que foi possivel obter na distribuição e passagem dos bilhetes do espectaculo 
drammatico que se houver de dar em beneficio do mesmo Senhor socio Lacerda.   Eu secretario 
interino a subscrevi e assigno.

       Augusto Lopes da Silva
Fernando Pereira da Cunha Presidente  Francisco Pinto Gonçalvez Pereira
       Bernardino da Costa Rodriguez
       Manoel Jose Freitas
       Joaquim Leite de Carvalho
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_______4º anno social de 1866 a 1867_______

Acta da 5ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 3 de dezembro de 1866

_____Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha_____

As sete horas da tarde achando-se presentes os Senhores Fernando Cunha, Pinto Gonçalvez, 
Bernardino Vianna, Manoel José de Freitas, Augusto Lopes e Leite de Carvalho, faltando por justo 
motivo e Senhor Teixeira Ribeiro, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Passou-se a leitura da acta da sessão antecedente que foi approvada sem debate.

____________Expediente____________

O Senhor Presidente apresentou um officio que lhe derijira o digno Senhor Secretario e director 
José Joaquim Fernandes e Silva, expondo não lhe ser possivel continuar a exercer os cargos de 
secretario e director pelos motivos de que já estava sciente a directoria. Em vista disto, a Direcção 
elegeo para exercer o cargo de Secretario o Senhor Bernardino da Costa Rodrigues Vianna por 4 
votos, obtendo também 4 votos o Senhor Joaquim Leite.

Foi lido um officio que derigio a este Gabinete a Direcção da Caza da Providencia fundada nesta 
Cidade, agradecendo com expressões de muita cordialidade a offerta dos 300$000 reis que lhe fo-
rão enviadas por esta Associação, metade do produto liquido que resultou do espectaculo dado no 
Theatro publico em a noite de 31 de Outubro proximo passado em festejo do anniversario natalicio 
do nosso Monarcha o Senhor Dom Luis 1º.

Foi presente um outro officio do digno socio José Gonçalvez Belchior offerecendo a nossa bi-
bliotheca os dois ultimos volumes das obras de João Francisco Lisbôa, ficando o Senhor Secretario 
encarregado de lhe agradecer.

Foi presente uma 3ª via de letra de cambio saccado por Antonio Pereira de Carvalho contra 
Joaquim Pinto Leite da Cidade do Porto a fim de ser entregue a Excellentissima Camara d’aquella 
Cidade + o que [...] [...] [...] em dinheiro [...] quantia de Tresentos mil reis, moeda fraca, metade do 
produto liquido que resultou do beneficio dado no espectaculo da noite de 31 de Outubro; e pra 
que a mesma [...] Camara por seu intermedio transmitta a referida quantia ao Collegio dos Orfãos 
daquella dicta Cidade, á beneficio do qual foi applicada a metade do dicto produto.

____________Propostas____________

Huma do Senhor Manoel José de Freitas, propondo para socio effectivo o Senhor Antonio Fran-
cisco dos Santos que foi approvado.

____________Resoluções____________

A Directoria resolveo que á Direcção da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 de Setem-
bro, fosse derigido um officio accompanhando nove exemplares das poesias do nosso illustrado 
socio Francisco Gomes de Amorim, para que se dignasse distribui-las.

Para igual fim, foram compostas duas Commissões de trez membros cada, a saber 1ª dos Se-
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nhores João Gomes Fernandes, José Joaquim dos Santos Ferreira, e Diniz Nunes Pinto de Miranda 
– 2ª dos Senhores Manoel Joaquim Rodriguez, Joaquim Francisco de Almeida Brandão e Lino de 
Sá Pereira –, a cada uma das quaes se officiou remettendo 10 exemplares das mesmas poesias.

Resolveo-se a impressão da reforma dos Estatutos e o Senhor thezoureiro authorizado a con-
tracta-la e a dispender o que fosse necessario.

A Directoria designou os diretores Manoel José de Freitas, Augusto Lopes da Silva Lima, e Fran-
cisco Pinto Gonçalves Pereira para procederem a organização de um Cathalogo de todas as obras 
de que se compõe actualmente a Bibliotheca _________

Eu Secretario Interino a subscrevi e assigno
Fernando Pereira da Cunha  Augusto Lopes da Silva Lima
Francisco Pinto Gonçalvez Pereira
Joaquim Leite de Carvalho
Manoel José Bastos

____________4º anno social de 1866 a 1867____________

Acta da 6ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 31 de Dezembro de 1866

____Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha____

As 6½ horas da tarde do dia 31 de Dezembro na sala das sessões do Gabinete, achando-se 
presentes os Senhores directores Fernando Cunha, Augusto Lima, Gonçalves Pereira, Leite de 
Carvalho, e Manoel Jozé de Freitas, o Senhor Presidente abrio a sessão:     Procedeo-se a leitura da 
acta da sessão antecedente que foi approvada sem debate:

Foi presente o seguinte

____________Expediente____________

Officio do 1º Secretario do Gabinete Portuguez de Leitura do Rio de Janeiro em resposta a um 
outro que lhe derigira o secretario deste Gabinete pedindo indicasse pessoa que podesse naquella 
Corte fornecer com boas condições, livros á este Gabinete.      Aquelle Senhor Secretario indicou o 
Senhor Baptiste Louis Garnier __.

Outro officio do Senhor João Gomes Fernandes, remettendo ao Senhor Presidente quarenta mil 
reis dos dez exemplares que destribuio dos versos a Francisco Gomes de Amorim, conjuntamente 
com os [...] da Commissão Diniz Nunes Pinto de Miranda e José Joaquim dos Santos Ferreira _

Outro identico do Senhor Joaquim Lopes da Motta Guimarães 1º Secretario da Direcção da Real 
Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 de Setembro – enviando Reis 36$000 – de nove exem-
plares dos referidos versos, os quaes destribuio para si e seus collegas da Direcção.

Hum officio do mesmo 1º secretario da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 de Se-
tembro remettendo á Directoria do Gabinete um exemplar dos discursos do distincto portugues 
José Cardozo Vieira de Castro.

Um officio do illustrado socio Augusto Cezar de Lacerda dando parte de ausentar-se, e agra-
decendo por termos delicada consideração e cavalheirismo que lhe prestáram os seus amigos 
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consocios do Gabinete Portuguez de Leitura.
Outro officio do socio honorario Antonio Augusto de Mendonça remetendo para a Bibliotheca 

deste Gabinete dous exemplares do seu [...] intitulado “A Messalina”.
Uma carta do socio Luiz Gomes da Cruz, pedindo sua demissão de socio em consequencia de 

não poder continuar.
Foram presentes e approvadas as seguintes

____________Propostas__________

Uma do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima apresentando para socios effetivos os Senhores 
Joaquim Gomes de Pinho, Frederico [...] Rodrigues Cardozo, Antonio Pereira de Carvalho Porto e 
[...] Joaquim da Silva Miranda.

Uma outra de Manoel de Barros Silva, propondo para socio effectivo, em nome do socio José 
Joaquim Leite de Carvalho Antonio dos Santos Monteiro.

Outra do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, propondo para socios subscriptos os cidadãos 
brasileiros – João Luiz de [...] e Silva [...], João José de Magalhães Junior, Manoel [...]berto de Oli-
veira Luttgards, Francisco Muniz Pinto e [...]nio José Rodrigues.

____________Offerta____________

Do Senhor Antonio Augusto de Mendonça 2 exemplares do [...] Poemêto “A Messalina”.
Do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, o Romance intitulado “Adelaide e Arthur” em 1 volume – 
Do Senhor Fernando Pereira da Cunha – os discursos [...]putado portuguez José Cardozo Vieira 

de Castro – um [...]

____________Resoluções____________

Que á Direcção da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia Dezeseis de Setembro se officiasse 
agradecendo a [...] bôa acceitação dos exemplares que lhe foram enviados

Idem no mesmo sentido ao Senhor João Gomes por igual motivo.
Hum ao Senhor Antonio Augusto de Mendonça pela offerta de seu Poemêto.
Igualmente se officiasse ao 1º Secretario da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 de 

Setembro, remettendo dez mil reis pela compra que enviou ao Gabinete, dos discursos de Vieira 
de Castro.

Que fosse acceita a demissão que pedio de socio o Senhor Luiz Gomes da Cruz, exigindo-se deste 
as mensalidades que estiver de [...]

[...]-se mais, que se mandasse reformar a assinatura da Semana Illustrada que se publica no 
Rio de Janeiro, bem como em Paris, a Illustração Franceza.

Assinar o Correio Mercantil do Rio de Janeiro, e A Gazeta de Portugal, em Lisbôa.
Que mandasse encadernar todas as obras que possue o Gabinete em broxura, bem como reformar 

as que se acham estragadas [...]azo.
O Senhor Presidente ficou tambem encarregado de mandar fazer [...] estantes para a Bibliotheca 

– e eu Secretario que subscrevi e assigno
   Bernardino da Costa Rodiguez Vianna
Fernando Pereira da Cunha Presidente Joaquim Leite de Carvalho
Francisco Pinto Gonçalvez Pereira       Manoel Joze de Freitas Serí
           Augusto Lopes da Silva Lima
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__________4º anno social de 1866 a 1867____________

Acta da 7ª sessão do Conselho Directorio  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 21 de Fevereiro de 1867

____Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha____

As seis e meia horas da tarde, achando-se presentes os Senhores membros da Direção: Fernan-
do, Bernardino Vianna, Pinto Gonçalves Leite de Carvalho, Freitas Seri e Augusto Lopes O Senhor 
Presidente abriu a sessão.

O Senhor Secretario procedeo a leitura da acta da sessão antecedente que foi approvada sem 
debate.

Foi lido e ficou-se inteirado do seguinte

____________Expediente____________

Um officio do Excelentissimo Senhor Conde de Lagoaça, Presidente da Camara Municipal da Ci-
dade do Porto, agradecendo o donativo de 300$000 reis que enviou a Direcção do Gabinete para os 
meninos orphãos na Graça, metade do produto [...] do que resultou do espectaculo que teve lugar 
em noite de 31 de Outubro, em festejo ao natalicio de El-Rei o Senhor Dom Luiz 1º. Ordenou-se a 
publicação deste officio conjunto com o da Direcção das Senhoras da Caridade, para sciencia dos 
Senhores socios, e de quem mais interessasse.

Duas participações de ausencia dos Senhores socios Costa Gonçalves Vianna e Joaquim José 
Simões, a fim de serem despensados do pagamento das mensalidades emquanto ausentes.

Uma dicta do socio Joaquim Gomes e Oliveira datada de 9 de Janeiro do corrente anno pedindo 
sua eliminação.

Duas cartas do Senhor João de Souza Pias de Lisboa datadas de 12 e 27 de Janeiro proximo fin-
do, a 1ª acompanhanda de conta corrente representando o saldo a seu favor de Reis 28$500, e a 
segunda um recibo do livreiro Antonio Maria Pereira de Reis 44$970 – proveniente da factura de 
livro remetida pelo Paquete Rhone.    Authorisou-se ao Senhor Thezoureiro por remetter ao Senhor 
Pias oitenta mil reis fortes (80$000).

Huma outra carta do Senhor Antonio Maria Pereira, dizendo estar embolsado de Reis 44$970 
pelo Senhor Pias importancia da factura de livros que remetteo pelo Paquete Rhone.

Foram presentes dous convites das Sociedades Monte Pio dos Artistas e dos Artifices convidando 
a assistir as [...]s sessões magnas.

Foram presentes e approvados as seguintes

____________Propostas___________

Huma do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima apresentando para socio effectivo o Senhor Manoel 
Ferreira Barbosa, e para subscritor o Senhor Doutor Vigario Antonio da Rocha Vianna.

Huma do Senhor Manoel Jose de Freitas Seri apresentando para subscriptores os Senhores 
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Manoel Pereira de Souza        por 6 mezes
Ignacio José Correa.                3     “
Antonio Pereira Monteiro                3     “
[...]no Jozé da Costa Guimarães               6     “
Joaquim Luiz Fernandes                6     “
[...] João Rodrigues de Almeida             [...]
Senhor Domingos Antonio Pires de Carvalho e Albuquerque         [...]
Joze de Souza Leão                 6     “
Victorino Jozé Pereira Junior               12     “
O Senhor Leite de Carvalho mandou communicar sua ausencia para fora desta Capital por tempo 

indeterminado e bem assim o Senhor Cipprianno Gomes da Costa.

____________Offertas____________

O Illustrissimo Senhor Doutor Joaquim Vicente da Silva Freire offereceu um exemplar de sua 
These sustentada no Rio de Janeiro, bem como o Senhor Manoel Jozé de Freitas Seri – o Periodico 
“Correio da Europa”.    O Gabinete já havia assignado este Jornal pelo que ficou o Senhor Thezou-
reiro autorizado a pagar –

Communicou-se a chegada ou regresso do Senhor socio Arnaldo Lopes da Silva Lima; e o Senhor 
Thezoureiro extrahirá o recibo de Março.        Ficou authorizado o Senhor 

[...] [...] [...] o Senhor Luiz Pinto da Silva Moreira como 2º Supplente para preencher a vaga do 
Senhor Leite de Carvalho.

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão.

Additamento

Pelo Senhor Manoel Joze de Freitas – foram mais propostos para subscriptores os Senhores José 
Fernandes C[...] Umbelino Joaquim de Silas.     Eu Secretario que subscrevi e assigno

        Bernardino da Costa Rodiguez Vianna
Fernando Pereira da Cunha Presidente  Francisco Pinto Gonçalvez Pereira
Augusto Lopes da Silva Lima    Manoel Joze de Freitas

___________4º anno social de 1866 a 1867___________

Acta da sessão do Conselho Directorio  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 29 de Março de 1867

A Presidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha _______

Achando-se presentes os Senhores Fernando Cunha, Bernardino Vianna, Augusto Lopes, Francisco 
Pinto Gonçalvez Pereira, e Freitas Seri faltando com causa participada o Senhor Teixeira Ribeiro e 
por ausente o Senhor Leite de Carvalho – o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.     Foi lida 
e posta em discussão a acta da sessão antecedente que foi approvada sem debate.
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__________Expediente__________

Participáram ausentar-se os seguintes Senhores socios effectivos – Antonio de Moura Soares 
Velloso e Agostinho Candido de Souza Ribeiro – Jozé Bernardo de Azevêdo e Manoel Ferreira da Costa.

O Senhor Thezoureiro declarou ter pago 12$000 reis de resto de duas Estantes encomendadas 
pelo Gabinete, bem como as assignaturas de alguns jornaes que se acharam por pagar.

O Senhor Presidente declarou que se retirava para a Europa no próximo vapor de 12 de Abril e em 
presença disso os mais Senhores diretores presentes proposerão que se convocasse a Assemblea 
Geral para o dia 7 do mez proximo, a fim de que o mesmo Senhor Presidente possa apresentar o 
Relatorio e eleger-se a nova Direcção, fazendo-se nesse sentido os convenientes annuncios.

Para constar o Senhor Presidente lembrou que se declarasse que o ordenado do Senhor Bi-
bliothecario Manoel de Barros Silva tem sido de seiscentos mil reis (600$000) annuaes, e tendo 
fallecido o Senhor Manoel Joaquim Marques Braga, seu fiador, achava-se sem fiança, que deveria 
dar em occasião opportuna.

Igualmente o Ajudante do mesmo Bibliothecario, Manoel Baptista da Silva Leão percebe o or-
denado de quatrocentos mil reis (400$) annuaes, sendo o seu fiador o Senhor Arthur Caetano da 
Silva, [...] se lançará o competente Termo.

____________Propostas____________

O Senhor Director Augusto Lopes da Silva Lima propos para socio subscriptor o Major Manoel 
Francisco de Salles por seis mezes, o qual foi approvado.

Por nada mais haver a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão as sete e meia horas da tarde.  
E para constar se lavrou a presente acta.    Eu Secretario que a subscrevi e assignei.

        Bernardino da Costa Rodriguez Vianna
Fernando Pereira da Cunha     Presidente Francisco Pinto Gonçalvez Pereira
Manoel José Freitas Seri
Augusto Lopes da Silva Lima

Acta da Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 5 de Abril 1867

_______Presidencia o Senhor Fernando Pereira da Cunha_______

As seis e meia horas da tarde estando presentes os Senhores Directores Fernando da Cunha, Ber-
nardino Vianna, Gonçalves Pereira, Freitas Seri e Augusto Lima, o Senhor Presidente abrio a sessão.

 Foi lida e approvada sem debate a acta da antecedente sessão.
Foi lido o Relatorio que tem de ser apresentado pela direção em Assemblea Geral no dia 7 do 

corrente mez, o qual foi approvado pela Direcção.
Encerrou o Senhor Presidente a sessão por nada mais haver a tratar.   E para constar se lavrou 

a presente acta
Eu Secretario que a subscrevi e assignei.
Bernardino da Costa Rodriguez Vianna
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Fernando Pereira da Cunha     Presidente Francisco Pinto Gonçalvez Pereira
Manoel José Freitas Seri
Augusto Lopes da Silva Lima

Termo de posse dos novos funcionarios  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

eleitos pela Assemblea Geral de sete de Abril  
do corrente anno de 1867

As nove horas do dia desaseis de Abril de mil oitocentos e secenta e sete, na sala da Bibliotheca 
do Gabinete Portuguez de Leitura, achando-se presentes por parte da ex-Direcção os Illustris-
simos Senhores Francisco Teixeira Ribeiro, Bernardino da Costa Rodrigues Vianna, Manoel José 
de Freitas Seri, Augusto Lopes da Silva Lima, e Francisco Pinto Gonçalvez Pereira e por parte dos 
novos eleitos deliberados a assumir a gerencia social no corrente anno administrativo de 1867 a 
1868, os Illustrissimos Senhores José Machado de Miranda, Joaquim Francisco de Almeida Brandão, 
Manoel José de Freitas Seri, Augusto Lopes da Silva Lima, Diniz Nunes Pinto de Miranda, Rodrigo 
José de Souza Cardoso e José Corrêa Villarinho:     O Senhor Bernardino da Costa Rodrigues Vianna, 
como secretario da ex-Direcção, e servindo de seu Presidente Interino, pedio aos novos eleitos 
que houvessem de dar-se por impossados, e que, proseguissem nos mais termos de costume em 
forma com os actuaes Estatutos.

Estando assim empossados os Senhores da nova Directoria, e exonerados da gerencia os da 
Directoria anterior, mandou-se lavrar este Termo para assim constar, e ser lançado no livro com-
petente depois de ser por todos assignado.

Os Illustrissimos Senhores José Machado de Miranda e José Correa Villarinho declararam que 
tendo pedido despensa por officio que haviam dirigido ao 1º Secretario da Meza, este fez devolver 
os dictos officios com um pedido da Meza, no sentido de induzi-los a acceitar e que então, não 
obstante seus muitos affazeres, annuiram aos desejos da Meza e dos dignos Collegas.

Bernardino da Costa Rodriguez Vianna  Jose Machado de Miranda
Augusto Lopes da Silva Lima           Joaquim Francisco de Almeida Brandão
Francisco Pinto Gonçalvez Pereira           Augusto Lopes da Silva Lima
Manoel José Freitas Seri           Manoel José Freitas Seri {sic}
              Rodrigo Jose de Azevedo Cardoso
                  [...]
       José Corrêa Villarinho
       Diniz Nunes Pinto de Miranda
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Anno Administrativo de 1867 a 1868

Acta da 1ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos dezasseis dias do mez de Abril de 1867

 As dez horas da manhan na sala das sessões do Gabinete achando-se presentes os novos 
eleitos Directores os Illustrissimos Senhores José Machado de Miranda, Joaquim Francisco de Al-
meida Brandão, Diniz Nunes Pinto de Miranda, Manoel José de Freitas Seri e José Corrêa Villarinho, 
faltando com causa participada Augusto Lopes da Silva Lima e Rodrigo José de Souza Cardoso, o 
Illustrissimo Senhor Machado de Miranda servindo de Presidente, declarou que se hia proceder a 
eleição de Presidente da Direcção, do Secretario e do Thezoureiro.     Recebidas cinco listas deram 
o seguinte resultado – Presidente o Senhor José Machado de Miranda com 4 votos, obtendo um 
para este cargo o Senhor Brandão; Secretario o Senhor Joaquim Brandão com 3 votos, obtendo 
dois para este cargo o Senhor Villarinho; Thezoureiro o Senhor Manoel Jose de Freitas Seri com 4 
votos, obtendo um para este cargo o Senhor Augusto Lopes.      Proclamados os Senhores eleitos 
nos respectivos Cargos acima o Senhor Presidente levantou a sessão     Para constar, lavrou-se a 
presente acta 

____________Additamento____________

Declara-se que por omissão no lançamento da presente acta deixou-se de mencionar acima que 
havendo sido empossados os novos Directores pela velha Direcção de tudo quanto diz respeito ao 
Gabinete, o Senhor Machado de Mirada servindo de Presidente declarou a (aqui se segue)   Eu 1º 
Secretario da Direcção a subscrevi e assignei               Joaquim Francisco d’Almeida Brandão

José Machado de Miranda     José Corrêa Villarinho
Manoel José de Freitas Seri    Rodrigo Jose de Souza Cardoso
Augusto Lopes de Silva Lima

Acta da 2ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 2 de maio de 1867

Presidencia do Senhor 1º Secretario Joaquim Francisco de Almeida Brandão___

As sete horas da tarde, achando-se presentes os Senhores Joaquim Brandão Villarinho, ser-
vindo de secretario, Freitas Seri, Diniz de Miranda, Rodrigo Cardoso, e Augusto Lopes, faltando 
com causa participada o Senhor Presidente José Machado de Miranda, o Senhor Joaquim Brandão 
declarou aberta a sessão:

Foi lida a acta da sessão transacta que foi approvada sem discussão.
Foi presente o seguinte
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____________Expediente____________

Huma carta do Senhor Antonio Maria Pereira, livreiro de Lisbôa participando uma remessa 
de livros pelo Paquete Shannon na importancia de Reis 65$970 fortes, pelo que ficou o Senhor 
Thezoureiro authorisado a comprar um saque sobre a Praça de Lisbôa, e entregal-o ao Senhor 
Secretario para fazer remessa

Foi apresentado um Projecto de Regulamento Interno, organisado pelo Bibliothecario Barros 
Silva, o qual foi approvado pela Direcção com algumas alterações e ordenou-se que fosse passado 
a limpo para tambem ser presente á Assemblea Geral e por ella approvado opportunamente;

Fica marcado o prazo de 8 dias, a contar de hoje para os Senhores Bibliothecario e Ajudante, 
entrarem com suas fianças conforme o artigo 22 §3º dos Estatutos, e conforme já lhes foi estipu-
lado pela Direcção

Foram approvadas as seguintes

____________Propostas____________

Uma do Senhor Manoel de Freitas Seri, apresentando para socio effectivos os Senhores Manoel 
Luiz de Carvalho, Jacyntho José Duviel, Manoel Fernandes dos Santos e Joaquim da Costa Sol.

Do mesmo Senhor propondo para subscriptores os Senhores Antonio Alves Pinheiro Junior, 
Antonio Valido Dantas, e Charles C. Pierre, e Jozé Evaristo Bernardes.

Uma dicta do Senhor socio Antonio Henrique Marques apresentando para socio effectivo o Se-
nhor José Francisco Gonçalvez Ramos, que foi egualmente approvado.

Uma dicta do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão propondo para socio effectivo o 
Senhor João de Bastos Pinto Salgado.

Uma dicta do Senhor Diniz Nunes Pinto de Miranda propondo egualmente para socios effectivos 
os Senhores José Maria Fiuza Marinho, Manoel Dias da Roza [...] [...] Pereira da Motta.

Uma dicta de Manoel Barros Silva propondo para socio effectivo o Senhor Manoel Soares da 
Silva Moreira.

Uma dicta do socio Jozé Rodrigues de Souza apresentando para effectivo o Senhor Rufino Fer-
nandes da Costa [...]

Uma dicta do Senhor Jozé Joaquim Fernandes e [...] propondo para subscriptor pelo prazo de 
trez mezes, o Senhor Plinio de Castro Athaide.

Uma outra do socio Bibliothecario Manoel de Barros apresentando para socio effectivo o Senhor 
Thomaz de Aquino [...] Souza.

Resoluções

A Directoria nomeou os Senhores Thezoureiro Seri e [...] Rodrigo, e Augusto Lopes para veri-
ficarem as obras que necessitam de encadernação e concerto para o mandarem fazer, ficando o 
Senhor Thezoureiro authorisado a pagar a conta ao livreiro que se contratar.

O Senhor Diniz foi designado para a fiscalisação do mez.
O Senhor Brandão declarou ter recebido uma carta do Senhor Bernardo Pereira da Silva, pedindo 

sua demissão de socio a qual foi acceita.
O Senhor Thezoureiro fica encarregado de receber do socio Antonio Pinto Monteiro a quantia 

de 5$000 reis da obra “Escrava Branca” que se extraviou.
A Directoria offereceu um Album ricamente encadernado para n’elle se assignarem os Senho-

res que honrarem com suas visitas a Bibliotheca deste Gabinete.     Foi inaugurado este Livro com 
as assignaturas do Illustrissimo Deputado Portuguez Doutor José Cardoso Vieira de Castro, e do 
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Excelentissimo Senhor Consul Geral Commendador Antonio de Almeida Campos.
   Eu servindo de secretario a subscrevi e assigno
Joaquim Francisco de Almeida Brandão José Corrêa Villarinho
Rodrigo Jose da Silva Cardoso Diniz Pinto de Miranda
     Augusto Lopes da Silva Lima
Manoel José de Freitas Seri

___Anno Administrativo de 1867 a 1868___

Acta da 3ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 17 de Junho de 1867

Presidencia do Senhor 1º Secretario Joaquim Francisco de Almeida Brandão__

As sete horas achando-se presentes os Senhores secretario da Direcção Joaquim Brandão, Diniz, 
Augusto Lopes, e Villarinho, não tendo comparecido os Senhores Machado de Miranda, Rodrigo 
com causa justa o Senhor Freitas Seri, por se achar incommodado de sua saude, o Senhor Joaquim 
Brandão como Secretario abrio a sessão occupando interinamente a Cadeira de Secretario o Senhor 
Augusto Lopes; digo o Senhor José Corrêa Villarinho

Procedeu-se a leitura da acta da sessão antecedente que sendo posta em discussão foi appro-
vada sem debate.

____________Expediente____________

Um officio da Sociedade Monte Pio da Bahia remettendo o seu ultimo relatorio e balanço bem 
como uma lista dos novos funcionarios.

Um outro identico da Associação Gremio Litterario
O Senhor Secretario ficou encarregado de agradecer a estas duas Sociedades a attenciosas par-

ticipações que fizerão a este Gabinete.
Foi presente um requerimento do Bibliothecario Manoel de Barros Silva pedindo a concessão de 

alguns dias de licença para tractar-se em consequencia de seus incommodos de saude, o que lhe 
foi deferido favoravelmente em vista de seu estado.

Foram approvadas as seguintes

____________Propostas____________

Uma do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, propondo para socio effectivo o Senhor João 
Eduardo dos Santos, e para subscriptor pelo prazo de seis mezes o Senhor José Sezesnando Leite

Uma dicta do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão propondo para socios effectivos 
os Senhores João Pereira de Carvalho, Joaquim José Pinto Moreira, Francisco Novaes Monteiro [...] 
Saraiva de Magalhães

Uma dicta do Senhor José Correa Villarinho, propondo para socio effectivo os Senhores José 
Antonio de Barros, A[...] de Barros, Pedro Rodrigues de Pinto, Julio P[...] [...], Albino Henrique 
Pinheiro, Manoel [...] Alves Corrêa, Manoel Rodrigues Lima
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Uma dicta do Senhor José Machado de Miranda propondo os Senhores João Manoel de Souza 
Lima, Manoel José Gonçalves, Manoel José da Costa Guimarães

O Senhor Joaquim Brandão propos mais para subscriptor pelo prazo de um anno o Senhor An-
tonio Gomes dos Santos [...]

Participou o mesmo Senhor Brandão ter escripto para Lisboa remetendo a importancia da ultima 
factura de livros conforme a acta antecedente e conta do Livro de correspondencia.

  E para constar mandou lavrar-se a presente acta a qual subscrevo como secretario 
interino

Joaquim Francisco de Almeida Brandão José Corrêa Villarinho
      Diniz Nunes Pinto de Miranda
      Manoel José de Freitas Seri
     Augusto Lopes da Silva Lima
     Rodrigo Jose da Silva Cardoso

Acta da 4ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 16 de Julho de 1867

Presidencia do Senhor Secretario Joaquim Francisco de Almeida Brandão

As seis e meia horas da tarde, achando-se presentes os Senhores Brandão, Diniz, Freitas Seri, 
Augusto Lopes e Rodrigo Cardoso o Senhor Presidente abrio a sessão.

Procedeu-se a leitura da acta da sessão precedente, que foi approvada.
Foi presente o seguinte expediente: – O Senhor Presidente declarou ter recebido do Senhor 

João de Souza Pias huma carta pela qual informa ter effectuado o recebimento da importancia da 
factura [...]as obras enviadas ao Gabinete pelo livreiro Antonio Maria Pereira.

Foram aprovadas as seguintes

____________Propostas____________

Huma do Senhor Thezoureiro Manoel José de Freitas Seri, propondo para socio effectivo os 
Senhores – Francisco José Soares, Thomas de Souza Magalhães, Manoel Pinto Moreira, e Joaquim 
Beça de Carvalho.

Dicta do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima apresentando para socio effectivo o Senhor Fran-
cisco José de Souza Cardozo.

Dicta do Senhor José Corrêa Villarinho propondo os Senhores José Francisco de Oliveira Camões, 
Narcizo Jose Pereira e Manoel Pimenta Bastos

Dicta do Senhor Manoel Baptista da Silva Leão apresentando para socio effectivo o Senhor Au-
gusto de Barros Freire

Dicta de Manoel de Barros Silva pedindo renovação por mais tres mezes da assignatura do 
subscriptor Domingos Rodrigues Teixeira

Dicta do Senhor José Joaquim Fernandes Silva propondo para socio effectivo o Senhor Manoel 
de Oliveira Sampaio.

A Direcção resolveo dirigir, por meio do Senhor Secretario, officios aos Senhores socios Antonio 
Rodrigues Nogueira, e Gregorio Anselmo Ribeiro Marques, pedindo-lhes as quantias em que se 
acham em debito ao nosso Gabinete.
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Igualmente concedeo a Direcção ao socio effectivo José Saraiva de Magalhães, o Titulo de socio 
honorario por ter contribuido com a quantia disignada no Artigo 10 dos Estatutos.

 E por nada mais haver a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão nomeando para Fiscal 
do mez seguinte o Senhor director José Corrêa Villarinho. Erão oitos horas.

Para constar lavrou-se a presenta acta.
 E eu servindo de secretario a subscrevi e assignei
Joaquim Francisco de Almeida Brandão Diniz Nunes Pinto de Miranda
Manoel José de Freitas Seri   Augusto Lopes da Silva Lima
Rodrigo Jose da Silva Cardoso

Acta da 5ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 7 de Agosto de 1867

__Presidencia do Senhor Secretario Joaquim Francisco de Almeida Brandão

As sete horas da tarde, na salla das sessões do Gabinete Portuguez de Leitura, achando-se pre-
sentes os Senhores Brandão, Diniz, Freitas Seri, Augusto Lopes, faltando os Senhores Villarinho, 
Rodrigo, e José Machado de Miranda, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão precedente.

____________Expediente____________

Hum officio do Excelentissimo Senhor Doutor Gustavo Adolfo de Sá, remetendo a falla com que, 
na qualidade de Presidente, abrio a Assemblea Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte, o 
Senhor Secretario ficou encarredado de agradecer.

 Foram approvadas as seguintes propostas para socios 1ª do Senhor Augusto Lopes da Silva 
Lima propondo o Senhor José Co[...] de Carvalho.

2ª de Manoel de Barros Silva pedindo a renovação por mais seis mezes do subscriptor Libanio 
Candido de Souza Britto-

3ª do Senhor Francisco Jose de Souza Cardoso, propondo para socio effectivo o Senhor Antonio 
Joaquim Pereira.

____________Resoluções____________

Ficou authorizado o Senhor Secretario a pedir nova remessa de obras de Lisboa, bem como para 
o Rio de Janeiro algumas obras de authores brasileiros.

Foi nomeado Fiscal do mez o Senhor Rodrigo José de Souza Cardoso.
Por nada mais haver a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão e para constar lavrou-se a 

presente acta
  E eu 1º Secretario a subscrevi e assignei
José Machado de Miranda             Joaquim Francisco de Almeida Brandão
     Augusto Lopes da Silva Lima
     Manoel Jose de Freitas Seri
     José Corrêa Villarinho
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Acta da 6ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia  

aos oito de Setembro de 1867-

_____Presidencia do Illustrissimo Senhor José Machado de Miranda_____

Ás onze horas da manhãa do dia oito de Setembro de 1867, na sala das sessões do Gabinete 
Portuguez de Leitura, estando presentes os Illustrissimos Senhores Jozé Machado de Miranda, 
presidente da Direcção Joaquim Francisco de Almeida Brandão, secretario, Manoel José Freitas 
Seri, thezoureiro, e os vogaes Augusto Lopes, e Villarinho, faltando os Senhores Rodrigo Cardoso, 
Diniz, o Senhor presidente declarou aberta a sessão:

Foi lida e posta em discussão a acta da precedente que foi approvada sem debate.
O Senhor Secretario apresentou o seguinte expediente
Uma carta do socio effectivo Joaquim Ferreira de Santana datada de 9 de Agosto, participando 

sua ausencia para Portugal, e por isso pedindo se tomasse a divida nota
Um officio do Senhor José Paim Tosta, fazendo offerta de um livro novo do Atlas Geographico –
Um dicto do Senhor Manoel José de Freitas Seri, offertando o novo Mappa geographico do Im-

perio do Brazil; O Senhor secretario ficou encarregado de agradecer aos offertantes.
Foram igualmente presentes e approvadas as seguintes propostas para socios:
Nº 1 – do Senhor Francisco Jozé Alves.
Nº 2 – do Senhor Manoel Baptista da Silva Leão, para effectivo o Senhor José Furtado de Simas.
Nº 3 – de Manoel de Barros Silva, para effectivo Henrique de Araujo Machado.
Nº 4 – do Senhor Lino de Sá Pereira, para subscriptor pelo prazo de 12 mezes o Senhor Francisco 

Cariber d’Araujo Pinho
Nº 5 – do Senhor Jozé Correa Villarinho, para effectivo o Senhor Doutor José Alves Cardoso Silva.
Nº 6 – do Senhor José Machado de Miranda, para effectivo o Senhor José Antonio Moreira
Nº 7 – do Senhor José Correa Villarinho, para effectivo o Senhor Manoel Gonçalves da Costa
Nº 8 – do Senhor José Machado de Miranda para effectivo o Senhor Manoel Teixeira de Carvalho
Nº 9 – do Senhor José Correa Villarinho, para effectivo o Senhor João Gomes dos Santos
Nº 10 – Da Direcção, para socia effectiva Dona Eugenia Infante da Camara

____________Resoluções____________

O Senhor Secretario ficou encarregado de fazer e publicar annuncios para a admissão de subs-
criptores e subscriptoras

Igualmente resolveo-se festejar o dia 31 de Outubro anniversario natalicio de Sua Majestade 
Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º, com um espectaculo dramatico no Theatro Publico      Votárão 
a favor do festejo os Senhores Brandão, Villarinho, e Augusto Lopes, votou contra o Senhor Seri, e 
absteve-se de votar o Senhor Machado.

 Para contratar a noite e tratar da distribuição dos bilhetes e de tudo mais tendente ao es-
pectaculo foi nomeada uma Commissão composta dos Senhores Joaquim Brandão, Villarinho, e 
Augusto Lopes     Tratando-se depois de dar applicação no effectivo liquido que ficasse do referido 
espectaculo, suscitou-se alguma discussão em que foram emittidas deversas opiniões, resolven-
do-se e decidindo-se afinal, que o producto liquido fosse dividido em duas partes iguaes, sendo 
uma para o Azilo de Maria Pia, em Lisboa, e a outra para as familias desvalidas dos voluntarios da 
Patria d’esta Provincia.
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E para constar mandou lavrar-se a presente Acta por nada mais haver a tratar e pelo que o Se-
nhor Presidente levantou a sessão a uma hora da tarde.     E eu 1º secretario a subscrevi e assignei

Jose Machado de Miranda                           José Corrêa Villarinho
Joaquim Francisco de Almeida Brandão  Diniz Nunes Pinto de Miranda
    Augusto Lopes da Silva Lima

____Anno Administrativo de 1867 a 1868____

Acta da 7ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 9 de Outubro de 1867

__Presidencia do Senhor 1º Secretario Joaquim Francisco de Almeida Brandão__

As seis e meia horas da tarde, sendo presentes os Senhores Joaquim Francisco de Almeida Bran-
dão, José Correa Villarinho servindo de Secretario, e os Vogaes Diniz Nunes Pinto de Miranda, e 
Augusto Lopes da Silva Lima, o Senhor Presidente abriu a sessão:

Foi lida e approvada a acta da sessão antecedente

____________ Expediente ____________

Foi presente uma carta do Senhor Antonio Lopes Cadoso devolvendo o diploma de honorario 
que lhe havia sido offertado por este Gabinete.     Approvarão-se as seguintes propostas para socios 
effectivos.

Nº 1 – Do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, apresentando os Senhores João Jorge Guimarães, 
Domingos Jorge Guimarães, e Manoel Joaquim de Souza

Nº 2 – Do Senhor José Correa Villarinho, apresentando os Senhores Facundo Saturnino Galvão

____________ Offertas ____________

O Senhor socio Manoel Luiz de Carvalho offerece os quatro romances seguintes
                        – Barbeiro de Pariz: em       1 volume
                        – Irmaa Anna              em       1 dicto
                        – Lagoa d’Auteuil     em       1 dicto
                        – Caza Branca             em       1 dicto
O Senhor Secretario ficou incunbido de agradecer.
O Senhor socio Joaquim Luiz Ferreira Santos, offertou a quantia de setenta mil reis (70$) e a 

Direcção em virtude do artigo 10 dos Estatutos conferio-lhe o Diploma de socio honorario.

____________ Compras de Obras __________

Fez-se acquisição de deversas obras em 68 volumes pela quantia de setenta mil reis, ficando o 
Senhor Thezoureiro authorisado a pagar a dicta quantia.

O Senhor Augusto Lopes, ponderou que tendo-se de dar o espectaculo na noite de 31, para 
seu producto liquido ser devedido pelas familias dos voluntarios da Patria, e Azylo de Maria Pia 
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conforme se havia resolvido na prescedente sessão; comtudo, tendo reflectido que esse resultado 
será muito diminuto para dividir, propõe que seja elle só applicado ás familias dos voluntarios 
bahianos. Discutida esta proposta votaram a favor os Senhores Rodrigo, e Villarinho, e contra os 
Senhores Diniz, e Brandão. E não havendo mais nada a tractar o Senhor Presidente encerrou a 
sessão erão 8 horas da noute, e eu José Correa Villarinho subscrevi e assignei

      José Corrêa Villarinho
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão             Diniz Nunes Pinto de Miranda
      Augusto Lopes da Silva Lima
      Rodrigo Jose de Souza Cardoso

_______Anno social de 1867 a 1868_______

Acta da 8ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 30 de Outubro de 1867

Achando-se presentes os Senhores Joaquim Brandão, Villarinho, Diniz, Rodrigo, e Augusto 
Lopes, servindo de Presidente o Senhor Brandão, e de Secretario o Senhor Villarinho, o Senhor 
Presidente abriu a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão precedente.

____________Expediente____________

Uma carta do Senhor João Pias, datada de 12 do presente mez offerecendo duas vistas do mo-
numento á Camões, e accusando a recepção de cartas dirigidas pelo Senhor Secretario.

Uma outra do thezoureiro Manoel José de Freitas Seri, pedindo escusa de continuar a fazer par-
te da Direcção.     Em virtude desta carta procedeu-se a nova eleição para o cargo de Thezoureiro 
e foi eleito o Senhor Joaquim Brandão, que aceitando teve-se de proceder também a eleição de 
Secretario da Direcção que exercia o Senhor Brandão, recahindo no Senhor Director Diniz com 4 
votos, e resolveo-se chamar para occupar a vaga deixada pelo Senhor Seri, o Senhor José Joaquim 
Fernandes Silva, na qualidade de supplente do director.

Forão approvadas as seguintes

____________Propostas____________

Nº 1 – Do Senhor José Corrêa Villarinho, apresentando para socio effectivo os Senhores Alfrêdo 
Augusto de Miranda [...] de Araujo Machado, João Francisco Rodrigues de Moraes, e José Teixeira 
de Carvalho.

Nº 2 – Do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, apresentando para socio effectivo o Senhor 
Antonio Braz da Fonseca, e para subscriptores os Senhores Arman Béer, e Eduardo Steffen.

Nº 3 – Do Senhor Manoel de Barros Silva, propondo que se approvasse para subscriptor pelo 
prazo de 12 meses, o Senhor Doutor Joaquim Carneiro de Campos.

E por nada mais haver a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão erão sete horas da tarde.  
Para constar lavrou-se a presente acta    e eu José Corrêa Villarinho a subscrevi e assignei

      José Corrêa Villarinho
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Joaquim Francisco d’Almeida Brandão  Rodrigo Jose de Souza Cardoso
       Augusto Lopes da Silva Lima
       Diniz Nunes Pinto de Miranda

______Anno social de 1867 a 1868______

Acta da 9ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 18 de Novembro de 1867

Presidencia do Senhor Secretario Diniz Nunes Pinto de Miranda__

As sete horas da tarde, estando presentes os Senhores Diniz, Brandão, Villarinho, Rodrigo, e Au-
gusto Lopes, servindo de secretario o Senhor Villarinho, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão

Lêo-se e approvou-se a acta da sessão precedente.

____________Expediente____________

Huma carta do Senhor João de Souza Pias, de 27 de Outubro, copeando um recibo do livreiro 
Antonio Maria Pereira, importancia de obras por este Senhor remettidas.

Huma dicta do mesmo Senhor Antonio Maria Pereira de 17 de Outubro remettendo pelo vapor 
Portolomy uma factura de livros e avizando ter a receber do Senhor João de Souza Pias a respectiva 
importancia de Reis 28$050 fortes.

O Senhor Thezoureiro fica authorisado a fazer remessa de dinheiro para Lisbôa, a fim de ser 
satisfeita nova factura de livros que se estava apromptando.

O Senhor Secretario fica authorisado a officiar ao Excelentissimo Senhor Presidente da Provincia 
para o fim de saber a quem deve ser entregue o producto liquido do espectaculo da noite de 31 de 
Outubro, bem como de fazer publicar a respectiva conta nos jornaes.

Em vertude de não terem querido pagar as mensalidades atrazadas os seguintes Senhores so-
cios, apezar dos meios sucesorios que se empregarão, resolveo a Direcção em vista dos Estatutos, 
eliminal-os, a saber     – Augusto Rodrigues Nogueira com   $

      Antonio Nunes Teixeira com     $
      José Alves Teixeira Guimarães com     $
      José Marinho da Motta com      $
Forão approvadas para socios, as seguintes propostas
Nº 1 – Do Senhor Jozé Corrêa de Carvalho, propondo para effectivo, o Senhor Joaquim Teixeira 

Diniz, que foi approvado
Nº 2 – Do Senhor socio Henrique de Araujo Machado, igualmente propondo para socio effectivo 

o Senhor João de Mendonça Pereira – approvado.
Nº 3 – Do Senhor Jozé Furtado de Simas apresentando para subscriptor pelo prazo de seis mezes 

o Senhor Antonio Jozé Gomes
Para constar mandei lavrar a presente acta a qual assigno José Corrêa Villarinho a subscrevi e 

assignei    José Corrêa Villarinho
Diniz Nunes Pinto de Miranda  Rodrigo Jose de Souza Cardoso
     Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
     Augusto Lopes da Silva Lima
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Acta da 10ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 2 de Janeiro de 1868

Ás sete horas da tarde do referido dia dois de Janeiro, na sala das sessões do Gabinete Portuguez 
de Leitura, estando presentes os Senhores Joaquim Brandão, Diniz Nunes Pinto, José Villarinho, 
Rodrigo Cardoso, e Augusto Lopes, servindo de Prezidente o Senhor Diniz, por não estar presente o 
Senhor Machado de Miranda, e de Secretario o Senhor Villarinho; o Senhor Presidente abrio a sessão.

Foi lida e posta em discussão a acta da sessão antecedente, a qual foi approvada. 
 Apresentou-se o seguinte expediente. 

____________ a saber ____________

Huma carta do Senhor José Dias Souto, pedindo sua demissão de socio, a qual lhe foi concedida
Hum officio do Senhor José da Silva Leite, 1º Secretario do Gremio Litterario Portuguez do 

Pará, scientificando a installação da sociedade sob essa denominação.     Ao Senhor 1º Secretario 
da Direcção incumbe agradecer.

Huma carta do Senhor Manuel Baptista da Silva Leão, ajudante do Bibliothecario, datada de 6 
de Dezembro do anno proximo passado pedindo huma licença por alguns dias para tratar de sua 
saude. A Direcção concedeu-lhe licença até 31 d’aquelle mez, e como o mesmo Senhor Baptista 
continúa impossibilitado de prestar serviços, resolveo a Direcção exoneral-o do cargo que tem 
exercido de ajudante e cobrador, e fazer annunciar pelos jornaes a admissão de quem o substituta.

Reconhecendo que seja recompensado por commissão tirada das quantias que receber, resolveo 
a mesma Direcção admittir para tal cargo provisoriamente, o Senhor Augusto José da Silva mediante 
a porcentagem de 10 por cento do que cobrar, ficando o Senhor Thezoureiro authorizado a pagar 
essa porcentagem e a fazer prestar a competente Fiança.

Foi apresentada pela Commissão encarregada dos festejos da noite do dia 31 de Outubro, a conta 
do producto do Espectaculo ocorrido no Theatro de São João, anniversario de Sua Majestade El-Rei 
o Senhor Dom Luiz 1º, cujo liquido de quinhentos mil reis e segundo um officio do Senhor Presi-
dente da Provincia datado de 25 de Novembro do anno proximo passado, foi entregue a Associação 
Commercial em data de 3 de Dezembro conforme o recibo do Thezoureiro respectivo.

Foram presentes e approvadas as seguintes propostas:
Pelo Senhor José Correa Villarinho para socios effectivos os Senhores Joaquim Pereira Pestana 

Junior e José Bernardo da Guerra.
Pelo Senhor Diniz Nunes Pinto de Miranda para effectivos os Senhores Manoel Dias da Roza, e 

Antonio da Costa Lima.
Pelo Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão, para subscriptor pelo prazo de 3 mezes, 

o Senhor Francisco de Moncorvo Lima e Silva.    Para constar lavrou-se a presente acta e eu José 
Corrêa Villarinho a subscrevi e assignei

Diniz Nunes Pinto de Miranda  José Corrêa Villarinho
 Rodrigo Jose de Souza Cardoso Augusto Lopes da Silva Lima
    Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
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Acta da 11ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 2 de Fevereiro de 1868

Prezidencia do Senhor Secretario Diniz Nunes Pinto de Miranda

 Presentes os Senhores Brandão Villarinho, Augusto Lopes, Rodrigo e Dinis, faltando o 
Senhor Machado de Miranda sem Cauza.

 Foi lida e approvada a Acta antecedente.

Expediente

Uma Carta de João de Souza Pias remettendo a conta corrente em que mostra ser o Gabinete seu 
devedor até 31 de Dezembro de 1867 da quantia de Reis 42$130 fortes para cujo pagamento fica o 
Senhor Thezoureiro auctorisado a fazer o saque da dita quantia, assim como da de mais 100$000 
fortes para pagamento de livros que possa remetter o Senhor Antonio Maria Pereira livreiro for-
necedor do Gabinete.

Uma carta do Senhor Manuel de Barros Silva, Bibliothecario do Gabinete pedindo exonaração 
do Cargo que ocupa, bem como um attestado do seu procedimento e conducta durante o tempo 
em que exerceu essas funções.

 A direcção resolveu pela presente exoneral-o desde o primeiro do corrente depois de ter 
prestado o competente balanço ao qual assistirá o Senhor Diniz Nunes Pinto de Miranda e o Se-
nhor José Joaquim Fernandes Silva o qual pela presente acta fica servindo de Bibliothecario com o 
mesmo ordenado de cincoente mil reis; com a obrigação de fazer todo o serviço que estava a cargo 
do Senhor Barros. Findo o mesmo balanço a Direcção nenhuma duvida põe em dar o Atestado ao 
Senhor Barros visto o seu procedimento ter sido em tudo regular, como prova do que fica o Senhor 
Thezoureiro auctorisado a dar-lhe Reis 100$000 a titulo de gratificação.

Uma Carta do Secretario da Sociedade Monte Pio dos Artifices avisando a posse da nova direcção, 
o Senhor Secretario fica auctorisado a responder.

Reconhecendo a direcção na pessoa do Senhor Augusto José da Silva habilitações para o lugar 
de ajudante do Bibliothecario em substituição do Senhor Baptista Leão adimete-o desde o 1º do 
corrente digo do mez passado com o ordenado de 20$000 mensaes alem de 10% que recebe como 
cobrador em cujo cargo continua.

Forão approvadas as seguintes propostas a saber
Sob Nº 1 de Lino de Sa Pereira para subscritor por 6 mezes Thomas d’Aquino Freitas.
Sob Nº 2 de José Furtado de Lima para socios effectivos Bento José d’Araujo e Francisco Gon-

çalves Vieira de Mello
 Nº 3 de Diniz Nunes Pinto de Miranda para effectivo Domingos Fernandes Nogueira e 

subscriptor por um anno Juvencio Pereira Coelho da Cunha.
 Nº 4 de Augusto Lopes da Silva Lima para effectivos a José Luis Saltão Junior e Augusto 

Antonio da Motta Dias
    “   “   5 Antonio Gonçalves Belchior a Joaquim da Silva Fortuna Sobrinho para effectivo
    “  “  6 Joaquim Francisco d’Almeida Brandão a Mathias Alves Dias, Manuel Pinto Moreira, 

João Antonio Gonçalves da Costa
Sob Nº 7     de Augusto José da Silva para subscriptor por um ano a Joaquim Gomes Coutinho
Nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente encerrou a Sessão ás 1 hora da tarde havendo 

começado a 11 da manhãa
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Aditamento

Sob proposta da Direção foi approvado[...] para socio honorario o Senhor Miguel Joaquim Ribeiro 
de [...], socio effectivo conforme as disposições do Artigo 10 dos Estatutos

 E eu Corrêa Villarinho servindo de secretario a subscrevi e assignei
       José Corrêa Villarinho
    Augusto Lopes da Silva Lima
    Rodrigo Jose de Souza Cardoso
    Joaquim Francisco d’Almeida Brandão

Acta da 12ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 20 de Março de 1868

Presidencia do Senhor 1º Secretario Diniz Nunes Pinto de Miranda.

 As 7 horas da tarde estando presentes os Senhores Diniz Nunes Pinto de Miranda, Joaquim 
Francisco d’Almeida Brandão, José Correia Villarinho, Rodrigo José de Souza Cardozo, e Augusto 
Lopes da Silva Lima, faltando o Senhor Jose Machado de Miranda, sem causa.  Serviu de Secretario 
o Senhor Jose Correia Villarinho.

Foi lida e approvada a Acta da Sessão antecedente.

Expediente

Em 13 de Março escreveu-se para o Rio de Janeiro ao livreiro Baptiste Louis Garnier, accusando 
o recebimento das obras que mandou e remettendo a quantia de 264$770 importancia dos livros 
que ficarão, e de ficarem as Obras, Historia da Fornação do Imperio Brasileiro em 6 volumes, e a 
Morte Moral em 4 volumes á sua disposição, por já haverem essas obras no Gabinete.

Em 14 de Março se escreveu para Lisboa ao livreiro Antonio Maria Pereira, também accuzando 
o recebimento da factura de livros que mandara para este Gabinete, e em igual data ao Senhor 
João de Souza Pias remettendo 28$470 reis fortes, conforme consta do livro de correspondencia.

[...] falta de estantes para se guardarem os livros ultimamente chegados mandou-se fazer uma 
estante, que custou reis cincoente mil reis.     O Vogal Augusto Lopes da Silva Lima, fica encarre-
dado de mandar imprimir o catalogo das obras que existem nesta bibliotheca, ficando por pagar 
essa impressão.

____________Propostas____________

Nº 1 do Senhor José Rodriguez de Souza, apresentando para sócio Effectivo o Senhor José Maria 
d’Araujo Junior.

Nº 2 do Senhor Joaquim Francisco d’Almeida Brandão apresentando para Socio Effectivo o 
Senhor Augusto Cezar Sangriman e Oliveira.

Nº 3 Uma proposta do José Joaquim Fernandes Silva, apresentando para Socios Effectivos os 
Senhores Antonio Izidoro da Silva e Antonio Joaquim Teixeira Queiróz.

Nº 4 do Senhor Jose Rodrigues de Souza, apresentando para Socio Effectivo o Senhor Antonio 
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Fernandes Braga.
Nº 5 da Direcção, apresentando para socio Effectivo o Senhor Antonio d’Oliveira Carvalho Coimbra.
Nº 6 do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, apresentando para Socio Subscriptor pelo prazo 

de 12 mezes ao Senhor Doutor Augusto [...]es Guimarães.
Nº 7 do Senhor Joaquim Francisco d’Almeida Brandão, apresentando para Socio subscriptor o 

Senhor Pedro Augusto Camara
Nº 8 do mesmo Senhor, apresentando para socio Effectivo Serafim Ferreira d’Andrade.
Para constar lavrou-se a presente acta e eu Jose Correia Villarinho servindo de secretario a 

subscrevi e assignei   José Corrêa Villarinho
    Augusto Lopes da Silva Lima
    Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
    Rodrigo Jose de Souza Cardoso

Acta da 13ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 11 d’Abril de 1868

 Ás 7 horas da tarde estando presentes os Senhores Directores Diniz Nunes Pinto Miranda, 
José Corrêa Villarinho, Augusto Lopes da Silva Lima, Joaquim Francisco d’Almeida Brandão, e Ro-
drigo Jose de Souza Cardoso, faltando o Senhor Jose Machado de Miranda.

 Tomou a Presidencia o Senhor Secretario Diniz Miranda, e de secretario o Senhor Jose 
Corrêa Villarinho.

 Foi lida e approvada sem debate a acta da ultima sessão.  Foi lido o Relatorio que 
tem de ser apresentado pela Directoria em Assembléa Geral, amanhaã 12 do corrente mez, o qual 
foi approvado pela Direcção

 O Senhor Presidente encerrou a sessão por nada mais haver do que tratar. E para constar 
se lavrou a presente acta e eu José Corrêa Villarinho servindo de secretario a subscrevi e assignei

        José Corrêa Villarinho
Diniz Nunes Pinto de Miranda  Augusto Lopes da Silva Lima
    Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
    Rodrigo Jose de Souza Cardoso

Termo de posse dos novos funcionarios  
do Gabinete Portuguez de Leitura eleitos  

nesta Assembleia Geral de 12 d’Abril de 1868

As 7 horas do dia 20 d’Abril de 1868, reonidas na salla do Gabinete a ex directoria Senhores Diniz 
Nunes Pinto de Miranda, José Correia Villarinho, Augusto Lopes da Silva Lima, Joaquim Francis-
co d’Almeida Brandão e Rodrigo Jose de Souza Cardozo, e os novos eleitos Antonio Guimaraes, 
Fernando Pereira da Cunha, Antonio Tavares da Silva Godinho, José Joaquim Gonçalvez Parada, 
Manoel Jose de Freitas Seri e João Gomes Fernandes, e o Senhor Augusto Lopes da Silva Lima (como 
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reeleito) faltou o Senhor Alexandre Francisco Pereira por ausente, para o fim de darem posse a 
nova direcção; o Senhor Diniz como 1º Secretario como Presidente declarou empossados os novos 
directores, e desonerados os Senhores Membros da Direcção que pararam seus trabalhos em 31 de 
Março proximo passado; então todos concordes assignárão o presente termo

     Bahia 20 d’Abril de 1868.
Diniz Nunes Pinto de Miranda
José Corrêa Villarinho   Fernando Pereira da Cunha
Augusto Lopes da Silva Lima  João Gomes Fernandes
Rodrigo Jose de Souza Cardoso   Antonio Tavares da Silva Godinho
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão    Jose Joaquim Gonçalvez Parada
       Augusto Lopes da Silva Lima

Anno Administrativo de 1868 a 1869.

Acta da primeira sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 20 d’Abril de 1868

As 7 horas da tarde na sala das sessões do Gabinete Portuguez de Leitura, achando-se presentes 
os novos Directores, os Illustrissimos Senhores [...] Fernando Pereira da Cunha, Antonio Tavares 
da Silva, Godinho, Jose Joaquim Gonçalves Parada, João Gomes Fernandes, Manoel de Freitas Seri, 
e Augusto Lopes da Silva Lima, faltando o Senhor Alexandre Francisco Pereira, por se achar fóra 
desta capital:     O Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, como mais votado, serviu de Presidente 
e declarou que se hia proceder a eleição de Presidente, Secretario, e Thesoureiro da direcção, 
conforme manda os estatutos. Recebidas seis listas derão o seguinte resultado; Presidente o 
Illustrissimo Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha 5 votos, obtendo um para este cargo 
o Senhor Silva Godinho; Secretario o Senhor Augusto Lopes da Silva Lima com 5 votos, obtendo 
um para este cargo o Senhor Silva Godinho; Thesoureiro o Senhor Jose Joaquim Gonçalves Parada 
com 5 votos, obtendo um para este cargo o Senhor João Gomes Fernandes.     Por omissão deixei de 
declarar acima que havendo sido empossados os novos directores pela velha Direcção, e o Senhor 
ex-thesoureiro Joaquim Francisco d’Almeida Brandão tendo entregue ao novo thesoureiro o Senhor 
Gonçalvez Parada do saldo de trezentos e desenove mil quatro centos e sessenta reis (digo 800 reis) 
que existia em caixa e documentos pertencentes ao Gabinete é que se procedeu depois á eleição 
dos cargos que tinhão de occupar os membros da nova direcção, que ascima se acha declarado.

 Ocupados os lugares, segundo a votação havida o Senhor Presidente declarou que ficava 
nomeado para director do mez o Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho, e que no dia 23 do cor-
rente haveria sessão para se tractar da admissão do bibliothecario visto haver já diversas propostas 
no Gabinete para esse cargo.

  Foi apresentado pelo Senhor Secretario a seguinte correspondencia   Uma carta do 
Senhor João de Souza Pias de Lisboa, acuzando ter recebido o saldo de 42$130 que lhe devia o Ga-
binete, assim como ter pago ao livreiro Antonio Maria Pereira, a quantia de 20$470 fortes de uma 
remessa de livros, que elle havia mandado ultimamente para esta bibliotheca a qual foi recebida 
ainda pela direcção a que nós succedemos.     Uma carta do livreiro Baptiste Louis Garnier do Rio de 
Janeiro, accusando tambem o recebimento de Reis 26$770 importancia de uma remessa de livros, 
que tambem foi recebida pela direcção a que nós succedemos.     Um Officio da Imperial Sociedade 
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Monte Pio dos Artistas, communicando a eleição do Conselho Administrativo, e remettendo o 
balancete do anno social.

Propostas

Uma do Senhor Manoel Jose de Freitas Seri propondo para socio effectivo o Senhor Manoel 
Alves Leite da Rocha.

Uma do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha propondo para socio effectivo o 
Senhor Antonio Peixoto de Freitas Guimarães

Uma do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima propondo para socio effectivo o Excelentissima 
Senhora Dona Maria Virginia Leite de Carvalho [...] Cunha.

Uma do Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho propondo para socio effectivo o Senhor Fabião 
Gaspar Pinto Ramos.

Uma do Senhor João Gomes Fernandes propondo para socio effectivo o Senhor Manoel Joaquim Lino.

Resolução

O Senhor Presidente deliberou que se officiasse ás Sociedade Gremio Litterario, Sociedade Por-
tugueza Beneficencia e Desesseis de Setembro, Monte Pio da Bahia, Imperial, Sociedade Montepio 
dos Artistas, Monte Pio dos Artifices, Gremio Litterario Portuguez do Pará, Gabinete Portuguez 
do Rio de Janeiro e de Pernambuco, a elleição da nova Direcção que tem de funcionar na gestão 
de 1868 a 1869, visto que essas Sociedades tem tido essa delicadeza para com este Gabinete.   O 
Senhor Secretario fica emcarregado dessas participações.   Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente encerrou a sessão ás 8 horas.

 Para constar lavou-se a presente acta por mim feita e assignada. Fernando Pereira da 
Cunha Presidente      Augusto Lopes da Silva Lima

Jose Joaquim Gonçalves Parada Thesoureiro  Manoel de Freitas Seri
Antonio Tavares da Silva    João Gomes Fernandez

Acta da 2ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguêz de Leitura  

aos 23 d’Abril de 1868

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Estando presentes os Senhores Fernando Cunha, Augusto Lopes, Parada, Silva Godinho, João 
Gomes e Serí, faltando o Senhor Alexandre por se achar auzente.

 Foi approvada a acta da sessão antecedente, sem discussão.

–Resoluções–

Forão lidas cinco propostas para o logar de Bibliothecario deste Gabinete, que se achava vago, 
e acceitou-se a do Senhor Manoel Joaquim Lino, por se encontrar nessa pessoa as abelitações 
precisas para occupar aquelle lugar.    O Senhor secretario fara a devida communicação aquelle 
Senhor, para vir tomar pósse no dia 1º de Maio, perante a direcção que para esse fim se reunirá, 
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e assignar nessa occasião o termo de fiança para depois ser assignado pelo seu fiador o Senhor 
Tenente Coronel Jose Lopes Pereira da [...]

 O Senhor Silva Godinho como director fiscal no corrente mez, participou ter mandado fazer 
um concerto no docel do retrato de Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º assim como 
uns panos novos para cubrir as duas mezas da sala das Sessões, visto se acharem estragados os 
que estão.     O Senhor thesoureiro fica authorisado a pagar a conta dessas despezas.

 O Senhor secretario participou ter officiados {sic} ás diversas sociedades, que se achão 
declaradas na acta antecedente, da posse da nova directoria.

Propostas

Uma Proposta do Senhor João Gomes Fernando, propondo para socios Effectivos aos seguintes 
Senhores Francisco Jose Rodrigues Pereira, João Alves Cardozo e Antonio Joaquim d’Andrade.

Uma dita do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, propondo para socios Effectivos aos seguintes 
Senhores Francisco Nunes Pinto de Miranda, Joaquim Peixoto de Meirelles e Augusto Jose da Silva.

Uma dita do Senhor Jose Furtado Simas, propondo para socio Effectivo o Senhor Thomé Pinto 
d’Almeida Castro.

Uma Proposta da Direcção, appresentando para socio Effectivo ao Senhor Antonio José Marques 
Braga, e para socio subscriptor ao Senhor Claudio Dias de Freitas Martins.

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás oito horas da noute, e para 
constar lavou-se a presente acta por mim feita e assignada. 

     Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha    Presidente
João Gomes Fernandez
Antonio Tavares da Silva

Acta da 3ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 1º de Maio de 1868

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Estando presentes os Senhores Cunha, Augusto Lopes, Parada, Silva Godinho, e Gomes, faltando 
os Senhores Manoel Jose de Freitas Seri e Alexandre Francisco Pereira, por se acharem ausentes.

 Foi lida a Acta da ultima sessão que foi approvada.

Expediente

Uma carta do Senhor João de Souza Pias, que se tomou conhecimento.     Forão lidos os termos 
de fiança para o Bibliothecario e ajudante deste, os quaes forão designados.

O Senhor Augusto Lopes participou que o socio Antonio Bras da Fonseca, tinha retirado-se para 
Europa, a tratar de sua saude, e que lhe tinha pedido para fazer sciente á Direcção.

 Os Senhores Presidente e Secretario ficão encarregados de reverem o regulamento interno 
deste Gabinete, para ser presente á Assemblea Geral.
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Propostas

Uma do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, propondo para socio effectivo o Senhor Manoel 
Joaquim de Souza Vianna.

Uma do Senhor João Gomes Fernandes, propondo para socio Effectivo os Senhores Francisco 
de Beça Ribeiro.

Uma proposta do Senhor Jose Joaquim Gonçalves Parada, propondo para socios effectivos os 
Senhores Mamede Gonçalves dos Reis, Miguel Marques Nogueira, Domingos Gonçalves da Costa, 
e João Baptista Alves.

Uma do Senhor Manoel Joaquim Lino, propondo para socio effectivo o Senhor Antonio Jose 
d’Oliveira Costa.

 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão, érão oito horas da 
noute.   Eu secretario que a presente escrevi e assigno.

      Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha Presidente        Jose Joaquim Gonçalvez Parada Thesoureiro
Antonio Tavares da Silva
João Gomes Fernandes
Alexandre Francisco Pereira

Acta da 4ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 11 de Maio de 1868

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Estando presentes os Senhores Augusto Lopes, Parada, Silva Godinho, João Gomes, e Alexandre 
Francisco Pereira, faltando o Senhor Manoel Jose de Freitas Seri por se achar fóra da Capital.

 Foi lida a Acta da ultima sessão que foi approvada.
O Senhor Silva Godinho propoz para serem vendidos todos os os jornaes antigos que se achão 

nesta bibliotheca até 30 de Junho de 1867, a excepção dos Diarios de Lisboa e da Bahia, para serem 
encadernados.     Foi approvado e decidido para serem vendidos, ficando o Senhor Silva Godinho 
encarregado da venda dos ditos jornaes.     Igualmente ficou o mesmo Senhor Silva Godinho encar-
regado de mandar encadernar alguns livros que se achão em brochura.     O Senhor Secretario fica 
encarregado de na primeira occasião mandar pedir algumas obras de Lisboa ao livreiro Antonio 
Maria Pereira igualmente, alguma que tem sido extraviadas e que forão pagas.

Propostas

Uma proposta do Senhor Augusto Jose da Silva propondo para socios subscriptores aos Senho-
res Amelio Aprigio Guedes de Carvalho, Luiz Valente da Costa e Antonio Jose Gomes, e para socio 
effectivo o Senhor Antonio Jose dos Santos.

Uma proposta do Senhor Alexandre Francisco Pereira propondo para socios effectivos os Senhor 
Jose Joaquim Contente Ribeiro e Manoel Jose Lopes Pimenta.

Uma dita do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, propondo para socios effectivos os Senhores 
Jose Carvalho dos Reis e Antonio Augusto dos Santos Pereira.     Nada mais havendo a tratar, o 
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Senhor Presidente encerrou a sessão.     Eu Augusto Lopes da Silva Lima, Secretario que a presente 
escrevi e assigno.

      Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha Presidente
      Antonio Tavares da Silva
      Jose Joaquim Gonçalvez Parada Thesoureiro
      João Gomes Fernandes
      Alexandre Francisco Pereira

Acta da 5ª Sessão  
em 20 de Maio de 1868,  

da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Achando-se presentes os Senhores Parada, Silva Godinho, João Gomes, Alexandre Francisco 
Pereira, e Augusto Lopes, faltando o Senhor Seri por se achar fóra da Provincia.

Foi lida a Acta da ultima sessão, que foi approvada.

Expediente

O Senhor Thesoureiro participou terem sido vendidos os jornaes antigos que havião nesta bi-
bliotheca, conforme se havia tratado na sessão anterior, e que o seu producto foi de 56$520 reis 
que se achão recolhidos em caixa.

 Forão lidos os seguintes officios: do Gabinete Portuguez de Leitura de Pernambuco, em 
resposta ao que lhe dirigio o Senhor secretario o qual foi archivado, assim como os Estatutos e o 
Catalogo do mesmo Gabinete.      Da Associação Gremio Litterario tambem em resposta a um officio 
dirigido pelo secretario o qual foi archivado.

Propostas

Uma do Socio Augusto Lopes da Silva Lima, propondo para socios os Senhores Antonio Alves 
Dias e Antonio Benjamin de Sá Brandão, subditos portuguezes.

Uma do Senhor João Gomes Fernandes, propondo para socio effectivo o Senhor Bernardino 
d’Azevedo Fernandes.

Uma proposta do Senhor Jose Joaquim Gonçalvez Parada, propondo para socios effectivos os 
Senhores Manoel Teixeira d’Azevedo, Manoel Jose Duarte Guimaraes, e Antonio Emilio de Souza, 
os quaes forão approvados.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão.     Para constar lavrei a 
presente acta por mim feita e e assignada.

      Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha Presidente
      Jose Joaquim Gonçalvez Parada
      Thesoureiro
      João Gomes Fernandes
      Alexandre Francisco Pereira
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Acta da 6ª Sessão  
em 19 de Junho de 1868,  

da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Achando-se presentes os Senhores Parada, João Gomes, Alexandre e Augusto Lopes, o Senhor 
Presidente abriu a sessão.

Deixárão de comparecer os Senhores Antonio Tavares da Silva Godinho, e Manoel Jose de Freitas 
Seri, por se acharem fóra da Capital.

 Foi lida a Acta da sessão anterior que foi approvada.

Expediente

Duas cartas do Senhor João de Souza Pias, accusando uma remessa de livros, e a outra accusando 
o pagamento desses mesmos livros.   O Senhor Thesoureiro fica authorido a fazer a compra de um 
saque sobre Lisboa para pagamento do Senhor Pias.   Uma carta do livreiro Senhor Antonio Maria 
Pereira. Um Officio do Secretario do Gremio Litterario do Pará, em resposta a um officio dirigido 
pelo Secretario deste Gabinete.

Uma carta do socio Senhor Francisco Jose Soares participando retirar-se para fóra da Provincia.
Assignou-se a Gazeta Medica da Bahia, assim como o Pharol.
Tendo o Senhor João Gomes Fernandes ficado de fiscal, diante a ausencia do Senhor Silva Godi-

lho, continuará a fiscalisar até o fim do corrente mez, e para o mez de Julho fica nomeado o Senhor 
Alexandre Francisco Pereira.

 Por proposta do Senhor João Gomes Fernandes, foi considerado na effectividade de socio o 
Senhor Francisco Gonçalves Teixeira de Miranda em razão deste Senhor ter estado ausente desta 
Cidade e desempregado, ficando obrigado a pagar o ultimo trimestre até 30 do corrente mez.

 O Senhor Thezoureiro participou ter mandado imprimir mais recibos, assim como ter 
comprado um livro para Caixa.

Propostas

Uma do Senhor Manoel Joaquim Lino, propondo para socio subscriptor o Senhor Doutor Charles A. Viaro.
Uma do Senhor Augusto Jose da Silva, propondo para socio subscriptor digo Effectivo o Senhor 

Bernardo Pereira de Carvalho.
Uma do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, propondo para socio subscriptor o Senhor Francisco 

de Paula Oliveira Guimaraes, e para socio Effectivo o Senhor Manoel Muniz Barboza d’Oliveira.
Uma do Senhor Jose Joaquim Gonçalvez Parada, propondo para socio Effectivo o Senhor Manoel 

Jose Ferreira e Manoel Joaquim de Souza Silva.
Uma do Senhor Alexandre Francisco Pereira, propondo para socios Effectivos os Senhores Ma-

noel Jose da Silva Junior e Gabriel Paulino Franco de Castro.
 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão.
Para constar lavrei a presente acta por mim feita e assignada.
     Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha Presidente  Manoel Jose Freitas Seri
    João Gomes Fernandes
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Acta da 7ª Sessão  
em 30 de Junho de 1868,  

da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Presentes os Senhores Augusto Lopes, João Gomes Fernandes e Manoel Jose de Freitas Seri, 
faltando os Senhores Parada e Alexandre, por motivos que alegarão.

Foi lida a Acta antecedente que foi approvada.
Pelo Senhor Secretario forão presentes as seguintes cartas:
do Senhor Baptiste Louis Garnier, sobre a entrega de uns livros que se acharão á sua ordem nesta 

Bibliotheca.
Do Senhor João de Souza Pias dattada de 27 de Junho.
Do Senhor Antonio Maria Pereira, dattada de 13 do corrente. –

Deliberações

Segundo o artigo 23 dos nossos estatutos, somos obrigados a chamar o supplente para o logar 
vago pelo Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho, que se retirou para Europa:    Deliberou a 
Directoria que, tendo aquelle Senhor hido encarregado da compra de alguns objectos para este 
Gabinete, assim como da escolha de algumas obras para esta Bibliotheca, ficasse o seu logar vago 
até que elle voltasse, visto que apezar de se achar ausente, se achara prestando seus bons serviços 
a este Gabinete.

 Foi nomeado o director Manoel Jose de Freitas Seri, para fiscalisar no mez d’Agosto.
 Foi authorisado o Secretario a mandar fazer duas estantes para esta bibliotheca, e o Senhor 

Thesoureiro a pagar sua emportancia, logo que se acharem promptas.
Fica encarregado o Secretario a agradecer á Redação do Club X do Rio de Janeiro, a offerta que 

tem feito a este Gabine te de seu Periodico.
 Foi offertado pelo Senhor Manoel Jose do Rego Vianna o Drama de nome “Gabriel Malagrida 

ou a conjuração aos Tavoras.     O Secretario fica encarregado de agradecer.

Propostas

Uma dos Senhor Manoel Joaquim Lino, propondo para Socios subscriptores os Senhores An-
tonio Ferreira d’Almeida Bastos, Ramiro Pinto Novaes, e para Effectivos o Senhor Carlos Alberto 
Gonçalves de Moraes.

Uma do Senhor Augusto Jose da Silva, propondo para socios subscriptores os Senhores Luiz Oliveira 
e Antonio Mariz Pinto, e para Effectivos Henrique Queiróz da Rocha e Joaquim da Cunha Ozorio.

Uma do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima propondo para Socio Effectivo o Senhor João Ro-
zende da Silva.

Uma do Senhor João Gomes Fernandes, propondo para Socio Effectivo o Senhor João Soares Chaves.
Uma do Senhor Joaquim Francisco d’Almeida Brandão, propondo para Socio Effectivo o Senhor 

Jose da Motta Silva.
Em nome da Direcão foi proposto para socio subscriptor o Senhor Manoel Simões da Rocha Souza.
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão.
Para constar lavrei a presente acta por mim feita e assignada.
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     Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha   Presidente
    Jose Joaquim Gonçalvez Parada Thezoureiro
    João Gomes Fernandes
    Manoel Jose Freitas Seri
    Alexandre Francisco Pereira

Acta da 8ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 3 de Setembro de 1868 –

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Presentes os Senhores Augusto Lopes, Parada, João Gomes, Alexandre, e Seri.
Foi lida a Acta da sessão antecedente que foi approvada.

Expediente

O Senhor Director Manoel Jose de Freitas Seri, participou ter comprado duas bandeiras, sendo 
uma portugueza e outra brasileira, pela quantia de cincoenta mil reis.   Em virtude desta compra, o 
Senhor Commendador Fernando lembrou para que essas bandeiras fossem offerecidas pela direc-
ção, para cujo fim subscreveu a quantia de vinte mil reis e os mais directores dez mil reis cada um, 
fasendo assim um total de setenta mil reis.     O excedente do custo das bandeiras será applicado para 
a compra de dous mastros para as ditas bandeiras.   Declara-se pela presente Acta que nenhuma 
direcção poderá emprestar estas bandeiras, á excepção de algum festejo que seja promovido pelo 
Gabinete, que só assim a que poderão sahir, do contrario só servirão para hasteal-as nos mastros 
que se tem de collocar neste Gabinete.

Se qualquer Direcção ou Membro della infrinjír a presente Acta na parte que diz respeito ao 
emprestimo das bandeiras, a pessoa que se utilisar desse emprestimo poderá ficar com ellas, pois 
que a responsabilidade só recahirá na Direcção que assim praticar.

Offertas

Do Socio Senhor Carlos Alberto Gonçalvez de Moraes, as seguintes obras: La Fortune de Gaspard, 
Histoire d’un cheval de bois.

Do Socio Senhor Manoel Joaquim Lino, a seguinte obra: Os Operarios do Mar.
O Senhor director Seri, ficará de fiscal no mez de Setembro.

Propostas

Foi proposto pelo Socio Senhor Augusto Jose da Silva, os seguintes Senhores Antonio Ferreira 
da Silva, Antonio Joaquim de Lima Lisboa, e Paulo Dias da Silva Borges, para Socios Effectivos, e o 
Senhor Francisco Freitas Paranhos para socio Subscriptor, foi mais proposto para socio effectivo 
o Senhor Jose da Costa Almeida.

 Por proposta do Socio Senhor Manoel Jose de Freitas Seri, foram appresentados para socios 
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effectivos os Senhores Sebastião Ricardo Prates Negrão, Antonio Francisco Ribeiro Guimaraes, João 
Jose da Silva Fontes, José de Sá Pinto, Jose Coelho de Moura, Dom Luduvino Alves Nogueira, Dona 
Anna da Costa Esperança Lopes, e Jose da Costa Esperança.

 Por proposta do Socio Senhor Jose Joaquim Gonçalvez Parada, forão appresentados para 
socios effectivos os Senhores Francisco Teixeira da Cunha e Antonio Manoel de Barros.

 Por proposta do Socio Senhor Manoel Joaquim Lino, foi proposto para socio effectivo o 
Senhor Joaquim Duarte de Mattos Junior

 E como nada mais houvesse a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão.   Para constar 
lavrei a presente acta por mim feita e assignada.   Augusto Lopes da Silva Lima

Fernando Pereira da Cunha   Presidente
    Manoel Jose Freitas Seri
    Jose Joaquim Gonçalvez Parada
    Alexandre Francisco Pereira
    João Gomes Fernandes

Acta da 9ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 30 de Setembro de 1868

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Presentes os Senhores Augusto Lopes, Parada, Alexandre, Seri e João Gomes.
 Foi lida a Acta da sessão antecedente que foi approvada.

Correspondencia

Uma carta do livreiro Senhor Antonio Maria Pereira avisando uma remessa de livros, na impor-
tancia de 52$380 reis moeda forte.

 Foi offerecido pelo Senhor Socio Fernandes Falcão, um livro de que é autor o mesmo Senhor 
intitulado Direito Internacional Privado.

 Foi tambem offerecido pela Direcção presente, uma Bandeira Italianna, para esta Sociedade, 
a qual tambem, digo a qual custou a quantia de trinta mil reis.     O donativo desta Bandeira, tem 
igual direito às outras que forão offerecidas tambem pela presente Direcção, como consta da Acta 
antecedente, que é, não poder ser emprestada a pessoa alguma, pois que só poderá sahir deste 
Gabinete, somente para algum festejo que seja promovido pelo mesmo Gabinete; e do contrario, 
a direcção ou algum membro della que não observar a prohibição do emprestimo das bandeiras, 
como consta desta acta e da antecedente, sobre sí recahirá a responsabilidade.

 O Senhor Director Manoel Jose de Freitas Seri, apresentou uma conta da despeza que fez com 
os Mastros para as bandeiras, e como na acta antecedente se tivesse deliberado que o excedente que 
houve da compra das duas bandeiras, fosse applicado ás despezas com os mastros, resolve agora a 
Direcção applicar esse excedente á compra da bandeira acima mencionada. o Senhor Director Jose 
Gomes Fernandes, foi nomeado fiscal para servir no mez de Outubro, e pedio para que na presente 
Acta se declarasse que o director Serí, prestou grandes serviços a este Gabinete durante o tempo 
de dous mezes que esteve de fiscal, e por tanto que era digno de um voto de louvôr, ao que os mais 
directores approvarão.
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Porpostas

Forão appresentados pelo Socio Manoel Jose de Freitas Serí para Socios effectivos os seguintes 
senhores:

Domingos Rodriguez da Nova, e Dona Prudencia Candida Alves d’Almeida, e para subscriptor 
Julio Telles da Silva Lobo.

Por proposta do Socio Jose Furtado Simas, para Socio Effectivo o Senhor João Francisco d’Aze-
vedo Junior.

 Por proposta do Socio Augusto Lopes da Silva Lima, para Socio Effectivo o Senhor Jose 
Joaquim Esteves.

Por proposta do socio Augusto Jose da Silva, forão appresentados para socios effectivos os Se-
nhores Batlasar Jose Pinheiro, João Gonçalves Martins, e Nuno Antonio Vieira Leitão.

Por proposta do socio Jose Joaquim Gonçalvez Parada, foi appresentado para socio effectivo o 
Senhor João Rebello Brandão.

Por proposta do socio João Gomes Fernando, foi apresentado para socio effectivo o Senhor Jose 
d’Oliveira Goes.

 E como nada mais houvesse a tratar o Senhor Presidente levantou a sessão.     Para constar 
lavrei a presente acta por mim feita e assignada.    Augusto Lopes da Silva Lima

Fernando Pereira da Cunha Presidente  Manoel Jose Freitas Seri
    Jose Joaquim Gonçalvez Parada
    João Gomes Fernandes

Acta da 10ª Sessão  
em 23 de Outubro de 1868,  

da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha,

Presentes os Senhores Augusto Lopes, Jose Joaquim Gonçalvez Parada, João Gomes Fernandes, e 
Manoel Jose de Freitas Seri; faltando o Senhor Alexandre Francisco Pereira, por se achar fóra da Cidade.

 Foi lida a Acta da Sessão antecedente, que foi approvada.

Correspondencia

Uma carta do Senhor João de Souza Pia, o pagamento a Antonio Maria Pereira de uma factura 
de livros no valor de 52$380 reis metal sonante.     O Senhor Thesoureiro fica authorisado a fazer 
remessa de uma letra de 50$000, moeda forte, para este pagamento.

 Uma carta do Senhor Jose Gonçalves Belchior, offerecendo por ordem do Senhor João Ro-
driguez d’Oliveira Santos, um exemplar de poesias, nomeado “Horas Vagas”, de que é autor o dito 
Senhor Oliveira Santos.

Resolução

 A Direcção resolveo festejar no dia 31 d’Outubro, o anniversario natalicio de sua Magestade 
Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º Rei de Portugal, dando um espectaculo no Theatro de São João.

 Assignou-se a gazeta, Correio dos Dous Mundos, para esta Biblioteca; o Senhor Thesoureiro 
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pagará a assignatura desta gazeta.

Propostas

Foi appresentado pelo Socio Senhor João Gomes Fernandes, para socio effectivo o Senhor Jose 
Francisco Loureiro.

Foi apresentado pelo Socio Senhor Jose Rodrigues de Souza, para Socio Effectivo o Senhor An-
tonio Rodrigues Saraiva.

 Foi appresentado pelo socio Manoel Jose de Freitas Seri para Socio Effectivo o Senhor Jose 
Eugenio Campos d’Albuquerque, e para Socio Subscriptor o Senhor Ramiro da Roxa Marques.

 Forão propostas pelo Senhor Augusto Jose da Silva, para Socios Effectivos os Senhores 
Antonio Joaquim da Silva Miranda, Jose Angello Moreira Christello, Alberto Frederico Martins, e 
Agostinho Dias Lima Sobrinho.     Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão.

Para constar lavrei a presente Acta por mim feita e assignada.
     Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha   Presidente
    Jose Joaquim Gonçalvez Parada
    João Gomes Fernandes
    Manoel Jose Freitas Seri

Acta da 11ª Sessão  
em 7 de Novembro de 1868,  

da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Presentes os Senhores Augusto Lopes, Parada, João Gomes e Serí, faltando com causa o Senhor 
Alexandre Francisco Pereira.

     Foi lida a Acta da sessão antecedente que foi approvada.

Expediente

O Senhor Presidente participou que tendo sido chamado pela Commissão encarregada de agenciar 
assignaturas, para o armamento de Portugal nomeada pela sociedade Portugueza de Beneficiencia 
16 de Setembro, que, convidada ao Gabinete Portuguez de Leitura, para que unido aquella socie-
dade, nomeassemos tambem uma commissão para o mesmo fim, e que unidas estas commissões 
nomeadas pelas duas sociedades formassem uma só para assim de accôrdo trabalharem.     A vista 
do expôsto a direcção deliberou que deviamos acceitar o convite, já por ser feito por uma mui 
digna comissão nomeada por uma sociedade da mesma nacionalidade, como mesmo pelo fim éra 
a que se applicavada o producto dessa subscripção.     Em seguida organisamos a Commisão, que 
se compõe dos seguintes Senhores: Francisco de Souza Santos Moreira, Commendador Domingos 
Soares Pereira, Commendador Manoel Joaquim Rodrigues, e Commendador Antonio Francisco 
Ribeiro Guimaraes, os quaes todos se dignárão acceitar.



Termo de Installação do Gabinete Portuguez de Leitura

—
145
—

Propostas

Uma proposta do Socio Augusto Lopes da Silva Lima, propondo para socio effectivo o Senhor 
Jose Marques Alfama, e para socio subscriptor o Senhor João Pereira Espinheira.

Por proposta do socio Augusto da Silva, foi proposto para socio effectivo o Senhor Francisco de 
Souza Rocha.

Por proposta do socio Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha forão propostos para 
socios os Senhores Joaquim Ferreira da Costa, Lourenço João Cardozo, Domingos Soares Pereira, 
Joaquim Bessa de Carvalho, João Gomes da Costa Junior, Antonio Marques d’Oliveira, Antonio 
Francisco Brandão, e Antonio de Castro Guimarães   Nada mais havendo a tratar o Senhor Presi-
dente encerrou a sessão.

 Para constar lavrei a presente acta por mim feita e assignada.
     Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha   Presidente
    Manoel Jose Freitas Seri
    João Gomes Fernandes
    Alexandre Francisco Pereira

Acta da 12ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 11 de Dezembro de 1868

Presidencia do Senhor Commendador Fernandes Pereira da Cunha.

Presentes os Senhores Augusto Lopes Parada, João Gomes, Serí e Alexandre Francisco Pereira.

Expediente

Um Officio do Senhor Commendador Domingos Soares Pereira, declarando acceitar a comissão 
para que foi nomeado.

Um Officio da Real Sociedade Portugueza Beneficencia 16 de Setembro, participando o resultado 
da Eleição a que se procedeo em 1º de Novembro proximo passado.

Um Officio da Associação Gremio Litterario, participando a deliberação tomada pela direcção da 
dita Associação, facultando aos nossos Socios a entrada nas sallas d’aquella bibliotheca e a leitura 
de livros e jornaes que a compõem.

 Resolvêo-se que se agradecesse tão subido offerecimento, e que se publicasse pelos jornaes 
para sciencia dos nossos socios, enviando a lista delles aquella Associação.

Um convite do Conselho Administrativo da Associação Medica Pharmaceutica de Beneficencia 
Mutua, convidando para uma sessão de inauguração da dita Associação no dia 13 do corrente

Um convite da Sociedade Philarmonica Euterpe, convidando para assistir a uma Missa na Igreja 
Matriz da Conceição da Praia, no Domingo 13 do corrente às 10 horas da manhãa.

Foi nomeada uma commissão, para assistir a este acto, composta dos Senhores João Gomes 
Fernandes, Jose Joaquim Gonçalvez Parada Augusto Lopes da Silva Lima.

 Foi nomeado para fiscal do mez o Senhor Alexandre Francisco Pereira.
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Offertas

O Senhor Manoel Joaquim Lino offertou uma obra em um volume intitulada “Guia Homeopa-
thico” do Doutor Hering, dos Estados Unidos

O Senhores Firmino Carlos Pereira Guimarães, offertou um romance em um volume intitulado 
“Loba” por Paulo Feral.

Propostas

Uma do socio Antonio Rodriguez Saraiva propondo para socio effectivo o Senhor João Jose Fer-
nandes Loureiro.

Uma proposta do Socio Manoel Jose de Freitas Serí, propondo para socio effectivo o Senhor 
Joaquim Lopes de Carvalho, e para socio subscriptor o Senhor Firmino Carlos Pereira Guimarães.

Uma proposta do socio Francisco Jose Rodrigues Pedreira propondo para socio effectivo digo 
subscriptor o Senhor Alfredo Vicente da Cunha.

Uma proposta do Socio Manoel d’Oliveira Sampaio, propondo para socios subscriptores os 
Senhores Jose Rodriguez Pimenta da Cunha, e Joaquim Martins d’Oliveira Sobrinho.

Uma proposta do Socio Manoel Joaquim Lino, propondo para socio effectivo o Senhor Antonio 
Pereira da Silva.

Uma do socio Augusto Lopes da Silva Lima, propondo para socio effectivo o Senhor Antonio 
Alves Martins.

Uma proposta do socio subscriptor Joaquim Luiz Fernandes propondo para socio subscriptor o 
Senhor Querino Franco Gomes.

 Nada mais houvesse a tratar foi encerrada a sessão.
  Para constar lavrei a presente acta por mim feita e assignada.
    Augusto Lopes da Silva Lima
    Jose Joaquim Gonçalvez Parada
    Manoel Jose Freitas Seri
    João Gomes Fernandes
    Alexandre Francisco Pereira

Acta da 13ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 19 de Janeiro de 1869

Achando-se presentes os Senhores Alexandre Joaquim Gomes, Serí, Parada e Augusto Lopes, 
faltando o Senhor Commendador Fernando, com causa.

Occupou o lugar de Presidente, o Senhor Secretario Augusto Lopes da Silva Lima, e de Secretario 
o Senhor Alexandre Francisco Pereira.

Foi lida a Acta da sessão antecedente que foi approvada.

Expediente

Forão presentes pelo Secretario, duas cartas do Senhor João de Souza Pia de 27 de Novembro e 
14 de Dezembro do anno proximo passado.
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Igualmente forão apresentadas duas cartas do Senhor Antonio Maria Pereira, datadas de 13 e 
28 de Dezembro proximo passado.

Uma carta do Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho, de 30 de Dezembro, offerecendo a este 
Gabinete a obra de Philintho Eliseo, composta de mais de vinte volumes, assim como authorisando 
á Direcção para escolher mais doze volumes das melhores obras que tivesse na sua bibliotheca, 
para tambem ser offerecida a este Gabinete.     Forão nomeados para hirem escolher e tomar conta 
das ditas obras, os Senhor Augusto Lopes da Silva Lima e Alexandre Francisco Pereira.

Resolução

Foi appresentado pelo Senhor Thesoureiro, uma lista dos socios que se achão atrasados com 
suas mensalidades, e resolveu-se que se devia fazer participação do atrazo em que se achavão, 
aos Senhor Jose da Silva Bastos e Henrique d’Araujo Machado,

 Foi nomeado para fiscal o Senhor Manoel Jose de Freitas Serí.

Propostas

Uma do Senhor Manoel Joaquim Lino, propondo para socio subscriptor o Senhor Mullem, e para 
socio Effectivo o Senhor Jose de Azevedo Maia.

Uma proposta do Senhor João Gomes Fernandes propondo para Socios Effectivos os Senhores 
João Tavares da Silva Godinho e Antonio Chiappe.

Uma proposta do Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, para Socio Effectivo o Senhor Eduardo 
Luiz Vieira d’Abreu.

 Nada mais houvesse a tratar, foi levantada a sessão. Para constar lavrei a presente Acta por 
mim feita e assignada.

Fernando Pereira da Cunha    Presidente Augusto Lopes da Silva Lima
Jose Joaquim Gonçalvez Parada  João Gomes Fernandes
Manoel Jose Freitas Seri   Alexandre Francisco Pereira

Acta do 14ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 6 de Fevereiro de 1869

Presidente o Senhor Commendador Fernando de Pereira da Costa.

Estando presentes os Senhores Augusto Lopes, Parada, Alexandre, Serí, [...], Gomes, o Senhor 
Presidente declarou aberta a sessão.

 Foi lida e approvada a Acta da Sessão antecedente.

Expedientes

Foi presente pelo Secretario uma carta do Senhor João de Souza Pias remettendo a conta corrente 
do anno findo, com o saldo a seu favor de Reis 85$430 forte; o Senhor Thesoureiro fica authorisado 
a mandar pagar, estando conforme.

 Um Officio da Sociedade Monte Pio dos Artifices, mandando a lista dos novos funcionarios 
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para o corrente anno. Foi já respondido em do corrente.
Outro Officio da Sociedade Pharmaceutica, digo Associação Medica Pharmaceutica de Benefi-

cencia Mutua, mandando tambem a lista dos novos funcionarios, que foi respondida.
 Duas cartas de participação, sendo uma do socio Sebastião Ricardo Pontes Negrão, e a 

outra do socio Antonio Martins Leite, participando retirarem-se para Lisboa, e portanto pedindo 
a suspensão de suas mensalidades.

 A Comissão nomeada para receber os livros offertados pelo Socio Senhor Antonio Tavares da 
Silva Godinho, declarou já haver tomado conta de diversas obras, constando de 35 volumes a saber: 
Obras de Filintho Elysio em 22 volumes faltando porem o de numero 20, – Lições de Geografia, 
pelo Abbade Gautier, em um volume. – Curso de Filosofia Elementar, por Dom Jaime Balmes, Um 
volume. – Bosquejo Historico da Litteratura Classica, por A. Cardozo Borges de Figueiredo em Um 
volume. Meditação ou Discursos Religiosos, pelo Conselheiro Jose Joaquim Rodrigues de Bastos. 
Cosmos, essai d’una Decription Physique de Monde, por Alexandre de Humboldt, em 3 volumes. 
Ensaio sobre alguns Synonimos da Lingua Portugueza, por Dom Frei Francisco de São Luis, em 2 
volumes. Cours d’Etudes pour la Section de Lettres em 1 volume.

O Senhor Theroureiro Joze Joaquim Gonçalvez Parada, participou retirar-se para Europa, á vista 
de seu estado de doença, e portanto que entregava o que se achava em seu poder, a saber:

hum recibo da cobrar de socios Effectivos e Subscriptores e de Joias..............................900$000
Em dinheiro, conforme o livro Caixa...........................................................................................800$630

Resolução

Foi nomeado Thesoureiro interino o Senhor Manoel Jose Freitas Serí, e igualmente foi nomeado 
uma comissão de [...] João Gomes Fernandes, e Alexandre Francisco Pereira, para [...] ficarem com 
a lista e contas, appresentadas pelo Senhor Parada e que mostra achar-se o cobrador Augusto Jose 
da Silva [...] alcance da quantia de 436$000 reis, até hoje. –

 A Direção resolvêo demittir do lugar de cobrador e ajudante de bibliothecario o dito Senhor 
Augusto Jose da Silva, e entimal-o a satisfazer o alcance, até o fim do corrente mez.

O Senhor Secretario participou haver escripto ao Senhor Custodio Jose Marques Braga, como 
fiador do dito cobrador participando-lhe a falta achada, de dinheiro subtrahido pelo seu afiançado.

O Senhor Thesoureiro interino com o Senhor Secretario ficão autorisados a admittir uma pessoa 
de confiança para o lugar de cobrador.

Propostas

Uma proposta do Socio Senhor Effectivo o Senhor Manoel Luiz de Cerqueira
Outra do Senhor Joaquim Francisco d’Almeida Brandão appresentando para Socio Effectivo o 

Senhor Januario Cyrillo da Costa.
Outra do Senhor João Gomes Fernandes, appresentando para Socio Effectivo o Senhor Manoel 

Antonio Ferreira.

Offertas

Foi offerecido pelo Senhor Manoel Joaquim Lino, um romance em 2 volumes “Os Puritanos da 
America”.

Foi offerecido pelo Senhor Manoel Jose de Freitas Serí, a rica Obra em 1 volume The Works os 
William Hoganth

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão.    Para constar lavrei a 
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presente acta por mim feita e assignada.
     Antonio Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha Por Alexandre Francisco Pereira
     Manoel Jose Freitas Seri
     João Gomes Fernandes

Acta da 15ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 5 de Março de 1869 –

Presidente o Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Presentes os Senhores Augusto Lopes, Serí, João Gomes, e Alexandre foi aberta a sessão.
Foi lida e approvada a Acta da sessão anterior.

Expediente

Os Senhores Secretario e Thesoureiro participarão terem admittido para cobrador deste Gabi-
nete, ao Senhor Manoel Dias Agra sendo seu fiador até á quantia de seiscentos mil reis, o Senhor 
Doutor Jose Francisco da Silva Lima.

Uma carta do Socio Jose Dias Antunes, participando retirarse desta Cidade por alguns mezes, e 
pedindo portanto a suspensão de suas mensalidades.   O Senhor Thesoureiro tomou a devida nóta.

   Um officio da Imperial Sociedade Monte Pio dos Artistas, participando a elleição do novo 
Conselho que tem de funcionar no corrente anno.

Offertas

Pelo Socio Senhor Commendador Manoel Joaquim Rodrigues foi offerecido um livro sob o titulo 
“Memorias das Medalhas e condecorações Portugezas, e das Estrangeiras com relacção a Portugal” 
por Manoel Bernardo Lopes Fernandes.

Pelo Senhor Custodio Luiz da Silva Peixoto – foi offerecido um livro sob o titulo “Breve Tractado 
de Corographia Portugueza Historia Politica, por Joaquim Carreira de Mello.

Propostas

Foi proposto para socio, pela Direcção, o Senhor Antonio Augusto Pedroza, subdito Portuguez.
Pelo Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha foi appresentado para Socio effectivo o 

Senhor Jacintho Jose David.
Pelo Senhor João Gomes Fernandes, foi appresentado para socio effectivo o Senhor Manoel 

Gonçalves Pereira Guimarães.
Pelo Senhor Alexandre Francisco Pereira, foi appresentado para socios effectivos os Senhores 

Gabriel Paulino Franco de Castro, Antonio Jacintho Gomes, e Jose Amado Junior.
Pelo Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, foi appresentado para socio effectivo o Senhor Joaquim 

Lopes de Carvalho Filho, e para socio subscriptor o Senhor Julio Cezar Vilamon Costa.
Pelo Senhor Manoel Jose de Freitas Serí, foi appresentado para socio subscriptor o Senhor An-
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tonio Cassianno da Silva.
Pelo Senhor Manoel Joaquim Lino, foi appresentado para socio subscriptor o Senhor Francisco 

Manoel de Souza.
Pelo Senhor Francisco Novaes Monteiro, foi proposto para socio Effectivo o Senhor Antonio 

Carlos d’Oliveira e Silva.
 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão.
Para constar lavrei a presente acta por mim feita e assignada.

   Augusto Lopes da Silva Lima

Por esquecimento deixei de mencionar na acta acima uma proposta feita pelo Senhor Manoel 
Jose de Freitas Serí, propondo para socio Effectivo o Senhor Manoel José de Souza Macêdo, e subs-
criptor Guilherme Mablin

   Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha Alexandre Francisco Pereira
     Manoel Jose Freitas Serí
     João Gomes Fernandes

Acta da 16ª Sessão da Diretoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 31 de Março de 1869

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Estando presentes os Senhores Augusto Lopes, Serí, Alexandre, e João Gomes, o Senhor Presi-
dente abrio a sessão.

Expediente

Foi apresentado pelo Secretario, as seguintes cartas; Do Senhor de Souza Pias, participando 
uma remessa de livros, importando em Reis 126$450 moeda forte.   Do livreiro Senhor Antonio 
Maria Pereira remetttendo a factura dos livros na importancia da quantia acima mencionada.    Do 
Senhor Jose Barboza Leão, offerecendo uma obra de um volume, de que é autor o mesmo Senhor, 
intitulada = Analise de Orçamento, ou a Questão Financeira resolvida.   Do Socio Senhor Antonio 
Izidoro da Silva, participando retirar-se para Europa.

Resolução

Forão elliminados de socios, de conformidade com o Artigo 13, § 1º e 2º dos nossos estatutos os 
Senhores Domingos Gonçalves da Costa, – Narciso Jose Pereira, e Manoel Amaro Lopes por pedir 
sua demissão, estes dous ultimos.

Offertas

Foi offertado pelo socio Senhor Manoel Jose de Freitas Serí, a obra em um volume intitulado 
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= Viagem Santa e Peregrinação Devota.     Foi mais offerecido pelo mesmo socio, um consolo de 
Jacarandá.

Foi offerecido pelo socio Senhor Manoel Joaquim Rodrigues 400 exemplares das “Noticias 
Biographicas do Senhor Dom [...] 5º para serem distribuidos gratuitamente pelos socios e [...]tes 
deste Gabinete.

Foi offerecido pelo socio Senhor Manoel Joaquim Lino, um romance em um volume, “Moreni-
nha”, do Doutor Macêdo.

     Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão.
Para constar lavrei a presente Acta por mim feita e assignada.
       Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha, Presidente       Alexandre Francisco Pereira
       Manoel Jose Freitas Seri
       João Gomes Fernandes

Acta da 17ª Sessão da Diretoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 15 d’Abril de 1869

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha

Prezentes os Senhores Augusto Lopes da Silva Lima, João Gomes Fernandes, Alexandre Francisco 
Pereira e Manoel Jose de Freitas Seri, o Senhor Presidente abrio a Sessão.

 Foi lida a acta da Sessão passada que foi approvada.

Expediente

O Senhor Secretario apresentou uma carta do Senhor João de Souza Pias de 27 de Março passado 
avizando o pagamento de 126$450 reis fortes, ao livreiro Antonio Manoel Pereira, conforme o recibo 
que remetteu assim com que assignaria o Diario de Noticias, de 1º do corrente mez em diante, e 
participou mais que se ficam pagando o juro de 6 por % ao anno, no desembolso das quantias que 
pagaria por ordem deste gabinete.

O Senhor Presidente apresentou o relatorio do anno findo em 31 de Março passado que tem de 
[...] á Assemblea Geral [...] fosse approvado pela direcção, designou-se o dia 16 do corrente mez, 
para a reunião da dita Assembléa, ficando o Senhor Secretario encarregado de fazer os annuncios 
conforme manda os estatutos.

     Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, para constar lavrei a presente acta por 
mim feita e assignada.

       Augusto Lopes da Silva Lima
Fernando Pereira da Cunha, Presidente   Alexandre Francisco Pereira
       Manoel Jose Freitas Seri
       João Gomes Fernandes



Alícia Duhá Lose | Vanilda Salignac de Sousa Mazzoni | Fabiano Cataldo de Azevedo | Isabel Lousada

—
152
—

Termo da posse dos membros que  
forão eleitos em Assembléa Geral Ordinaria  

do Gabinete Portuguez de Leitura  
para os diferentes cargos que tem de occorrer  

no anno social de 1869 a 1870

Ás dez horas da manhã do dia 25 de Abril de mil oitocentos e sessenta e nove, na biblioteca do 
Gabinete Portuguez de Leitura achando-se prezente o Illustrissimo Senhor Commendador Manoel 
Joaquim Rodrigues, membro da meza que presidiu aos trabalhos do anno findo e os membros da 
ex-direcção os Illustrissimos Senhores, Commendador Fernando Pereira da Cunha, Augusto Lopes 
da Silva Lima, João Gomes Fernandes, Manoel Jose de Freitas Seri, e Alexandre Francisco Pereira, 
e mais o Illustrissimo Senhor Augusto da Silva Ribeiro e Jose Joaquim Fernandes Silva membros 
da ex-comissão de contas; os quaes declararão que desejarão dar posse como de facto dávão, aos 
novos eleitos para os diversos cargos sociaes, sendo o Illustrissimo Senhor Commendador Augus-
to Peixoto, Augusto Lopes da Silva Lima, e Commendador Manoel Joaquim Rodrigues, Membros 
da nova Meza d’Assembléa Geral, os Illustrissimos Senhores Commendadores Fernando Pereira 
da Cunha, Antonio Carvalho da Silva, [...] Jose da Silva e Souza, Jose Joaquim Leite Borges, Julio 
d’Araujo Machado, Augusto da Silva Ribeiro, Membros da nova directoria deixando de vir tomar 
posse o Illustrissimo Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho, por se achar na Europa.  
Finalmente achava-se [...] [...] o Illustrissimo Senhor Manoel Jose de Freitas Serí [...] Membros da 
Commissão de contas, faltando [...] [...] que fosse do cargo da dita Commissão os Illustrissimos 
Senhores João Soares Chaves e Luiz Lourenço de Mattos, com participação.

[...] modo empossados os novos funcionarios do Gabinete Portuguez de Leitura e [...] que ter-
minarão sem mais, lavrou-se o presente Termo em que uns e outros assignão: como obrigão os 
nossos Estatutos.

Manoel Joaquim Rodriguez   Augusto Lopes da Silva Lima
Augusto Lopes da Silva Lima   Manoel Joaquim Rodriguez
Fernando Pereira da Cunha
      Fernando Pereira da Cunha
      José da Silva Souza
      [...]
José Joaquim Leite Borges
      Augusto da Silva Ribeiro
      Antonio Carvalho Silva Leal

Acta da 1ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos vinte e cinco dias do mez de Abril de 1869

Prezidencia do Illustrissimo Senhor Director Jose da Silva Souza

 As dez horas da manhã na Sala das Sessões do Gabinete depois de terem sido empossa-
dos na Direcção do mesmo Gabinete os membros prezentes eleitos em Assembléa Geral de 18 do 
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corrente como consta do termo de posse lavrado pelos membros da Meza. Constituiu-se a Nova 
Direcção tomando a Prezidencia o Illustrissimo Senhor Jose da Silva Souza servindo de Secretario 
o Illustrissimo Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha a fim de proceder se á eleição de 
um Prezidente, um Secretario e um Thezoureiro para o corrente anno.

Convidando o Senhor Prezidente aos membros prezentes a entregaram suas listas foram rece-
bidas seis que dérão o seguinte resultado:

 Para Prezidente os Illustrissimos Senhores Commendadores Fernando Pereira da Cunha 5 
votos, e Antonio Carvalho da Silva Leal 1 voto; para Secretario Augusto da Silva Ribeiro 5 votos e o 
Senhor Commendador Fernando 1 voto; para Thezoureiro os Illustrissimos Senhores José Joaquim 
Leite Borges 5 votos e Julio d’Araujo Machado 1 voto.

 Em vista deste resultado o Illustrissimo Senhor Prezidente Interino convidou o novo eleito 
a acompanhar a sua respectiva cadeira bem como o Secretario e Thezoureiro

O Illustrissimo Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha tomando a Prezidencia derigio 
a todos os presentes um voto de reconhecimento e gratidão pela honra que acabarão de confe-
rir-lhe ellegendo-o Prezidente desta Associação e lhe pedio sua coadjuração para o aumento e 
prosperidade do Gabinete.

 O Senhor Prezidente marcou o dia 28 do corrente para a 2ª sessão desta Directoria a fim de 
se tomar conhecimento do que á a resolver.

Nada mais havendo a tractar o Senhor Prezidente declarou encerrada a sessão e para constar 
Eu Secretario lavrei a prezente acta que a assigno.

      Augusto da Silva Ribeiro
Fernando Pereira da Cunha Presidente
Julio d’Araujo Machado
José Joaquim Leite Borges
Antonio Carvalho Silva Leal
José da Silva Souza

Acta da 2ª Sessão da Diretoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos vinte oito de Abril de 1869

Presidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha

Prezentes os Senhores José Joaquim Leite Borges, Julio d’Araujo Machado, Antonio Carvalho da 
Silva Leal Jose da Silva Souza e Augusto da Silva Ribeiro.

Foi lida e approvada a acta da Sessão anterior.

Expediente

Foi prezente uma carta do socio effectivo o Senhor Domingos Fernandes Nogueira pedindo para 
que se lhe desse baixa visto ter de retirar-se da Cidade e por esse motivo não poder continuar.

 Verificou-se que este Senhor Socio se achava quite.
Propostas – Forão feitas as seguintes: pelo Senhor Jose da Silva Souza forão propostos os Se-

nhores Justino Jose Fernandes e Francisco Fadigas de Souza para socios effectivos: por Augusto da 
Silva Ribeiro os Senhores Horacio Augusto Lopes – para socio-effectivo Antonio Pereira Machado 
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e Joaquim Pereira Marinho [...] Senhores [...] Manoel Joaquim Rodriguez o Senhor [...] David para 
effectivo; pelo Senhor Manoel Correia de Almeida o Senhor Sebastião Francisco Martins para ef-
fectivo; pelo Senhor Manoel Joaquim Lino o Senhor Luiz Valente do Couto para subscriptor.

Foi igualmente proposta pelo Senhor Prezidente uma proposta do Senhor João Pereira de Souza 
pedindo o lugar de Cobrador e Ajudante da Bibliothecario, offerecendo para seo fiador o Senhor 
Manoel da Costa Sól; depois de algumas explicações, concordou unanimemente a Direcção que 
a proposta foi aceita toda vez que o pretendente [...] fiador maiz solido na quantia de [...] consta 
duzentos mil reis [...] na responsabilidade d’aquelles Cargos, podendo, [...] citas clausulas ser 
empossado dos referidos lugares.

Resolução

Foi auctorisado o Senhor Thezoureiro a mandar litographar 200 diplomas de socios effectivos.
 O Director Senhor José da Silva e Souza foi pelo Senhor Prezidente nomeado para durante 

o proximo mez de Maio derigir e observar o expediente da Bibliotheca do Gabinete.     O Senhor 
Prezidente nomeou igualmente uma Commissão composta dos Senhores Directores Julio d’Araujo 
Machado e José da Silva Souza para examinarem o livro das actas e o de Contas Correntes a fim de 
darem contas á Direcção de tudo que achassem com relação ao Senhor socio Francisco Gonçalvez 
Teixeira de Miranda, durante o anno administrativo de 1867 a 1868.

 Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e eu secretario lavrei a prezente acta que 
assigno.      Augusto da Silva Ribeiro

Fernando Pereira da Cunha     Presidente
José Joaquim Leite Borges   Antonio Carvalho Silva Leal
José da Silva Souza    Julio de Miranda Machado

Acta da 3ª sessão  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 15 dias do mez de Maio de 1869

Prezidencia do Illustrissimo Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha

Prezentes os Senhores Leite Borges, Araujo Machado, Silva e Souza, Silva Leal, Silva Ribeiro –
 Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.

______Expediente______

Forão prezentes pelo Secretario duas contas, sendo uma do Senhor João de Souza Pias de 13 
de Abril passado, participando que tinha designado para este Gabinete o “Diario de Noticias” de 
1º de Abril passado a 31 de Dezembro do corrente anno, tendo importado em Reis 2$100 moeda 
forte: – e a outra do Senhor Antonio Maria Pereira, de 13 do mesmo mez, dando esclarecimentos 
a reclamações feitas a respeito da collecção dos romances intitulados – os dramas de Paris:     O 
secretario foi aucthorizado [...] ambos agradecendo em nome da Direcção a estes dous Senhores 
os bons serviços que tinhão prestado no Gabinete e que esperara continuasse a prestar.     A com-
missão que havia sido nomeda para examinar a escripturação e dar conta de tudo que encontrasse 
com relação ao socio Senhor Francisco Gonçalvez Teixeira de Miranda, dar conta do seo mandato 
declarando que apenas tinha encontrado no livro de contas correntes a palavra – illiminado –, e 
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na acta da 6ª sessão da Direcção de 19 de Junho de 1868 o seguinte texto:
 Por propostas do Senhor João Gomes Fernandes, foi considerado na effectivide de socio o 

Senhor Francisco Gonçalvez Teixeira de Miranda, em razão deste Senhor ter estado obrigado a pa-
gar só o ultimo trimestre até 30 do corrente – a vista do que entende a Commissão que o referido 
Senhor socio está no pleno gozo de seus direitos.

_____Offertas_____

Forão feitas as seguintes offertas pelos dignos socios os Senhores Commendador Manoel Joaquim 
Rodriguez “As Histórias do Povo”, em 9 vollumes – encadernados

  Hum Baromethro –
Manoel José de Freitas Serí
  “Inspiração do Claustro” – em 1 vollume – brochura
  “Alta Renato” –   “  1 dito –    dita
João Gomes Fernandes –
 Assignatura por 1 anno, de dous Jornaes da Ilha da Madeira intitulados “Independencia 

[...]” –  e – “A persuasão”.

______Resoluções______

Foi authorisado o Senhor Jose da Silva Souza – director do mez a mandar encadernar a Illus-
tração Franceza, o Archivo Pittoresco e as duas obras offerecidas pelo Senhor Serí, – e o Senhor 
Thezoureiro [...] um livro para termos outro para contas correntes.

 Forão igualmente authorisadas as assignaturas de diversos jornaes d’este Imperio – sendo: 
– 2 do Aracajú, 1 do Maranhão, 1 do Pará e 1 das Alagoas, – todos dos mais [...] das ditas províncias.

 Mandou-se [...] Diplomas de socios honorarios de conformidade com o artigo 10 dos Es-
tatutos, aos socios, os Senhores Jose Joaquim Leite Borges, José da Silva e Souza, Julio d’Araujo 
Machado, Antonio Carvalho da Silva Leal, Augusto da Silva Ribeiro, Antonio Correia Villarinho e 
a socia a Excelentissima Senhora Dona Maria Verginnia Leite de Carvalho Cunha, visto estarem 
dispostos a entrar com a quotas respectivas.

 Deliberou-se, mais, que o secretario derigisse uma circular ao 1º supplente, ao Senhor Ma-
noel Dias Lima, convidando-o a fazer parte da Direcção durante a auzencia do Director o Senhor 
Silva Godinho que se acha na Europa.

_______Propostas_______

Forão feitas as seguintes propostas – a saber –
Pelo Senhores Jose da Silva e Souza
 José Pereira Gomes – para effectivo
 Salvador Jose Pinto –    “ dito
 José [...] da Cunha –    “ dito
Pelo Senhor Jose Joaquim Leite Borges –
Francisco Jose Leite Borges –       para effectivo
 Zeferino Joaquim Leal –         “ dito
 Thomaz Francisco da Rocha –       “ dito
 Jose Gomes d’Oliveira –        “ dito
Henrique Jose Teixeira de Carvalho –  “ dito
 Jose Augusto Ferraz –         “ dito
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Pelo Senhor Julio d’Araujo Machado
[...] Luiz Fernandes Penna –  para effectivo
 Jose Mendes da Silva –     “ dito
Pelo Senhor Fernando Pereira da Cunha
 Sebastião José Vasquez –      “ dito
Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente encerrou a sessão.
 Para constar lavrei a prezente acta que assigno.
      Augusto da Silva Ribeiro
Fernando Pereira da Cunha   Presidente
José Joaquim Leite Borges    Thezoureiro
Julio d’Araujo Machado
José da Silva Souza

Acta da 4ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 1º de Junho de 1869

Prezidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha

Prezentes os Senhores Leite Borges, Araujo Machado, Silva e Souza, Augusto Silva Ribeiro.
 Lida e approvada a acta anterior.

_______Expediente_______

Forão lidos diversos officios da Sociedade “Philarmonica Rossini”, “Monte Pio dos Artistas”, 
Euterpe, e “Associação Commercial Beneficente de Pernabuco” agradecendo, todos, a remessa 
que se lhe havia feito do Relatorio e listada [...] direcção d’este Gabinete.

Forão igualmente [...] duas copias de gastos derigidas aos Senhores João de Souza Pias –
Antonio Maria Pereira em resposta a cartas recebidas d’estes Senhores, a quem tãobem se enviou 

um Relatorio e lista da actual direcção.

_______Offertas_______

O Senhor Leite Borges declarou que o candeeiro que se lhe authorisou a comprar se acha sobre 
a meza e que elle o ofereceu ao Gabinete no valor de 12$000 reiz: – o Senhor Commendador Fer-
nando Pereira da Cunha ofereceu [...] mensal [...] no valor de 1$000 reiz, e o Senhor Doutor Gentil 
Pedreira em nome do autor ofereceu um volume em brochura das Inspirações poeticas, no valor 
de 2$000 reiz

_______Propostas_______

Pelo Senhor Jose da Silva e Souza – foi proposto para socio effectivo o Senhor Guilherme Perei-
ra de Carvalho, subdito portuguez, assim como mais o Senhor Joaquim Marques d’Oliveira Silva 
tãobem para socio effectivo, pelo Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha foi proporto 
o Senhor Manoel Alves Carneiro para effectivo pelo Senhor Julio d’Araujo Machado os o Senhores 
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Antonio Jose Leal Sobrinho, Jose Joaquim Leal, João Antonio Dias Guimarães, para effectivos, o 
Senhor Carlos José Gonçalvez para subscriptor.     Foi proposto [...] pela direcção para socio ho-
norario, [...] [...] respectivas, a socio effectivo Jose Joaquim Leite de Carvalho, e para effectivo o 
Senhor Rodrigo [...] Guimarães

_______Resolução_______

Foi nomeado pelo Senhor Prezidente para diretor do mez o Senhor diretor Julio de Araujo Machado.
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente encerrou a sessão e eu lavrei a prezente 

acta que subscrevo.    Augusto da Silva Ribeiro
Fernando Pereira da Cunha Presidente
José Joaquim Leite Borges  Thezoureiro

Antonio Carvalho Silva Leal

José da Silva e Souza
Julio d’Araujo Machado

Acta da 5ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 13 de Julho de 1869

Prezidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha

Prezentes os Senhores Silva Souza, Silva Leal, Silva Ribeiro, Leite Borges e Julio.

_______Expediente_______

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior, assim como forão tãobem lidas duas cartas, uma 
do socio Jose Eugenio C. de Albuquerque e outra do socio Joaquim Teixeira de Carvalho pedindo 
ambos a exoneração de socios do Gabinete, o que foi aceito, – mais duas, uma de [...] d’Oliveira 
e outra de Henrique Jose Teixeira de Carvalho dizendo que não aceitava a nomeação de socio, – 
outra do socio Manoel Dias Lima declarando [...] aceitava o lugar que lhe competia na Direcção 
como 1º supplente, de que se ficou sciente [...] que se [...] o immediato [...] [...] Antonio Maria Pereira 
desejando [...] valor de R$ 23$730, outra de João de Souza Pias accusando o recebimento da uma 
remessa de Reis 126$450, resolveu-se que se lhe fizesse nova remessa de Reis 50$000 fortes para 
despesas que tinha a fazer para conta do Gabinete, assim como que se declarasse ao Livreiro que 
so devia mandar as obras que [...] apparecendo de novo, que em seguida se lhe remetteram nota 
do que se dezejara, – e finalmente dois officios sendo um do Monte Pio dos Caixeiros Nacional e 
outro d’Associação Commercial de Maceió – accusando e agradecendo o recebimento dos officios 
e relatórios que lhe forão enviados.

_______Offertas_______

Forão feitas as seguintes: – [...]
Pelo Senhor Carvalho Leal a assignatura por 1 anno dos Jornaes o “Liberal” e o “Conservador” 
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que se publicão no Aracajú.
Pelo Senhor Julio d’Araújo Machado, o “Jornal das Alagoas”
Pelo Senhor José da Silva e Souza o Jornal o “Paiz”, do Maranhão
Pelo Senhor Firmino Carlos, socio subscriptor, as obras “Misterios de Fafe” em 1 vollume e 

as “Virtudes Antigas” em 1 vollume de Camillo Castelo Branco ambos encadernados no valor de 
4$000 reis.

Pelo Senhor Fernando Pereira da Cunha um quadro da vista do Porto a Ponte Delgado
Pelo Senhor Jose Dionisio de Mello e [...] – 100 exemplares das “Forças Defensivas de Portu-

gal” para serem divididas pelos socios, – mais pelo Senhor José da Silva e Souza os “Portuguezes 
Illustres” em 1 vollume no valor a 1$500.

_______Resoluções_______

Resolveo-se o seguinte: – que se annunciasse melhoras em que se acha [...] o Gabinete quaes 
os jornaes que possue; – que a principiar de 1ª de Agosto proximo se proceda a um novo Catalogo 
das obras do Gabinete.

O Senhor Prezidente pedio ao diretor Senhor Julio de Araujo Machado para continuar a derigir 
o Gabinete durante o resto do prezente mez ao qual annuio o referido Senhor Director.

_______Propostas_______

Pelo Senhor Jose Joaquim Leite Borges forão propostas para socios subscriptores os Senhores 
Fernando Dias Lima Jose da Costa Pinto e Affonso Lopes d’Oliveira e pelo socio Augusto da Silva 
Ribeiro para effectivo o Senhor Domingos Jose d’Almeida.

 Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente encerrou a sessão.
 E eu lavrei a prezente acta que assigno.
      Augusto da Silva Ribeiro

Fernando Pereira da Cunha Presidente

José Joaquim Leite Borges

José da Silva e Souza

Joaquim Leite de Carvalho

Antonio Carvalho Silva Leal

Acta da 6ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 4 d’Agosto de 1869

Prezidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha

Prezentes os Senhores Leite Borges, Carneiro Leal Silva Souza, Augusto Ribeiro e Julio Silva o 
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supplente Joaquim Leite de Carvalho que tomou posse.

_______Expediente_______

Foi lida e approvada a acta da 5ª sessão anterior, assim como foi igualmente lidas umas cartas 
do Senhor João de Souza Pias remettendo um recibo de Reis 23$130 que paguei ao livreiro Antonio 
Maria Pereira na qual declarara que estava prompto para continuar a prestar a actual Direcção [...] 
mesmos serviços que havia prestado ás Direcções passadas [...] [...] quanto sejam em beneficio do 
Gabinete; foi deliberado que se lhe agradecesse semelhante declaração e que se lhe remetesse a 
quantia de Reis 50$000 fortes a fim de pagar-se da quantia [...] ter dinheiro do Gabinete em seu 
poder para fazer face a algumas [...] das pagas que por conta da mesma tenha a fazer,

_______Resolução_______

O Senhor Prezidente nomeou o Senhor Carvalho Leal para derigir o Gabinete no corrente mez.

_______Propostas_______

Pelo Senhor José Joaquim Leite Borges foi proposto para socio effectivo o Senhor Domingos José 
da Silva [...] [...] [...] [...] [...]

Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente encerrou a sessão e eu lavrei a prezente que 
assigno,  Augusto da Silva Ribeiro

Fernando Pereira da Cunha     Presidente
José Joaquim Leite Borges       Thezoureiro
José da Silva e Souza
Joaquim Leite de Carvalho
Julio d’Araujo Machado
Antonio Carvalho Silva Leal

Acta da 7ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 10 de Setembro de 1869

Prezidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha

Prezentes os Senhores Leite Borges, Carvalho Leal, Leite de Carvalho, Silva Souza, Julio Machado 
e Silva Ribeiro. Foi appovada a acta da sessão anterior.

_______Expediente_______

Lerão-se dous convites sendo – um da Sociedade “Rossine” para o Baile do anniversario de 
sua inauguração ao qual foi assistir uma Commissão – o outro – da Sociedade Libertadora “Sete 
de Setembro” pedindo o Comparecimento da Direcção no acto de sua installação sendo deliberado 
que se lhe derigisse um officio pedindo desculpa pelo não Comparecimento e [...] lhe declarasse 
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que todos os Membros da Direcção se inscrevião como socios d’aquella Sociedade.
 O Senhor Thezoureiro participou que fez ao Senhor Pias a remessa dos Reis 50$000 fortes.

_______Offertas_______

Pelo Senhor Firmino Carlos Pereira Guimaraes forão offerecidas ao Gabinete as seguintes obras 
de Camillo Castello Branco [...] o Retrato [...] [...] no valor de Reis 4$000.

Pelo Senhor Comendador Fernando Pereira da Cunha “Noticias sobre a Provincia do Matto Grosso”.
Pelo Senhor Augusto Cezar Sangriman d’Oliveira o “[...]se” – o Redactor do Jornal o “Commer-

cial” do Rio Grande propôz as suas columnas á disposição do Gabinete.

_______Resoluções_______

Foi illiminado de socio o Senhor Augusto Josef da Silva. –
O Senhor Prezidente nomeou para Director do mez o Senhor Leite de Carvalho.

_______Propostas_______

O Senhor Prezidente leu uma proposta sua para que fosse dirigida uma felicitação ao Excelentis-
simo Senhor Conselheiro Manoel Leal [...] pela sua elevação aos Conselhos da [...] de Portugal, visto 
ser elle socio Honorario do nosso Gabinete – um dos Litteratos Portuguezes de cujas producções 
se achão enriquecidas as nossas estantes. – 

esta proposta foi approvada deliberando-se que fosse exclusivamente em nome da Direcção 
do Gabinete Portuguez de Leitura, sendo nomeada uma Commissão para apresentar a referida 
felicitação composta dos Senhores João de Souza Pias, Antonio Maria Pereira e Silva Godinho.

 Para socios forão propostas os seguintes Senhores: –
Pelo Senhor Julio d’Araujo Machado – o Senhor Francisco Jose Cardoso – para effectivo
Pelo Senhor Jose Joaquim Silva Borges – os Senhores Francisco Dias Machado, Joaquim de Souza 

Martinho, Jose Antonio Cardozo – para effectivos –
e Pela Direcção para subscriptores os Senhores Salvador – Pires de Carvalho Albuquerque, Fran-

cisco de Freitas Paranhos – Doutor Francisco Liberato de Mattos, Manoel Jose do [...] [...] e Manoel 
dos Santos [...] [...] –, sendo todos approvados.

 Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente encerrou a Sessão
Para constar, lavrei a prezente acta que assigno.
     Augusto da Silva Ribeiro
Fernando Pereira da Cunha – Presidente
Jose Joaquim Leite Borges
Julio Machado
Antonio Carvalho Silva Leal
Joaquim Leite de Carvalho
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Acta da 8ª Sessão  
em 6 de Outubro de 1869,  

da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura

Prezidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha.

Achando-se presentes os Senhores Leite de Carvalho, Leite Borges, Julio, Leal e Augusto Ribeiro.

_______Expediente_______

O Senhor Prezidente declarou que estávamos proximos do dia natalicio de Sua Majestade o 
Senhor Dom Luiz 1º, e que sendo costume as Direcções passadas festejarem este dia com um es-
pectaculo, seria conveniente que a actual Direcção resolva se [...] lhe pareça-se mais [...]    Alguns 
Senhores Directores fallarão sobre a conveniência de nada se fazer e outros em sentido contrario, 
sendo afinal todos concordou em illuminnar [...] bandeiras e o edificio no dia 31 do corrente, em 
signal de regozijo – sendo encarregados da iluminação os Senhores Leite Borges, Leite de Carvalho 
e Augusto Ribeiro.

_______Propostas_______

Foi proposto para socio effectivo, pelo Senhor Augusto Lopes da Silva Lima, o Senhor Joaquim 
Bernardo Mendes, o qual tendo sido approvado em sessão de 13 de Julho deixou por esquecimento 
de ser mencionado naquela acta, tendo-se todavia feito o competente aviso.

_______Resolução_______

O Senhor Director Leite de Carvalho continuou a dirigir o Gabinete do corrente mez.
 Nada mais havendo a tractar o Senhor Prezidente encerrou a sessão.
Para constar lavrei a prezente que assigno.
     Augusto da Silva Ribeiro
Fernando Pereira da Cunha Presidente
Julio Machado
Jose Joaquim da Leite Borges

Acta da 9ª Sessão  
em 8 de Novembro de 1869,  

da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura

Prezidencia do Senhor Fernando Pereira da Cunha

 Prezentes os Senhores Carvalho Leal, Leite Borges, Joaquim Machado, Leite de Carvalho, 
Augusto Ribeiro [...].
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_______Expediente_______

Foi lida uma participação do Bibliothecario dando parte de uma ocorrência desagradavel que se 
deu dentro do Gabinete entre o socio o Senhor Miguel Marques Nogueira e o Senhor Augusto Pinto 
Zagallo, que [...] obras pelo Senhor João Rozendo da Silva, na noite de 2 para 3 do corrente, e da 
qual diz ter sido autor o Senhor Nogueira por ter provocado [...] uma bofetada no Senhor Zagallo. 
– O Senhor Prezidente fez ver a agressividade do caso e pôz em discussão, e depois de algumas 
observações de alguns Senhores Directores foi resolvido que cada um [...] trata-se de averiguar a 
fundo as circunstancias que derão lugar a semelhante sena a fim de na seguinte sessão se poder 
resolver com [...].

 Os Senhores Leite de Carvalho, Leite Borges e Augusto Ribeiro encarregados da illuminação 
do dia 31 de Outubro forão felicitados pelo bom desempenho de tal commissão, declarando-lhe 
que as despesas tinhão corrido por sua conta.

_______Propostas_______

Forão propostas e approvados, para socios subscriptores pelo Senhor Manoel Joaquim Lino, os 
Senhores Cyro Pereira de Seixas, Brazileiro, o Senhor [...] Hamburguez, e James [...] Wilson, ingles.

_______Resolução_______

O Senhor Director Carvalho Leal foi nomeado Fiscal do Gabinete para o corrente mez.
Nada mais havendo a tractar o Senhor Prezidente encerrou a sessão.
Para constar lavrei a prezente acta que assigno.
    Augusto da Silva Ribeiro

Fernando Pereira da Cunha Presidente
Julio Machado
Jose Joaquim da Leite Borges

Acta da 10ª sessão  
em 3 de Dezembro de 1869  

da Directoria do Gabinete Portuguez de Leitura

Prezidencia do Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

  Prezentes os Senhores Antonio Carvalho da Silva Leal, Leite Borges, Julio Machado, 
Tavares Godinho, Augusto Ribeiroe Leite de Carvalho, [...] do Senhor [...] 

Foi approvada a acta da sessão anterior.

_______Expediente_______

Forão lidos dous officios, um do Senhor João de Souza Pias e outro do Senhor Antonio Maria 
Pereira tendo parte os [...] [...] dezempenhados commissão para que tinhão sido escolhidos e que 
tinhão  [...] Senhor Carvalho Mendes [...] Congratulação que [...] [...] por esta Directoria, a qual [...] 
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[...] – foi em seguida lido um [...]
 [...] o qual [...], depois de saldar [...] seus débitos [...]

_______Resoluções_______

Foi [...] resolvido que fosse elliminado da qualidade de socio o Senhor Miguel Marques Nogueira 
por ter [...] trata o artigo [...]§4º, do Estatuto, fazendo [...]lhe a competente [...] [...] foi [...] re-
solvido que fosse despedido o Senhor João Pereira de Souza [...] de ajudante de Bibliothecario e 
cobrador, visto não conferir com seus [...]

Para Fiscal no corrente mez foi nominado o Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho.

_______Proposta______

pelo socio Augusto da Silva Ribeiro foi proposto [...]

{falta o restante da ata}

Acta da 11ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 20 de Janeiro de 1870

Prezidencia do Illustrissimo Senhor Comemdador Fernando Pereira da Cunha.

 Prezentes os Senhores Leite Borges, Julio Tavares Godinho e Augusto.
Foi lida e approvada a acta da ultima sessão.

_______ Expediente _______

Foi lida uma participação do Banco da Bahia [...] [...] aluguel da parte do 2º andar que occupa o 
Gabinete a quinhentos mil reis annuaes [...] [...] o dia 1º de Janeiro de 1870 [...] do socio Senhor An-
tonio Alves Dias dizendo que [...] para [...] para o Rio Grande do Sul [...] outra do Bibliothecario [...]

{falta uma parte da ata}

apresentou a [...] Interno que já [...] [...] feita a fim de ser posta em execução.
 [...] do Gabinete [...] [...] o Senhor Silva Godinho sendo nomeado para o mez [...] Francisco 

Joaquim, o Senhor Julio Machado.  Foi deliberado [...] [...] assinatura do Mappa do Rio de 
Jáneiro.  Foi [...] do Socio Honorario, mas diante o respectivo [...], o Senhor [...]

 Os Senhores Directores Silva e Souza, Silva Godinho, tendo sido nomeados pelo Senhor 
Prezidente para [...]

{falta uma parte da ata}



Alícia Duhá Lose | Vanilda Salignac de Sousa Mazzoni | Fabiano Cataldo de Azevedo | Isabel Lousada

—
164
—

José Soares [...] todos postos [...] – para effectivos – pelo Senhor Jose Joaquim Leite Borges foi 
proposto para socio subscriptores o Senhor Antonio de Freitas Paranhos [...] Brazileiro.

 Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente encerrou a sessão.
E eu lavrei a prezente acta para constar.    Augusto da Silva Ribeiro

Fernando Pereira da Cunha Prezidente
José Joaquim Leite Borges
Antonio Pereira da Silva
Julio Machado

Acta da 12ª sessão da Directoria [...] Portuguez  
de Fevereiro de 1870

Prezidencia do Illustrissimo Senhor Comendador Fernando Pereira

Prezentes os Senhores Leite Borges, [...] Julio Machado, Augusto Ribeiro [...] [...] Silva Souza e 
[...] Leal.

Foi approvada a acta da ultima sessão

_______Expediente_______

{falta uma parte da ata}

[...] sciente de mandar tomar [...], um officio do Senhor Commendador Olympio Nicolau, Ruy 
Fernandes, Prezidente da Associação dos Artistas de Coimbra offerecendo um volume, em brochura, 
da Exposição Districtal a Coimbra, deliberando-se que se lhe [...] o recebimento se lhe agradecesse.

_______Offerta_______

A Imprensa Nacional de Lisboa dirigio a esta Sociedade um volume, em brochura, da “Noticia 
Breve da Imprensa Nacional”, resolvido que se lhe agradecesse.

_______Resolução_______

Estando prestes a chegar do Sul o 1º Batalhão de Voluntarios da Patria, sob o Commando [...] [...] 
Brigadeiro Francisco [...] [...] [...] [...] o Senhor Prezidente [...] [...] Prezidente [...] [...]  [...] a relator 
da Commissão.

_______Propostas_______

[...] [...]: pelo [...] [...] Senhor Joaquim Silva Garcia [...] [...]

{falta uma parte da ata}
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que assigno para constar.
  Augusto da Silva Ribeiro
Fernando Pereira da Cunha
[...]
[...]
[...]
José Joaquim Leite Borges

Acta da 13ª Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

março de 1870

Foi lida e approvada a acta da ultima sessão
 Achando [...] [...]

{falta uma parte da ata}

O Secretario declarou que pelo socio Senhor José Joaquim Fernandes da Silva lhe fora comunicada 
a auzencia do Senhor José Joaquim dos Santos Ferreira a fim de que este Senhor póssa em qualquer 
tempo que rogasse gozar das regalias de socio; – tomou-se a competente nota.

_______Propostas_______

Pelo Senhor Manoel Joaquim Lino foi proposto para socio efefctivo o Senhor Joaquim dos Santos 
Reis, o qual foi approvado por achar [...] [...]dições dos estatutos.

[...] [...] 
Nada mais havendo a tratar o Senhor Pezident encerrou a sessão e eu lavrei a presente que assigno
   Augusto da Silva Ribeiro

{falta o final da ata}

{falta o início da 14ª ata}

eram signos ambos de viriato, de Dom Nuno Alvarez Pereira e de outros [...] do qual a fama 
encheo o Mundo.  Se a Bahia sempre se distinguo pelo amor ao [...] das bellas artes e das [...], 
seos filhos que [...] das Armas tambem lhe não [...] o brilho    Sobeja exemplos nos aponta a historia 
d’outras eras. A moderna registrará em [...]nas páginas d’ouro, a par de numerosas [...]rtes, que 
organizadas d’improviso profussas [...] no sul do Imperio, a defender a honra nacional, o nome 
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de [...] Argollo, d’um Faria Rocha, d’um Galvão, d’um Jeronimo Gonçalvez, e d’outros herois, que 
conduziram aquelles bravos á victoria.  A infantaria, que Vossa Excelencia tantas vezes 
comunicou, [...] [...] soldo do brasileiro não sabe recuar, embora [...] [...]

{falta uma parte da ata}

Vossa Excelencia foi testemunha ocular do enthusiasmo e orgulho com que o fora [...] commovido, 
o glorioso com que o fora [...] commovido o glorioso estandarte, do qual Vossa Excelencia nunca se 
quis separar.  Essa bandeira, crivada literalmente pela mortalha inimiga, e desbotada pela 
acção do tempo, dá uma prova irrefragavel ao denodo da tenacidade com que se houve em tão 
longa campanha o 40º Corpo de Voluntario da Patria.  Sim! [...] [...] patria [...] para [...] [...] 
Vossa Excelencia [...] tropheo [...]   [...] [...] Vossa Excelencia que [...] nossa parte [...] [...] 
do socio honorario [...] [...]

{falta uma parte da ata}

conclusão da que [...]    Foi approvado que [...]da e dia [...] a copia da felicita-
ção que lhe [...] [...] foi igualmente approvada.  A comissão ficou composta do Senhor 
Prezidente, Senhor Silva [...] [...] e Julio Machado.

 Resolveu-se que todos os socios que estão devendo 12$000 reis de mensalidades e que ti-
verem declarando verbalmente não querer continuar, que fossem illiminados no fim do corrente 
mez, quando findar o anno social.  Resolveo-se maiz que o Senhor Thezoreiro pague 
todas as letras do Gabinete até o fim do corrente mez não deixando debito nenhum para a nova 
administração e que no dia 6 de Abril proximo haja sessão [...]ta Direcção para apresentação das 
contas do mesmo [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] sobrar dinheiro [...] [...] Caixa.

_______Expediente_______

Foi lida pelo Secretario uma carta do Senhor João de Souza Pias, de 26 de Fevereiro proximo pas-
sado, a qual serviu de capa a conta corrente do Gabinete que mostrava um saldo a favor d’aquelle 
Senhor de Reis 43$300 fortes e achando-se exacta esta cifra, foi logo entregue pelo Senhor The-
zoreiro, ao Secretario uma ordem do referido saldo passada pelo Senhor Prezidente a favor do [...] 
[...] enviada pelo proximo vapor.

________Offerta_______

Pelo Illustrissimo Senhor [...] Manoel Joaquim Rodrigues foi offerecida a Histoire Ecclesiastique em 
36 vollumes e Table Général des Matiers em um volume, todas encadernados, no valor de Reis       $    

_______Mais Resoluções_______

Quando estava para encerrar-se a sessão foi deliberado o seguinte:     Que o Senhor Thezoureiro 
désse ao Bibliothecario a quantia de Cem mil reis como gratificação.     Resolveo-se mais que os 
Membros da Direcção visto não terem podido conseguir o andar todo da Caza para o Gabinete, 
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offereção em commum a quantia de duzentos mil reis (200$000 reis) para fazerem em deposito 
serem applicados a obras de melhor momento da salla da Bibliotheca logo que se possa obter a casa 
toda ou outra qualquer – cuja quantia foi logo entregue ao Senhor Thezoureiro.     Foi igualmente 
authorisado o Senhor Thezoureiro a depositar em algum estabelecimento ou casa bancaria, a isso 
ficou por per[...] [...] [...] [...] reis (Reis 2:000$000).  Nada mais havendo a tratar o Senhor 
Prezidente encerrou a sessão e Eu lavrei a prezente para constar

        Augusto da Silva Ribeiro
 Fernando Pereira da Cunha Presidente
 Julio d’Araujo Machado
 Antonio Tavares Silva Godinho
 Antonio Carvalho Silva Leal
 Jozé Joaquim Leite Borges Thezoureiro

_______ Copia da felicitação _______

Excelentissimo Senhor Prezidente – do Gabinete Portuguez de Leitura n’esta Cidade, repre-
sentado pela sua direcção, vem felicitar a Vossa Excelencia como muito digno delegado do Gover-
no Imperial n’esta Provincia pela a gloriosa terminação da Guerra com o Paraguay.  
Nós portuguezes despondo como proprias as causas de regosijo e que acceitando nossas felicitações 
queira acceitar tambem por nós pela Corporação que apresentamos protestos do mais profundo 
respeito e alta consideração.     Bahia, Gabinete Portuguez de Leitura, em 28 de Março de 1870.

Acta da 15ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos        dias de Abril de 1870

Prezidencia do Illustrissimo Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha.

Prezente o Senhor [...] [...] Carvalho Leal, [...] Julio Macha[...] Augusto Ribeiro.

Foi lida e approvada a acta da ultima sessão.

_______Expediente_______

{falta uma parte da ata}

de acaba de re[...] [...]   A[...] [...] [...]malidade tanto quanto a nossa, poderia calar 
mais no intimo d’alma o completo triumpho das armas brasileiras.  Irmãos na linguagem, 
irmãos nas crenças e nos costumes, ligados por estreitos vinculos de familia, orgulhamos-nos 
que os filhos da terra a Cabral ainda uma voz mostrassem no mundo, que hoje animam a todos os 
brasileiros, não podemos deixar de congratular-nos com elles, tomando parte em seus festins. 
 Auzentes da nossa querida patria que tanto [...] encontramos felizmente entre nossos irmãos 
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d’alem mar as affeições, as sympathias e estreita amisade que fóra deste hospitaleiro paiz, só as 
encontrariamos no lar domestico. E assim se suavisam as saudades da terra n[...] e da família! 
Graças aos progressos [...] [...]lisação, que caminhando a passos largos por[...] gigante paiz tem 
feito desapparecer rivalida[...] [...] fraternizando os povos uns com o[...] Graças ao Governo Imperial 
que assim [...]parando-os o[...] do futuro!   Si[...] durante uma larga campanha, sustendo[...] [...]

{falta uma parte da ata}

não tinha outro mais [...] ao distincto Brigadeiro no momento em que a Provincia inteira lhe 
manifestava as maiores próvas de reconhecimento revolveo em movimento sob sua responsabi-
lidade; como occupação conceder-lhe o titulo de Socio Honorario cuja approvação sollicitaria da 
proxima Assemblea Geral.

Acta de posse da nova Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

e exoneração de que findou o seu tempo,  
em 24 de Abril de 1870

Aos cinco dias do mez de Maio de mil oitocentos setenta, na Bibliotheca do Gabinete Portuguez 
de Leitura, achando-se presentes por parte da nossa Directoria os Senhores Comendador Fernando 
Pereira da Cunha, Augusto da Silva Ribeiro, Jose Joaquim Leite Borges, Antonio Carvalho da Silva 
Leal e Augusto e Antonio Tavares da Silva Godinho, para entregárem aos novos eleitos a ad’minis-
tração Social de 1870 a 1871 e achando-se presentes igualmente os Secretarios Antonio Carvalho da 
Silva Leal, Candido Augusto de Sousa Ribeiro, Antonio Tavares da Silva Godinho, Jose Joaquim Leite 
Borges [...] [...] [...] [...] [...] [...]ivão, conforme os Estatutos o honroso mandato da Illustre Assem-
blea Geral de 24 de abril ultimo, e que entravão na respectiva gerencia, com os melhores desejos 
de cooperarem quanto em si couberem, para o engrandecimento, e prosperida desta associação.

 Do mesmo modo tomárão posse dos respectivos cargos, os membros da mesa d’Assemblea 
Geral e os da Commiçam de Contas.

 O secretario da mesa apresentou as escusas dos Senhores socios Augusto Lopes da Silva 
Lima, Francisco Pinto Soares, Jozé Joaquim Fernandez Silva, eleitos diretores, e que por motivos 
não podérão aceitar, e dos Senhores Suplentes Manoel Dias Lima, Jose Gonçalvez Belchior, José 
Dias Antunes, Luis Lourenço de Mattos, Antonio Maria Chiapi, Gaspar d’Araujo Rebello e Francisco 
Augusto Pereira de Barros; ficando pois, a nova Directoria encarregada de dar posse aos Senhores 
Joao Gomes Fernandes e Francisco dos Santos Fonseca, que por seo estado de Saude, não podérão 
comparecer.

A nova Directoria      a nova Directoria
Fernando Pereira da Cunha   Presidente   Antonio Carvalho Silva Leal
Augusto da Silva Ribeiro Secretario
        Antonio Tavares Silva Godinho
José Joaquim Leite Borges    Thezoureiro
        Candido Ribeiro
Antonio Carvalho Silva Leal
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        José Joaquim Leite Braga
Antonio Tavares Silva Godinho
        Lino de Sá Pereira
[...] meza d’Assemblea Geral
Augusto Lopes da Silva Lima Presidente Interino  A nova mesa
Manoel Joaquim [...] 1º Secretario
        Manoel Joaquim Rodrigues [...]

A nova Comissão de contas

        A nova Comissão de Contas

        Fernando Pereira da Cunha

Acta da 1ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura da Bahia,  

as 2½ horas da tarde do dia 5 de Maio do anno de 1870

Achando-se hoje empossada a nova Directoria, como consta na acta de posse precedente, e 
presentes os Senhores Directores Antonio Carvalho Silva Leal, Antonio Tavares da Silva Godinho, 
Candido Augusto de Sousa Ribeiro José Joaquim Leite Borges e Lino de Sá Pereira, procedeu-se a 
eleição dos differentes cargos e o resultado foi o seguinte:

Para Presidente foi eleito o Senhor Antonio Carvalho Leal com com quatro votos.     Para Secre-
tario o Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho, com quatro, e para Thezoureiro o Senhor Candido 
Ribeiro, com [...] votos

Obtiverão votos [...]: Para Presidente o Senhor [...] [...] Secretario o Senhor de Sá Pereira [...] o 
Senhor Leite Borges [...]

Tendo todos aceitado os cargos para que forão eleitos, deste modo se compôs a nova Diretoria
 O Senhor Presidente Carvalho Leal, [...] [...] d’amanhã, ás 7 horas da tarde, para se reunirem 

de novo em sessão.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão ás3 ½ horas da tarde.
E para constar se lavrou a presente acta.
 Bahia e Gabinete Portugues de Leitura aos 5 de Maio de 1870.
        O Secretario
Antonio Carvalho Silva Leal     Antonio Tavares da Silva Godinho
Candido Augusto de Sousa Ribeiro  Thezoureiro
José Joaquim Leite Borges
Lino de Sá Pereira
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Acta da sessão alias:

Acta da 2ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura da Bahia,  

aos 6 de Maio de 1870.

Presidecia do Senhor Carvalho Leal.

As 7 horas da tarde, achando-se presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Candido 
Augusto, Leite Borges e Lino de Sá Pereira, o Senhor Presidente abriu a sessão

a. O Senhor Presidente nomeou Director do mes ao Senhor Leite Borges.
b. Foi lida a acta da sessão anterior e approvada.

O Senhor Presidente propôz e determinou-se que se mandem encadernar todas as obras que estive-
rem deterioradas.     Ficando encarregado d’essa commissam o director do mês o Senhor Leite Borges.

 Determinou-se que se communica-se ao [...] Gabinete de Lisboa, o Senhor João de Sousa 
[...] não só o nome dos novos Cavalheiros que forão eleitos e tomarão posse, como tambem que 
a nova Direcção espera continuar a merecer do mesmo Senhor a continuação dos seos valiosos 
serviços em favôr da nossa instituição.

 O Senhor Presidente propôs e determinou-se que o Senhor Secretario, appresente os [...] 
d’um regulamento interno, para ser revisto pela Direcção e depois posto em execução provisoria-
mente, ate reunião da Assemblea Geral ordinaria.

O Senhor Director Lino de Sá Pereira, propôs e forão approvados os Senhores Manuel de Aze-
vedo Antonio Gonçalvez Junior, Manuel Marques, Manuel Jose [...] Fernandes, Alexandre Teixeira 
de Magalhães Bastos, Lino Pereira de Magalhães, João [...] Pinto, Sebastião Mendes Ferreira, José 
Maria Guimarães, Joaquim da Silva Cunha, para socios effectivos, e para subscriptor o Senhor 
Antonio [...] Ribeiro Guimaraes Junior.

 E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão eram 8 horas da noite.
 E para constar, lavrei a presente acta que assigno.
       O Secretario
Antonio Carvalho Silva Leal   Antonio Tavares da Silva Godinho Secretario
Candido Augusto de Sousa Ribeiro
Jose Joaquim Leite Borges
Lino de Sá Pereira

Acta da 3ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura da Bahia  

aos 20 de Maio de 1870

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

As 7 horas da tarde, achando-se presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Candido 
Augusto, Leite Borges e Lino de Sá Pereira, o Senhor Presidente abrio a sessão.
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Foi lida a acta da sessão anterior e approvada.
O Senhor Presidente propôz para socio effectivo ao Senhor Jesuino Francisco dos Santos, o qual 

foi approvado por unanimidade.
O Senhor Manuel Joaquim Lino, propôz igualmente para socio effectivo o Senhor Jose Maria de 

Sousa Costa, que tambem foi approvado.
E não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão eram 7½ horas.
E para constar lavrei a presente acta que assigno
Antonio Carvalho Silva Leal
Candido Augusto de Sousa Ribeiro   Antonio Tavares Silva Godinho Secretario
José Joaquim Leite Borges
Lino de Sá Pereira

Acta da 4ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura da Bahia,  

aos 7 do mês de Junho de 1870

Presidencia do Senhor Carvalho Leal.

As 7 horas da tarde, achando-se presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Candido 
Augusto, Lino de Sá Pereira e Leite Borges, o Senhor Prezidente abrio a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
Forão presentes tres cartas, sendo uma do Senhor Luis Pinto da Silva Moreira e outra do Senhor 

Manoel Gonçalvez Caneiro que se retirou temporariamente para a Europa, e outra do Senhor José 
Moreira Guimarães que tambem se ausentou.     Todos estes Senhores pedem dispensa do paga-
mento de mensalidade durante a sua ausência, e de harmonia com os nossos Estatutos.     Foram 
attendidos em sua [...] como era de Justiça.

Foram igualmente appresentadas e lidas tres cartas sendo uma do Senhor Manuel Gomes Costa, 
outra do Senhor Carlos Alberto Gonçalves de Moraes e outra do Senhor João José Fernandes Lou-
reiro, nas quaes pedem a exoneração de socios.     Foi-lhe concedido.

 Foi lido um officio dos Empregados do Gabinete Portuguez de Leitura, de Pernambuco, 
no qual dizem que, autorizados pela Direção do mesmo Gabinete, emprehenderão a publicação 
em [...] volume, em que se contem todas as poesias e discursos emitidos na sessão magna do 18º 
anniversario do Gabinete Portuguez de Leitura daquelle [...] [...] [...] Sermão do Te Deum em ação 
de graças pelos felizes annos de Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luis 1º, pregado na Mitra 
de Santo Antonio, pedindo para que esta Direcção obtivesse assignaturas para a dita obra. A Direc-
ção resolveo, que se respondera aos signatarios do officio, dizendo-lhe que não lhes era possivel 
encarregar-se de tal missão pelos muitos afaseres de que cada um dos membros de per si se acha 
[...], todavia que a Direcção por si e seus amigos subscrevia com 20 exemplares, que seriam pagos 
no acto da entrega, como diz o respectiva prospecto.

_______Propostas_______

Foram propostos para socios effectivos, pelo Senhor Silva Godinho, o Senhor Domingos Gonçalves 
Murça, e pelo Senhor Lino de Sá Pereira os Senhores R[...] da Silva Guimarães João Carvalho de [...] 
[...], João Narciso dos Santos Braga e Joaquim Pereira de Magalhães, que todos forão approvados.
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O mesmo Senhor Lino de Sá, propôs mais [...] socios subscriptores os Senhores Francisco [...] 
[...], negociante e Bernardo Adolpho [...], caixeiro, ambos cidadãos brasileiros, os quaes igualmente 
forão approvados.

 Foi authorisada a compra da diversas obras offerecidas á vista pelo Senhor Joaquim Fran-
cisco dos Santos, vista a modicidade dos preços [...] todos justos por Reis 70$000.

 O Senhor Leite Borges, participou ter mandado encadernar os 19 volumes que achou [...]
de, e que consta da conta da encadernadora.

O Senhor Presidente nomeou Director do mes o Senhor Lino de Sá Pereira
Nada mais havendo a tratar-se, o Senhor Presidente encerrou a sessão, eram 8 horas.
 E para constar, lavrei a presente acta que assigno.
Antonio Carvalho Silva Leal   Antonio Tavares Silva Godinho Secretario
Lino de Sá Pereira
Jose Joaquim Leite Borges

Acta da 5ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura da Bahia,  

aos 30 do mes de Junho de 1870

Prezidencia do Senhor Carvalho Leal.

As 7 horas da noite, achando-se presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Candido 
Augusto, Leite Borges e Lino de Sá Pereira, o Senhor Presidente abrio a sessão.

 Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
 Foi lida uma carta do [...] o Senhor Antonio Maria Pereira, de Lisbôa, accusando-nos a re-

messa de uma caixa com obras novas obras para este Gabinete pelo vapor La Place – bem como de 
haver recebido Reis 65$240 fortes, do Senhor João de Sousa Pias.     Foi lida outra carta deste ultimo 
Senhor, remettendo-nos a conta e recibos dos mesmo, Reis 65$240 recebidos pelo Senhor Pereira.     A 
Direcção, resolveo que se comprasse um saque de Reis 100$000 fortes para serem enviado ao Senhor 
Pias, a fim de ser embolçado da quantia disprendida, e o restante para ficar em seu poder a fim de 
ser aplicado á compra de novas obras, e pedindo-lhe ao mesmo tempo, para que tirasse alem do [...] 
de qualquer quantia que adianta-se ao Gabinete tambem comissão pelas assignaturas ou jornais 
e obras que paga para este Gabinete alias para esta Bibliotheca.   O Senhor Silva Godinho propôs, 
que, estando fundeada n’este porto a Corveta Portuguesa – Duque da Terceira [...]se convida-se 
não só o commandante como os demais officiaes, para visitarem esta Bibliotheca quando lhes 
aprouvessem e que durante a sua estada n’este porto se franqueasse o Salão de Leitura áquelles 
Senhores.    Foi approvado [...] [...] [...]chado, e o Senhor [...]

{falta uma parte da ata}

foi lido um officio d[...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] deliberamos mandar [...] [...] de novo [...] [...] questão desta [...]radas.
Continua, por mais um mez, o Senhor Lino de Sá Pereira, a fiscalisar a marcha regular dos 
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trabalhos do Gabinete.
 O Conselho Diretor deliberou, que podia sahir qualquer obra, por inteiro, quando o socio 

quisesse levar para lêr, á exceção dos Dicionnarios, que era vedada a sua sahida da Bibliotheca.
 A Direcção resolveo que o Gabinete se inscrevesse como assignante do Correio Geral a fim de 

evitar demora na entrega dos Jornais e cartas para o Estabelecimento, como acontecia anteriormente.
 O Senhor Carvalho Leal, propôs para Socio Subscriptor os Senhores Antonio Barboza de 

Andrada, cidadão Brasileiro, e [...] que foi approvado por unanimidade.
 O Senhor Lino de Sá Pereira propôz igualmente para Socio effectivo o Senhor Jose da Cruz 

Freitas, Portuguez, caixeiro, que tambem foi approvado.

Offertas:

{falta uma parte da ata}

[...] Portugues. Foram [...] [...] [...] [...] [...] [...]como Gabinete, int[...] [...] [...] Operarios [...] [...] de 
Andrade de Albuquerque, sendo [...] provavelmente quem o remetteu.

 Foi lido um officio do sobsecretario do Monte Pio da Bahia, mandando um relatorio do 
anno proximo findo, bem como um exemplar de seus Estatutos.   Resolveu-se que se accusasse a 
recepção: agradecendo.

 Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão eram 8¼ horas da noite.

 E para constar lavrei a presente acta que assigno.
        O Secretario
Antonio Carvalho Leal     Antonio Tavares Silva Godinho
Candido Ribeiro
José Joaquim Leite Borges

Lino de Sá Pereira

Acta da 6ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura da Bahia,  

aos 16 do mes de Julho de 1870

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

As 7 horas da noite, achando presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Leite Borges, 
Carvalho Ribeiro e Lino de Sá Pereira, o Senhor Presidente abrio a sessão.

 Foi [...] [...] [...]     Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
       [...] [...] Francisco

{falta uma parte da ata}
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[...] da Sociedade o Gremio [...] [...] [...] [...] relatorios da mesma [...] [...] [...] [...], que se respon-
desse agradecendo.

 A Direcção actual, [...]  [...] e tem reconhecido as Direcções anteriores palpitante necessidade 
que se encontre uma casa espaçoza e arejada, para a Bibliotheca desta Sociedade [...] [...] aquisição 
de uma [...] [...] [...] [...] de uma [...] [...]dar da propriedade [...] [...] [...] por cima da loja do Senhor 
Paulo [...] [...]ro

 Alugou-se um 2º andar [...] [...] [...] de um vasto sallão e um gabinete separado, que com-
pondo com o dito sallão, aos Senhores Steffens [...], locatario do 1º andar, pela quantia de (Reis 
800$000) oitocentos mil reis annuaes aluguel que achamos modesto, em vista da casa de excelente 
posição em que está [...]  Em se tratando [...] para a chave ser entregue a esta [...] que 
em seguida [...] mandará fazer [...] [...] que julgar convenientes.

Propostas.

O Senhor Leite Borges propôz para socios effectivos os Senhores [...] Reis Correia Lemos, José 
Alves [...], e Luiz Antonio dos Santos, todos Portugueses, e caixeiros.

 O Senhor Silva Godinho propôz igualmente para socio [...]

{falta uma parte da ata}

E para constar lavrei a presente acta que assigno
Antonio Carvalho Silva Leal    O Secretario
Candido Augusto de Sousa Ribeiro    Antonio Tavares Silva Godinho
José Joaquim Leite Borges
Lino de Sá Pereira

Acta da 7ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura Bahia,  

aos 3 de Agosto do anno de 1870

Prezidencia do Senhor Carvalho Leal

As 7½ horas da noite, achando-se presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Candido 
Ribeiro, Leite Borges e Lino de Sá Pereira, o Senhor Presidente abrio a sessão.

 Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.

{falta uma parte da ata}

 Foi proposta e approva[...] [...] [...] [...] [...] deste Gabinete [...] tendo pouco tempo receber 
[...] [...] [...]tar, pagam [...] [...] [...] [...] [...] [...]

 Nada mais havendo a tratar o Senhor presidente encerrou a sessão eram [...] da noite.



Termo de Installação do Gabinete Portuguez de Leitura

—
175
—

 E para constar lavrei a presente acta que assigno
       O Secretario
       Antonio Tavares Silva Godinho
Candido Augusto de Sousa Ribeiro
 Lino de Sá Pereira
 Jose Joaquim Leite Borges

Acta da 8ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura Bahia,  

aos [...] de [...] do anno de 1870

Prezidencia do Senhor Carvalho Leal

As [...] horas da noite, achando-se presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Candido 
Ribeiro, Leite Borges e Lino de Sá Pereira, o Senhor Presidente abrio a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior [...] [...] [...] sallão da nossa [...] [...] [...]

{falta uma parte da ata}

Resolveo-se que se communicasse [...] [...] [...] que se annunciasse pela imprensa a mudança 
da Bibliotheca, bem como que se [...] aos socios a entrega das obras que tinham já lido, a fim de 
facilitar a leitura do novo Catalogo a que se vai proceder.

 Resolveo-se que se encarregasse como pessoa habilitada da organização o mesmo 
catalogo.     Encarregou-se o Senhor Silva Godinho de falar a pessoa competente para organisar em 
serviço a quem o Gabinete deverá remunerar.

 Deliberam-se que fosse vedada a sahida de livros pelo espaço de 20 dias, não só para que 
se effectivasse a mudança do Gabinete como tambem para haver tempo de catalogar as obras.

 Tendo-se remettido para Pernambuco Reis 40$000, [...] de 20 Exemplares dos [...] do Ga-
binete Portugues de Leitura de Pernambuco e havendo somente assignaturas dos socios para [...] 
[...] oito exemplares [...] o nosso Ga[...] [...] [...] carta [...]

_______Propostas_______

Pelo Senhor Leite foi proposto para socio subscritor o Senhor Miguel Fernandes da Silva, Bra-
zileiro, Caixeiro o qual foi approvado.

 Foi igualmente proposto para ser effectivado pelo Senhor Manuel Joaquim Lino, Senhor 
João [...] [...] dos Santos Ferreira, Portuguez, aliás o Senhor José da Costa Ferreira, Portugues, Ne-
gociante, o qual foi aprovado.

 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão eram 8 horas da noite.
 E para constar, lavrei a presente acta que assigno.

Antonio Carvalho Silva Leal    Presidente
Candido Augusto de Sousa Ribeiro    Tesoureiro  O Secretario
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        Antonio Tavares Silva Godinho
Lino de Sá Pereira

Jose Joaquim Leite Borges

Acta da 9ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

aos 10 do mes de Dezembro,  
aliás 19 do mes de Novembro de 1870

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

As 7½ horas da noite, estando presentes os Senhores Carvalho Leal, Candido Augusto, Leite 
Borges, Silva Godinho e Lino, o Senhor Presidente abrio a sessão

 Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
O Senhor Secretario Silva Godinho, declarou [...] [...] a mudança do [...] [...] [...]ca[...] no Domingo 

[...] [...], á qual [...] [...] [...] [...] a mudança [...] [...]qui [...] lamentar-se [...] [...]te entregar.
 O Senhor Silva Godinho declarou haver encarregado ao Senhor José Ribeiro Oliveira da organi-

zação do novo Catalogo das obras existentes no nosso Gabinete, de conformidade com a autorização 
que tivemos na sessão anterior.  O Senhor Oliveira já deo principio aos seus trabalhos.

 Foi lido um officio de 25 de Agosto proximo passado do 1º Secretario da Sociedade [...] [...] 
dando parte da nova eleição que [...] naquele estabelecimento, bem como enviando uma lista dos 
nomes dos novos Conselheiros de que será formada a Direcção.     Archivou-se e respondeu-se 
aggradecendo.

 Foi presente uma carta do Senhor Garnier, livreiro do Rio de Janeiro, respondendo a outra 
que se lhe dirigio, disendo que primeira occasião logo, que se concluisse o catalogo que tinha [...] 
[...] remetteria a este Gabinete.

 O Senhor Presidente nomeou o Senhor Lino Diretor do mes, em substituição ao 
Senhor Leite Borges.

 Não havendo nada mais a tratar-se encerrou-se a sessão eram 8 horas da noite.
 E para constar lavrei a presente acta que assigno.

        O Secretario
Antonio Carvalho Silva Leal    Antonio Tavares Silva Godinho
Jose Joaquim Leite Borges

Lino de Sá Pereira
Candido Augusto de Sousa Ribeiro
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Acta da 10ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura da Bahia,  

aos 10 de Dezembro de 1870

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

As 7½ horas da noite, achando-se presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Candido 
Augusto, Leite Borges e Lino, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

  Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
 O Senhor Silva Godinho declarou que vendo a nececidade que havia da parte do Senhor 

Oliveira, encarredo da organizar o Catalogo visto que segundo informação dos Empregados da 
casa, [...]rificação pelos seu proprio testemunho [...] [...] apenas trabalhava duas a tres horas ao 
dia e nem sempre, rezolvera entender-se com o mesmo Senhor, não só dando-lhe [...], para todo o 
apontamento das obras, para em seguida [...] livros sahir, visto que estavam esgotados os 20 dias 
de prazo pedido aos socios, para a organização do catalogo.

 O Senhor Oliveira prometteo activar os seus trabalhos de maneira que poderão sahir livros 
do dia 16 do corrente em diante, e que n’esse sentido podia fazer-os annunciar para sahida de 
obra. Effectivamente, commonicam-se aos Senhores Socios pela imprensa.

 Nada mais havendo a tratar-se o Senhor presidente encerrou a sessão ás 8 horas da noite.
 E para constar lavrei a presente acta, que assigno.
        o Secretario
Antonio Carvalho Silva Leal    Antonio Tavares Silva Godinho
Jozé Joaquim Leite Borges

Lino de Sá Pereira
Candido Augusto de Sousa Ribeiro

Acta da 11ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez da Bahia  

aos 4 de Janeiro de 1871

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

Ás [...] horas da noite, estando reunidos na Secretaria do Gabinete os Senhores Carvalho Leal, 
Silva Godinho, Sousa Ribeiro, Lino e Leite Borges, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.   
Foi lida e approvada a acta da sessão passada.

 Foi lida uma carta do senhor João de Sousa Pias de Lisbôa, de 26 de novembro proximo 
passado participando a esta Direcção haver pago ao livreiro o Senhor Antonio Maria Pereira Reis 
37$080, em metal, importancia de livros que o 1º Secretario nos remeteu.

 Foi lida outra carta do Senhor Pereira, acusando essa remessa, bem como de haver recebido 
a quantia acima.

 O Senhor Silva Godinho declarou que esses livros chegarão no vapor ingles – Humboldt – 
que os mandou despachar, e que já estão na nossa Bibliotheca.
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 Forão presentes duas cartas, sendo uma do Senhor Luis Lourenço de Mattos, com data de 
31 de Dezembro proximo passado e outra com data de hoje, do Senhor José Joaquim Fernandes Sil-
va.     Ambos em seus termos pedem para ser elliminados de Socios.     Resolveu-se conceder-lhes 
a demissão pedida.

 Pelo Senhor José Dias Antunes, foi proposto para socio efectivo o Senhor João Adelino dos 
Santos Froes Portugues, caixeiro, o qual foi approvado.

 O Senhor Silva Godinho, declarou mais, que as obras principiavam a sahir no dia 16 de De-
zembro proximo passado como se havia anunciado, comquanto ainda o Senhor Oliveira ainda não 
tivesse terminado o seu apanhamento, como prometido.     Ate esta data ainda aquelle Senhor ainda 
não appresentou o resultado dos seus trabalhos, para que se imprima o Catalogo, não obstante as 
diligencias empregadas para esse fim.

 Disse mais o Senhor Silva Godinho, que ia marcar-lhe um praso, como ultimatum, para 
que appresentasse os seus trabalhos, dentro desse tempo, seja qual fôr o pé em que estejam, a fim 
de que a Direcção a possa avaliar, e remunera-lo de seu [...] levando-se em conta os R$ 60$0000 
que já se adiantaram aquelle senhor.

 E nada mais havendo a tratar-se o senhor Presidente encerrou a sessão eram 8½ horas da 
noite.

 E para constar, lavrei a presente acta que assigno.

Antonio Carvalho Silva Leal    o Secretario
José Joaquim Leite Braga     Antonio Tavares Silva Godinho
Lino de Sá Pereira
Candido Augusto de Sousa Ribeiro

Acta da 12ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 7 do mez de Janeiro de 1871

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

Às 5 horas da tarde, sendo presentes na Secretaria do Gabinete os Senhores Carvalho Leal, Silva 
Godinho, Carvalho Ribeiro, Leite Borges e Lino, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

 Foi lida e approvada a acta da sessão anterior o Senhor Godinho disse que pediu ao Senhor 
Carvalho Leal Presidente da Direcção, a reunião do Concelho Directivo a fim de declarar que:     Não 
conseguindo por nenhum dos meios conciliatorios que o Senhor Oliveira appresentasse, ou mos-
trasse ao menos, o gráu de adiantamento em que estava o Catalogo, de que o encarregára, que 
lhe declaráva hoje, com ultimatum, em nome da Direcção e por si, para que lhe apresentasse o 
Catalogo no pé em que estivesse ate o dia 16 do corrente.     Que se ate esse dia lhe o não apresen-
tasse, embora por concluir, então que se considerasse desonerado da Commissão em que esteve, 
porque d’esse dia em diante a Direcção não acceitaria mais esse trabalho, se por ventura tentasse 
appresenta-la, não ficando aquelle senhor desonerado de restituir Reis 60$000 que lhe haviam 
adiantado o Secretario e o Senhor Presidente, á custa do seu bolsinho.     Que este ultimatum fora 
lhe declarado na loja do Senhor João Francisco Gonçalves, estando deveras pessoas presentes.

 Nada mais havendo a tractar nesta sessão extraordinaria o Senhor Presidente encerrou a 
sessão eram [...] horas da tarde.
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 E para constar lavrei a presente acta que assigno

Antonio Carvalho Silva Leal    o Secretario
José Joaquim Leite Borges     Antonio Tavares Silva Godinho
Lino de Sá Pereira
Candido Augusto de Sousa Ribeiro

Acta da 13ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura da Bahia,  

aos 17 de Janeiro do anno de 1871

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

Às 7½ horas da noite, estando presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Carvalho 
Augusto, Leite Borges e Lino, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

 Foi lida a acta da sessão anterior e approvada.
 O Senhor Silva Godinho declarou, que em vista da ultimatum feita ao Senhor Oliveira, no dia 

7 do corrente que este mandára chamar á sua loja, por seu irmão, a fim de que fosse ao Gabinete 
Portugues de Leitura, onde elle se achava, a fim de que [...] [...] o Catalogo.  Era meio-dia, 
[...] [...] depois ali se appresentou, sem que lá encontrasse o Senhor Oliveira.

 Declarou mais o Senhor Silva Godinho, que investigando os empregados da casa, se ali tinha 
estado n’esse dia o Senhor Oliveira, que lhe respondera negativamente.    Declarou ainda que se 
demorára no Gabinete até [...] [...]tando e que ainda assim, não apparecera o Senhor Oliveira.

 Em vista de semelhante proceder, resolveu a Direcção por unanimidade tornar effectivo 
o ultimatum, que lhe appresentou o Senhor Secretario, e portanto dezonera de como dezonerado 
está, da commissão a que estava encarregado.   Resolve mais a Direcção, não aceitar qualquer 
trabalho que por ventura o Senhor Oliveira ainda pertendesse appresentar.

 Convindo, quanto antes organisar o catalogo de que tanto se necessita, encarregou-se 
espontaneamente o Senhor Silva Godinho d’essa commissão, o que fará gratuitamente e a bem do 
estabelecimento.

 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão eram 8 horas da noite.
 E para constar, lavrei a presente acta, que assigno.

Antonio Carvalho Silva Leal    o secretario
        Antonio Tavares Silva Godinho
José Joaquim Leite Borges

Lino de Sá Pereira
Candido Augusto de Sousa Ribeiro
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Acta da 14ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues da Bahia  

aos 4 de Fevereiro de 1871

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

Ás 5 horas da tarde, estando presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Conselheiro 
Augusto, Leite Borges e Lino, o Senhor Presidente abrio a sessão.

  Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
 Foi lida uma carta do Senhor João de Sousa Pires, de Lisboa, com data de 12 de Janeiro pas-

sado copiando a conta corrente do nosso Gabinete para com aquelle Senhor com o fecho de 31 de 
Jezembro (Dezembro) proximo passado, demonstrando um saldo a seu favor de Reis 53$430 em 
moeda portugueza, a qual está conforme.

 Deliberou-se que se remettam áquelle Senhor, um saque de Reis 100$000 fortes, não só 
para pagamento do saldo que se lhe deve, como tambem para com o excedente ir occorrendo a 
compra de novos livros.

 Deliberou-se mais, que se agradeça ao Senhor Pias o interesse que tem tomado pela nossa 
associação, prestando-lhe gratuitamente continuados serviços.

 O Senhor Antonio Silva Godinho, apprezentou um esboço do regulamento interno do nosso 
Gabinete, o qual foi approvado, e vai por-se em execução e emprimir-se-há conjuntamente com 
o catalogo, o qual tambem está em andamento.

 O Senhor Presidente appresentou um officio do Senhor Antonio José Ribeiro de Oliveira, 
com data de 26 de Janeiro proximo passado no qual trata á cerca do catalogo de que estivera en-
carregado.

 O Senhor Presidente respondeu-lhe com o officio abaixo transcripto.
 Ambos os documentos se copiam em sua integra.
 Eis o officio do Senhor Oliveira.

(Ipsis verbis)  Bahia, 25 de Janeiro de 1871

 Illustrissimo Senhor

A Vossa Senhoria, como Presidente do Gabinete Portuguez de Leitura, dou sciencia de que estou 
concluindo o catalogo da Bibliotheca do mesmo Gabinete de que fui encarregado por essa Direcção, 
e logo que termine tão espinhoso trabalho farei d’elle entrega a Vossa Senhoria para então passar 
a paga á que tenho direito.     A impossibilidade de ir eu ao Gabinete para certas consultas e veri-
ficações pertencentes a perfeita organização do mesmo Catalogo, me tem levado a mais alguma 
demora, sendo mais preciso para isso se recorrer á outras Bibliothecas; a não ser essa circunstancia 
toda já o teria concluido.

   Deus Guarde a Vossa Senhoria

Illustrissimo Senhor Antonio Carvalho da Silva Leal, Digno Presidente do Gabinete Portuguez 
de Leitura, n’este Estado.

   (assignado)     Antonio Joaquim Ribeiro d’Oliveira
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  Eis a resposta do Senhor Presidente Carvalho Leal

 Illustrissimo Senhor

Dirigiu-me Vossa Senhoria, em data de hontem um officio, fazendo-me observar que estava 
concluindo o catalogo, de que se havia encarregado para o Gabinete Portuguez de Leitura, e que 
em breve o apprezentaria ... ... ... ...

Não deixou seu mencionado officio de produzir em mim a devida estranhesa!...
A Direcção do Gabinete effectivou o Catalogamento ao seu Digno secretario o Senhor Antonio 

Tavares da Silva Godinho, que encarregou Vossa Senhoria desse serviço. Contava elle segundo infor-
mou ao resto da Direcção de que esse serviço corresse rapido, se Vossa Senhoria se compenetrasse 
da organização de Associações desta ordem, que tem por obrigação satisfazer de[...] [...] vontades, 
estando Vossa Senhoria, como parecia, totalmente desempregado.

 Contra toda a expectativa, não acontecia assim!
 A demora foi longa, e tanto mais [...]da por muitos, visto que, durante o tempo mediado do 

primeiro ao ultimo dia, Vossa Senhoria apenas lançava mão de uma, duas a tres horas em cada um 
d’elles para este serviço, e sem que ao menos uma vez, Vossa Senhoria tivesse a condescendencia 
de mostrar o seu trabalho, a nenhum dos membros da Direcção para poder aprecia-lo.

 D’aqui ainda um motivo para a descrença, porque não há nega-lo, duvidava-se que Vossa 
Senhoria realizasse esse trabalho!

 Afinal, disse Vossa Senhoria que havia concluido a tomada das obras, e que hia por o trabalho 
em ordem para appresenta-lo, mas ... .... ... não o fez.

 Querendo o Senhor Silva Godinho demonstrar para quanto é capaz a sua obrigação [...] ainda 
a seus collegas que comquanto ficava digo tivesse ficado mal na escolha da pessoa de que lançára 
mão, para o Catalogamento, visto que Vossa Senhoria não lhe havia dado a minima satisfação, to-
davia, que primeiro a Vossa Senhoria no logar de honrado negociante o Senhor João [...] Gonçalves, 
como ultimamente para apprezentar até o dia 16 do corrente atesttado de bons trabalhos, e que se 
não os apprezentasse esta [...] [...] ficava Vossa Senhoria exonerado d’essa Commissão, sem direito 
a nenhum estipendio, comquanto Vossa Senhoria se achasse já de posse de uma quantia razoavel 
que seria exigida, e que elle proprio se encarregaria desse serviço.

 Não se havendo com effeito Vossa Senhoria prestado a aquiescer ao pedido que lhe era feito, fi-
cou portanto exonerado, e o Senhor Secretario, desde o dia 18 que se acha no exercicio de sua promessa.

 Servindo-se Vossa Senhoria dirigir-se a mim na qualidade de Presidente, motivou esta 
minha resposta, porem devo preveni-lo que a Direcção não se pode distrahir de suas ocupações 
para sustentar correspondencias com quem quer que seja, não havendo para isso uma rasão imme-
diatista, porque para a Direcção ella não existe; mas a [...] Vossa Senhoria contrario, pode procurar 
o seu direito.

  Bahia, 27 de Janeiro de 1871
  Deus Guarde Vossa Senhoria
Illustrissimo Senhor Antonio José Ribeiro de Oliveira
   (assignado) Antonio Carvalho da Silva Leal

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão eram 6 horas.
E para constar lavrei a presente acta que assigno
Antonio Carvalho Silva Leal
Candido Augusto de Sousa Ribeiro
        O Secretario
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Lino Gonçalvez Sá Pereira     Antonio Tavares da Silva Godinho
João Joaquim Leite Borges

Acta da 15ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura da Bahia,  

aos 11 de Março de 1871

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

As 5 horas da tarde achando-se presentes os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Candido 
Augusto, Leite Borges, Lino de Sá Pereira, o Senhor Presidente abrio a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.

Propostas para socios

O Senhor Lino de Sá Pereira propoz para socios effectivos aos Senhores:
Antonio Gomes Pereira –         Negociante
Antonio [...] [...] [...]                dito
Antonio da Assunsão [...] [...]              dito
Antonio José d’Almeida Fidalgo       Caixeiro
Antonio Joaquim [...] Corrêa              dito
Antonio dos Reis Carvalho Lemos              dito
Antonio Maria Pestana               dito
Albano Vas Pereira                dito
Albino Jose Cerqueira               dito
José Martins R[...]                dito
José Novaes Monteiro               dito
Manoel [...] de Andrade               dito
Manoel Carvalho                dito
Manoel Jose [...] Oliveira Braga              dito
Antonio Nogueira dos Reis               dito
Augusto Jose da Silva Monteiro              dito
Domingos José de Oliveira               dito
Antonio Jose Teixeira de Freitas Guimaraes            dito
José Joaquim da Silva Braga              dito
 Manoel Pereira Pimenta Junior                  Caixeiro
 João Matheus dos Santos              dito
Pelo Senhor José Joaquim Leite Borges, foi proposto o Senhor Joaquim Bernardo Mendes – 

Caixeiro – Portuguez
Pelo Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho, foi igualmente proposto o Senhor José Antonio 

Soares – caixeiro
 Todas as propostas forão approvadas por unanimidade.
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão eram 6 horas da tarde.
 E para constar lavrei a presente acta que assigno.

Antonio Carvalho Silva Leal    o Secretario
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Candido Augusto de Sousa Ribeiro  Antonio Tavares Silva Godinho

Lino de Sá Pereira
José Joaquim Leite Borges

Acta da 16ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura da Bahia,  

aos 31 de Março do anno 1871

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

As 5 horas da tarde, estando reunidos n’esta Secretaria do Gabinete os Senhores Carvalho Leal, 
Silva Godinho, Candido Augusto Leite Borges, o Senhor Lino de Sá Pereira, o Senhor Presidente 
abrio a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.

 Foram lidas tres cartas sendo uma do Senhor Francisco Gonçalves Teixeira de Miranda, outro 
do Senhor Rodrigo José de Sousa Cardoso e ainda outra do Senhor Valentim de Sousa. Todos estes 
novos socios se retiram temporariamente para fora desta provincia, e pedem eliminação das suas 
mensalidades, durante a sua ausencia.   O Conselho deliberou que fosse attendidos, de harmonia 
com os nossos Estatutos.

 Foi lido um officio do Gremio Litterario Portuguez no Pará, no qual seu Presidente manifesta 
desejos de entreter relações com a nossa Sociedade, por ser de igual naturesa.     Veio um officio 
accompanhado com seu relatorio appresentado em Assemblea Geral em sua reunião ultima.  A 
Direcção resolveo que se accuzasse a recepção do dito officio agradecendo-se-lhe a deferencia, e 
que igualmente se lhe remetesse um dos nossos ultimos relatorios.

 Forão mais lidas duas cartas de Lisboa, sendo uma do Senhor João de Sousa Pias, de 27 de 
Fevereiro proximo passado na qual aquelle Senhor accusa a recepção de um saque de Reis 100$000 
em moeda Portuguesa, que lhe remettemos ultimamente, bem como de haver pago ao livreiro o 
Senhor Antonio Maria Pereira Reis 41$220 tambem em moeda Portuguesa, por importorte dos 
livros que este Senhor nos remetteu pelo vapor Inglez =Ptolomey = A Outra é do Senhor Antonio 
Maria Pereira com data de 27 de Fevereiro proximo passado communicando aquelle recebimento e 
a remessa dos livros.   Já chegarão esses livros e acham-se em nossa Bibliotheca.

 Foi lido tambem um officio da Direcção da Companhia de Seguros Contra fogo = Interna 
Publica = o qual veio accompanhado com um balancete das operações realizadas por aquella acre-
ditada e bem dirigida Companhia.    Resolveo-se que se accuzasse a recepção agradecendo-se.

 O Senhor Silva Godinho (secretario) offereceu ao nosso Gabinete a obra em um volume 
intitulado = Estudos sobre Direito Financeiro = publicada em Coimbra em 1870 pelo lente da Uni-
versidade o Doutor Antonio dos Santos Pereira Jardim.

 O Senhor Secretario Silva Godinho propoz para socio effectivo ao Senhor Eduardo Catalão, 
subdito Portuguez, negociante, residente em Canavieira que foi approvado.

 O Senhor Candido Augusto, Director, propôz mais para socios effectivos aos Senhores Ja-
cintho Tavares de Oliveira, José Ferreira da Silva Braga, e João José de Carvalho Braga, Portugueses, 
os quais forão approvados tambem.
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 O Senhor Secretario Silva Godinho appresentou e leu uma carta do Illustrissimo Senhor 
Commendador Manuel Joaquim Rodriguez, nosso muito digno socio, na qual pede escusa do hon-
roso cargo de Presidente da Assemblea Geral para o qual fôra eleito. A Direcção julgou e resolveo 
não acceitar semelhante escusa por julgar aliás por ser de parecer, que ninguem mais dignamente 
do que Sua Senhoria, bem preencherá os deveres de seu cargo.     Dar-se-há conhecimento desta 
resolução ao dito Senhor Commendador.

Deliberou-se que fosse elevado de 600$000 a 700$000 o ordenado do Bibliothecario bem como 
que este anno lhe desse Reis 100$000 mais com gratificação em attenção aos serviços extraordi-
narios que prestou este anno, com a mudança da Bibliotheca.

Deliberou-se mais, que se augmentasse Reis 5$000 mensaes ao ajudante do Bibliothecario, 
visto que apenas percebia Reis 20$000 mensaes, e ser esta quantia insuficiente.

 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão eram 7 horas da noite.
 E para constar eu secretario lavrei a presente acta que assigno.

Antonio Carvalho Silva Leal      o secertario
         Antonio Tavares Silva Godilho
José Joaquim Leite Borges
Candido Augusto de Sousa Ribeiro

Acta da 17ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura da Bahia,  

aos 3 do mes de Abril de 1871 –

Presidencia do Senhor Carvalho Leal

As 6½ horas da tarde, estando reunidos os Senhores Carvalho Leal, Silva Godinho, Candido 
Augusto, Leite Borges, o Lino de Sá Pereira, o Senhor Presidente abrio a sessão.

 Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
 O Senhor Manoel Luis de Carvalho offereceo ao nosso Gabinete as obras intituladas: Les 

Mysteres de Rome [...] volumes – A Pecadôra 1 volume – Pecciola um volume = que forão aceitos 
com agradecimentos como sempre o devem ser offertas desta natureza.

 A Direcção actual, possuida dos melhores e mais patrioticos desejos, pela prosperidade e 
augmento desta nobre instituição, á qual está ligado o nome Portuguez e tendo em attenção as 
grandes despesas feitas para os arranjos e decoração de sua Bibliotheca, resolveo cotizar-se:

O Senhor Antonio Carvalho Silva Leal  – Presidente  com  200$000
O Senhor Antonio [...] Silva Godinho  – Secretario      “  200$000
O Senhor Candido Augusto da Silva Ribeiro – Thezoureiro      “  200$000
O Senhor José Joaquim Leite Borges  – [...]       “  200$000
O Senhor Lino de Sá Pereira   –   “       “  100$000
           Reis 900$000
que offerecem ao nosso Gabinete.
offerecerão mais para o mesmo fim os
 Illustrissimos Senhor Comendador Francisco Teixeira Ribeiro   100$000
  “ “          José da Silva e Sousa     100$000
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  “ “          Augusto da Silva Ribeiro       50$000
aos quaes se agradeceu seus generosos donativos.
 O Senhor Presidente declarou, que estando a aproximar-se a 2ª Dominga de Abril, dia 

destinado pelos nossos Estatutos para a reunião da Assemblea Geral ordinaria, e a tratar da or-
ganização o Relatorio de gerencia dos negocios sociaes, a fim de o apresentar a Assemblea Geral, 
que se ficasse prompto o Relatorio que n’esse sentido se passem os annuncios.

 Nada mais havendo a tratar-se, o Senhor Presidente encerrou a sessão eram 7½ horas da noite.
  E para constar eu Secretario lavrei a presente acta que assigno

Antonio Carvalho Silva Leal       o Secretario
         Antonio Tavares Silva Godinho
José Joaquim Leite Borges
Candido Augusto de Sousa Ribeiro

Acta de posse da Nova Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura, na Cidade da Bahia,  

e exoneração da que findou o seu tempo,  
aos sete (7) dias do mes de Maio do anno de 1871 –

Aos sete dias do mes de Maio do anno de mil oitocentos setenta e um, ás onse e meia horas, na 
Secretaria da Bibliotheca do Gabinete Portugues de Leitura, achando-se presentes por parte da 
ex-Directoria, os Senhores Antonio Carvalho Silva Leal, Antonio Tavares Silva Godinho, Lino de 
Sá Pereira Candido [...] [...] [...] Ribeiro, e por parte [...] [...] [...] [...] [...] todos os eleitos [...] [...] [...] 
[...] [...] Dias Lima, Joa[...] [...] [...] [...] [...] Brandão, José Gonçalvez [...] [...] [...] [...] [...] Emilio José 
da [...] [...] [...] [...] [...] [...]ão que tudo foi [...] [...] [...] [...] [...] [...]ão deste Esta[...] [...] [...] [...] [...] 
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] Directoria [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] sido eleita 
e que [...] a mim [...] [...] melhores intenções e patriotriotismo  [...] mesmas maneiras 
tomou [...] posse dos seus respectivos cargos os membros da nova Assemblea Geral e da Comissão 
de Contas, os quaes todos assignamos a presente acta.

 Eu, Antonio Tavares da Silva Godinho Secretario dos Ex-Directores, para que a todo tempo 
conste, lavrei a presente acta que assigno.

 Bahia, Directoria do Gabinete Portugues de Leitura, 7 de Maio de 1871 – 
       O Secretario
Antonio Carvalho Silva Leal   Antonio Tavares Silva Godinho
       Manoel Dias Gomes
Lino de Sá Pereira     Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
       Jose Gonçalvez Belchior
       Antonio Chiappe
       Jose Dias Antunes
       Francisco dos Santos Fonsêca
       Emilio Jose da Maia
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Acta da primeira sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

no [...] [...] [...] [...] [...] [...] da tarde de  
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Presentes os

{falta uma parte da ata}

Manoel Dias Lima, [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] Jozé Gonçalves [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] eleição 
do Presidente, Secretario e Thesoureiro.

      Recolhidas e apresentadas as listas obteve-se o seguinte resultado: para Presidente os Se-
nhores Joaquim Francisco d’Almeida Brandão [...] votos; Manoel Dias [...] 1 voto; para Secretario, 
os Senhores Antonio [...] [...], Gonçalves Belxior, [...] votos a favor; Thezoureiro os Senhores José 
Dias Antunes [...] votos e José Gonçalvez Belchior 1 voto.

Em vista do resultado obtido, o Senhor Presidente interino declarou eleitos: Presidente o Senhor 
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão; Secretario o Senhor [...] [...] Thezoureiro, o Senhor José Dias 
[...] [...] [...] [...]

 [...] Francisco de [...] [...] occupando [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] horas da tarde, 

{falta o final da ata}

{falta o início da segunda ata da diretoria}

de fazer organização do Catalogo por pretender a [...]  [...] [...] [...] [...] [...] alfabetico [...] como 
[...] [...] [...] deliberou-se proceder [...] [...] logo que [...] Antonio Tavares da Silva Godinho author 
d’aquele [...] [...] esta catalogação.

{falta uma parte da ata}

___Propostas___

[...] [...] [...]
      Antonio [...] d’Oliveira
      Domingos Mendonça d’[...]
      Manoel Dias Monteiro Antunes
      Manoel [...] da Silva Lopes

Proponente Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
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    Propostas  Manoel José Lino Brandão
    Idem  Manoel Dias Gomes
    Idem  José Silva Coelho Ch[...]
      José Dias Lima
      Antonio Raymundo dos Santos
      João Gonçalves d’Almeida
    Idem  Gabriel P. F[...] Castro
    Proposta. Manoel Pereira Lima
    Idem  José Dias Antunes
    Propostas Albino Pinto d’Almeida Brandão
      José dos Santos

____Resolução____

 O Senhor Presidente [...] que por [...] desculpavel esquecimento tenha [...] qual ultimo [...]
te [...] [...]cada [...] de [...] [...] o diploma de socio  [...] [...] ao Illustrissimo Senhor Lino de Sá Pereira 
[...] Direção [...] gozará d’esse titulo e estando [...] [...] [...] [...] no Artigo 10 dos nossos estatutos 
propunha que esta Direcção lhe conferisse esse Diploma [...] por [...] [...] digno [...] tomando sobre 
si a responsabilidade [...] [...] [...] dos mesmos estatutos [...]

 Sendo todos os Senhores Directores [...] [...] [...] [...] [...]
 Senhor Presidente emcerrou a sessão as 8 horas da noite e para constar lavrei a presente 

acta que assigno
         Antonio Chiappe
         Secretario
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão 
Jose Dias Antunes
Joze Gonçalvez Belchior 
Francisco dos Santos Fonsêca 
Manoel Dias Gomes
Emilio Jose da Maia

Acta da terceira sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura  

as 7 horas da tarde do dia 20 de Maio de 1871

Presidencia do Senhor Joaquim Brandão

Prezentes os Senhores Brandão, Belchior, Fonseca, Antunes e Chiappe, faltando com partici-
pação os Senhores Dias Gomes e Maia; o Senhor Prezidente abrio a sessão.

 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
O Senhor Prezidente declarou ter-se entendido com o Senhor Antonio Tavares da Silva Godinho 

sobre o catalogo, ficando aquelle Senhor de accordo na reforma que necessita o mesmo.
O Senhor Secretario aprezentou a lista geral dos socios da casa [...] os effectivos, [...], honorarios 

e subscriptores demonstrando a mesma lista, ter a actual Direção tomado conta da gerencia de: 
[...] [...] Socios effectivos, 53 honorarios; 42 [...] e 17 subscriptores, havendo n’aquelle numero de 
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effectivos alguns [...] ja despedidos [...] [...] emquanto não [...] [...].  O mesmo Senhor [...] 
[...] [...] o [...] de [...]tte dos socios subscriptores, socios para conhecimento da Direcção Actual a 
mesma conta [...] [...] contrario aos Estatutos da caza.

 O Senhor Thezoureiro aprezentando a lista dos socios estando em seos [...] para que ne-
nhuma medida se tomasse pelo [...] [...] [...] sociedade para [...] aquella [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
[...] [...] [...] [...] [...] de socios [...] [...] [...] [...] [...] na importancia de Reis 173$000 [...] [...] [...] [...] do 
Relatorio [...] o que fosse cobrar para debito, tenha ele encarregado o actual ajudante do Senhor 
Bibliothecario, o qual [...]do satisfatoriamente.     Pedia [...] para que a Direcção o authorizasse a 
empregar aquelle Senhor nas cobranças que elle julgasse atrasadas.

Deliberou-se que pessoa alguma [...] [...] [...] do Bibliothecario na qualidade de socio subscriptor, 
sem a approvação de qualquer hum dos membros da Direcção.

 Authorizou-se o Senhor Thezoureiro a empregar como cobrador o actual ajudante do Senhor 
Bibliothecario, isto na cobrança dos debitos dividos.

 Foi prezente hum officio da sessão d’estatistica desta Cidade pedindo hum demonstrativo 
das obras e vallores [...] [...] [...] assim como do numero de seos socios. Ao que o Senhor Secretario 
ficou encarregado de satisfazer a sua execução.

Um officio do Senhor João Ferreira da Silva Braga pedindo suspenção de suas mensalidades por 
auzentar-se. Concedido.

 Authorizou-se o Senhor Thezoureiro a proceder as seguintes despezas: impressão de re-
cibos, dita de Diplomas, dita de [...] precizas para a reforma do Catalogo, a assignatura do Jornal 
[...], encadernação de numeros da Illustração francesa, Collocação de hum grade, [...]da na porta 
do [...], assim como hum bico de gas para o mesmo [...] [...] d’uma estante para o canto da janella.

 [...] [...] no Gabinete [...] [...]ta Direcção a [...] [...] [...] [...] [...] Francesa, [...] esta para [...] [...] 
que [...] existir para ser exposta na mesa geral junto as demais gazetas.

 [...] [...] se aproxima a chegada nesta Cidade de Suas Majestades Fidelissimas de passagem 
para a Europa, e achando-se os membros d’esta direcção impossibilitados por motivos particula-
res de perante aquellas Augustas Senhorias reprezentar este Gabinete nomearam uma comissão 
coposta dos Senhores Manoel Jozé [...] Joaquim Leite de Carvalho – Joaquim Francisco d’Almeida 
Brandão.

 Forão propostos e approvados para socios effectivos os seguintes Senhores
Proponente o Senhor Emilio Joze da Maia
 Propostos os Senhores [...] Augusto Pereira de Sousa
             Antonio Luis Leal
Idem o Senhor Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
             Manoel Antonio Dias dos Santos
             João [...] Agostinho
             Francisco Jozé de F. Lobo
Idem o Senhor Jozé Dias Antunes
             Antonio [...] [...]
             Joaquim [...] [...]
Idem o Senhor Francisco dos Santos Fonseca
             Alfredo [...] [...]
Passando-se a rever a lista dos Senhores Socios [...] foram eliminados os seguintes por mortos, 

ausentes para sempre e outros por se resolver perante a declaração [...] os Senhores Antonio Joa-
quim [...] Augusto Peixoto, Augusto [...] Oliveira, Antonio Caetano da Silva Diniz, Nunes  [...] Pinto 
de Miranda Eurico [...] da Camara, Francisco Gonçalvez Teixeira de Menezes, [...] Francisco [...] [...], 
José da Costa, [...] Joaquim dos [...] [...], Joaquim Ferreira Barboza, Joaquim [...] da Costa, Joaquim 
Peichoto de Merelles Joaquim Baptista Alves, Sebastião Rodriguez Pinto [...]
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  E nada mais havendo a tractar o Senhor Prezidente encerrou a sessão ás oito horas 
e meia da noite, e eu para constar lavrei a presente em que me assigno

          O Secretario
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
José Dias Antunes
Jose Gonçalves Belchior
Francisco dos Santos Fonsêca
Manoel Dias Gomes
Emilio José da Maia

Acta da quarta sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

as 6 ½ horas da tarde do dia 12 de Junho de 1871

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Prezentes os Senhores Brandão, Belchior, Fonseca Antunes e Chiappe, o Senhor aliás faltando 
os Senhores Manoel Gomes Emilio Maia e Dias Gomes, Presidente abrio a sessão.

 Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior
[...] Illustrissimo Senhor Manoel [...] Barbosa [...]tado o cargo [...] da Commissão encarregada 

da comp[...] [...] [...] tenha elle [...] para o substituir o Senhor E[...] [...] Jose da Maia, ficando assim 
aquella commissam completa.

 Não foi porem possivel cumprir esta Comm[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] auzentes Senhores em [...]
 O Senhor Secretario declarou que fez affetuar contrato com o Senhor A. Daux para professor 

do Curso de Frances estabelecido n’este Gabinete [...]tendo-lhe huma [...] [...]dade de 50$000 a 
todo o mes alem d’aquella quantia que rendesse o dito Curso, este pelo espaço de 2 meses, findos 
os quaes se alteraria ou confirmaria este contracto.     Foi approvado, ficando o Senhor Secretario 
encarregado d’isso participar aquelle Senhor assim como agradecer-lhe a offerta feita a Bibliotheca 
de hum exemplar de sua Grammatica da lingua Franceza ou Methodo de aprender aquella lingua.

 O Senhor Thezoureiro declarou ter aumentado [...] [...] do Senhor [...] á sua [...] para a Bi-
bliotheca d’este Gabinete na importancia de Reis 50$925 conforme a conta.     Approvado.

 Foi prezente hum officio do Illustrissimo Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha, 
remettendo a este Gabinete huma factura de enveloppes, cartas, papeis, tinta etc. encomenda feita 
por elle no tempo de sua gerencia á casa Gant[...] Dreifur et Companhia de Paris; por conta corrente 
a esta Sociedade.

 Ficou encarregado o Senhor Jose Gonçalves Belchior de [...] as actas a quantia daquelle [...] 
para ver certo de que alli constar, se de[...] a [...]

 Prezente hum outro officio do Senhor José Monteiro Mascarenhas pedindo dispensa de 
suas mensalidades visto retirar-se para Europa.

 Foi eliminado [...] [...] Senhor [...] [...] Frederico Monteiro por [...] [...] annos.
 Forão propostos e approvados para socios effectivos os Senhores seguintes [...] da Silva e 

Joaquim Jose Rodriguez Chaves por proposta do Senhor Jose Dias Antunes [...] [...] Pereira da Motta, 
proposta do Senhor Henri Silva Palmeira G[...] Albino P[...] de Magalhães; Manoel [...] da [...] pro-
posta do Senhor Antonio Chiappe, D. Jací de Saldanha [...] D. [...] Saldanha da Gama, proposta do 
Senhor [...] [...]
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 E nada mais havendo a tractar, o Senhor Prezidente encerrou a sessão ás 8 horas da noite 
de que para constar lavrei a prezente em que me assigno.

Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     O Secretario
          Antonio Chiappe
Francisco dos Santos Fonseca
Jose Gonçalves Belchior
Jose Dias Antunes
Manuel Dias Gomes
Emilio Jose da Maia

Acta da quinta sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

as sette horas da tarde do dia 30 de Junho de 1871

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Prezentes os Senhores Brandão, Fonseca, Antunes, Belxior, Chiappe foi aberta a sessão faltando 
os Senhores Maia e Dias Gomes.

 Lida e approvada a acta da sessão anterior.
Foi prezente hum officio do Senhor Manoel d’Oliveira Sampayo offertando a este Gabinete 

dez exemplares da obra José Cardoso Veira de Castro antes e depois de seo julgamento.   Ficou 
authorizado o Senhor Secretario a agradecer, e o Senhor Thezoureiro a mandar encadernar tres 
d’aquelles exemplares.

 Por proposta a [...] forão approvados os seguintes Senhores Pinto Soares, Monteiro Domin-
gos e Joze [...] [...] Azevedo, Eleno Sobrinho Junior; socios effectivos, sendo dous [...] propostos pelo 
Senhor Jose Dias Antunes, e o [...] pelo Senhor José Gonçalves Belchior.

 Para Socio Subscriptor, foi approvado [...] [...] [...] [...] José de Faria [...]

{falta o final da ata}

Acta da sexta sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura  

as [...] horas da tarde do dia 18 de Julho 1871

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Prezentes os Senhores Membros da Direcção a excepção do Senhor Manoel Dias Gomes com 
participação, o Senhor Prezidente abrio a sessão.

 Lida a acta anterior foi approvada.
O Senhor Prezidente declarou que chegando a occasião de tratar-se [...] sessão de que havia a 

deliberar sobre o Jornal Portugues [...], para o qual particularmente todos os Senhores Directores 



Termo de Installação do Gabinete Portuguez de Leitura

—
191
—

se tinham combinado a angariar assignaturas; [...] esse [...] em decisão [...] ao mesmo tempo que 
[...] [...] apresentara [...] [...] conseguidas.

 [...] [...] [...] [...] [...] assignaturas realizadas [...] propostas.
[...] [...] seguida a [...] deliberou [...] hum officio confidencial ao Senhor F. d. Correia [...] da Cor-

respondencia de Portugal [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

{falta uma parte da ata}

[...] Senhor Commendador remetteo a factura [...] para a conta de sua importancia se tomar 
qualquer [...]

 O Senhor Thezoureiro declarou ter comprado [...] para este Gabinete ao Senhor Doutor [...] 
Flores [...] importancia de Reis 35$000  Approvado.

 Dice mais ter remettido para Lisboa ao Senhor João da Silva Pias hum saque de 50$000 
factura para pagamento de sua ultima remessa debitando este Gabinete em Reis 100$000 C[...]ta 
do [...]que

 O Senhor Prezidente deo parte ter escripto ao Senhor Gabriel [...] de Barros residente em 
Lisboa pedindo [...] remetter para este Gabinete algumas obras que alli [...] [...] [...] bons authores.

 Prezente hum officio do Senhor Joze Soares da Penha pedindo sua exoneração de socio. 
Concedido

 Forão approvados socios effectivos os subditos Portuguezes [...] [...] da Costa e João Alves 
[...] [...] o [...] [...] pelo Senhor Antonio Chiappe e o [...] [...] pelo Senhor José Dias Antunes.

 E nada havendo a tractar o Senhor Prezidente encerrou a sessão as 8 horas da noite e para 
constar lavrei a presente que assigno

          Antonio Chiappe
Manoel Dias Antunes       O Secretario
Jose Gonçalves Belchior
Francisco dos Santos Fonsêca
Manoel Dias Gomes
Emilio Jose da Maia

Acta da setima sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura  

ás 7 horas da tarde do dia 17 de Agosto de 1871

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os Membros do Conselho a excepção do Senhor Emilio José da Maia, o Senhor Presi-
dente abrio a sessão.

 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
Presente hum officio da Presidencia da Provincia offerecendo á Bibliotheca d’este Gabinete a 

obra intitulada [...] [...] publica nos Estados Unidos.
O Senhor José Gonçalves Belchior participou ter comprado conta corrente do Gabinete [...] na 

importancia de Reis [...]$425.     Approvado
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 O Senhor Thezoureiro achando-se exorbitante a [...] [...] de 10% pago ao Cobrador na co-
brança do Diploma de socios [...] propos que essa porcentagem baixasse a 5%.    Approvada

 Disse mais que tendo os Senhores João Pinto da [...] Moreira, Joaquim Pinto da Silva Moreira 
e Manoel Gonçalves Pereira Guimarães offertado cada hum a quantia de 60$000 reis tinha dado 
Diplomas de socios honorarios.    Approvado

 O Senhor Antonio Chiappe [...] [...] [...] [...] os trabalhos do [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
[...] [...] José dos [...] Gomes por fallecido.

 Forão approvados socios effectivos os Senhores Antonio Orlando Ferreira, o Senhor Francisco 
[...] da Rocha Sobrinho, Manoel Joaquim de Carvalho, Augusto [...] Silva, sendo proposto o primeiro 
pelo Senhor José Dias Antunes [...] [...] [...] pelo Senhor João Gonçalves Belchior [...] [...] [...] [...] [...]

 E nada mais havendo a tractar, o Senhor Prezidente encerrou a sessão erão 8 horas da noite 
e para constar lavrei a presente que assigno.

          Antonio Chiappe
          Secretario
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão
Jose Gonçalves Belchior
Jose Dias Antunes
Francisco dos Santos Fonsêca
Manoel Dias Gomes
Emilio Jose da Maia

Acta da oitava sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura  

ás 6½ horas da tarde do dia 20 de Setembro de 1871

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os Membros do Conselho a excepção dos Senhores Maia e [...] com participação, o 
Senhor Presidente abrio a sessão.

 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
 Passando-se a tratar a forma de distribuir pelos Senhores socios, o Cathalogo logo que o 

mesmo esteja prompto deliberou-se ser o mesmo acompanhado de huma carta impressa, deixando 
ao [...] cada [...] [...] [...] Com qualquer [...] para [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] de [...] [...] [...] 
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]deliberou-se responder [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] a pagar [...] [...] 
esse [...] [...] [...] pelo Senhores Thezoureiro [...] [...] Gabinete fechado no [...] [...] proximo passado, 
[...] [...] [...] [...] [...] [...] quaisquer; ficando n’esse dacta a [...] [...] [...] Reis [...] [...] [...] havendo [...] 
[...] [...]

 O Senhor Chiappe declarou ter comprado para a Bibliotheca na importancia de Reis   $    [...]
 Por proposta do Senhor Jozé Dias Antunes [...] [...] a ser socios honorarios os Senhores Jose 

Coelho [...] [...] e Antonio Fernandes Cardoso.
 Forão approvados socios effectivos os [...] Ignacio Felix dos Santos, Antonio Joaquim da Costa 

[...] João Felippe da Rocha, Bernardo Marques Nogueira [...] de [...], Martinho, Jozé Antonio Faria 
Pinto e [...] Joze Cardozo.   Forão proposta do primeiro o Senhor Julio d’[...] Machado, do segundo 
e terceiro o Senhor Joaquim Brandão, do quarto o Senhor Jose Dias Antunes e do quinto e sexto o 
Senhor Jose Belchior.
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 E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 8 horas da qual para 
constar lavrei a presente e a que eu assigno

Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
Jose Gonçalves Belchior       Secretario
Jose Dias Antunes
Francisco dos Santos Fonsêca
Manoel Dias Gomes
Emillio Jose da Maia

Acta da nona sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues  

de [...] Outubro 1870

Presidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os Senhores Directores a excepção dos Senhores [...] [...] Maia, com participação.
 O Senhor Presidente abrio a sessão.
 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.

{falta todo o corpo da ata}

Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
Jose Gonçalves Belchior       Secretario
Jose Dias Antunes
Francisco dos Santos Fonsêca
Manoel Dias Gomes
Emillio Jose da Maia

Acta da decima sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura  

ás 8½ horas da tarde do dia [...] de Novembro de 1871

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os Senhores Directores o Senhor Presidente abrio a sessão.
 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
O Senhor Presidente [...] [...] do dia 30 de Dezembro [...] [...] [...] [...] [...] [...] Senhor [...] [...] [...] 

[...] [...] na presente [...] [...]  [...] [...] [...] ao Senhor José [...] [...] [...] que [...] [...] [...] [...] n’aquelle 
dia.    Disse mais que para [...] o Gabinete com despacho [...] [...] [...], Direcção tendo tomado a si a 
[...] [...] [...] [...]

O Senhor Secretario da [...] [...] officios aos Illustrissimos Senhores João da Costa F[...] Francisco 
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Gonçalves Leite e Borges agradecendo-lhe os seos [...] relativos á noute de 31 de Outubro; este 
fazendo todo a [...]ção aquelle emprestando todos os vidros e louças necessarios.

 O Senhor Thezoureiro appresentou a conta corrente da despesa do mesmo dia 31 na [...] de 
Reis 84$000.

 O Senhor Presidente apresentou officio do Illustrissimo Senhor Felippe de Carvalho, [...] da 
Correspondencia de Portugal, em resposta a hum officio que em tempo esta Direcção lhe remetteo 
com o fim de auxiliar á empresa do Jornal [...]

 Em vista do sentido [...] d’aquelle officio, deliberou-se por emquanto nada se tratar [...].
 Forão approvados socios effectivos os Illustrissimos Senhores Augusto de Carvalho, Manoel 

Juli[...] Ruas e João dos Santos Caetano e por proposta do Senhor Brandão e os dous ultimos, do 
Senhor José Gonçalves Belchior.

 E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás [...] horas da noite 
da qual para constar lavrei a presente que eu assigno

Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
Manoel Dias Antunes       Secretario
Jose Gonçalves Belchior
Francisco dos Santos Fonsêca
Emillio Jose da Maia

Acta da decima sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura  

as 6½ horas da tarde do dia [...] Novembro de 1871

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os Senhores Directores a excepção do Senhor Maia e Lima, o Senhor Presidente abrio 
a sessão.

 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
 O Senhor Presidente declarou que o fim da presente sessão hera tão somente tratar da [...] 

[...] na salla da Bibliotheca, á qual por [...] de [...] de gas estava [...] e [...] [...] [...] [...] Disse mais que 
[...] aquelle [...] de gas de hum descuido de parte do respectivo [...] aquella administração se [...] 
aquelle sucesso.

 Sendo todos da opinião do Senhor Presidente ficou, encarregado o mesmo Senhor de fazer 
a [...] [...] ao Senhor [...], assim como o Senhor Thezoureiro authorizado a mandou [...] á [...] precisa.

 E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8½ horas da noite, 
e para constar lavrei a presente em que em assigno

Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
Jose Gonçalves Belchior       Secretario
Francisco dos Santos Fonsêca
Manoel Dias Gomes
Emillio Jose da Maia
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Acta da decima sessão, alias,  
decima primeira sessão da Directoria  

do Gabinete Portugues de Leitura  
aos 18 de Dezembro de 1871

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os Senhores Directores o Senhor Presidente abrio a sessão as 6 horas da tarde.
 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
 O Senhor Thesoureiro declarou ter despendido com a factura da sala da Bibliotheca a quantia 

de 70$000.       Conforme
 O mesmo Senhor declarou ter despendido com a compra de livros Reis 32$[...].   Approvado
 O Senhor Secretario [...] encomendou para Paris [...] da casa do Senhores Manoel [...] Moreira 

e Companhia algumas obras precisas da Bibliotheca.      Approvado.
 Foi presente huma acta administrativa da receita e despeza do Curso de Frances mostrando 

hum defficit de 32$000.    O Senhor Thezoureiro fez algumas observações a respeito provando que 
comprova este defficit a vantagem de algumas entradas de [...] tambem [...] á Bibliotheca do Gabinete.

E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8 horas da noite, e para 
constar lavrei presente em que me assigno

Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
Jose Dias Antunes        Secretario
Jose Gonçalves Belchior
Francisco dos Santos Fonsêca
Manoel Dias Gomes
Emillio Jose da Maia

Acta da decima segunda sessão  
da Directoria do Gabinete Portugues de Leitura  

aos 19 de Janeiro de 1872

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os Senhores Directores a excepção dos Senhores Maia e [...] o Senhor Presidente abrio 
a sessão ás 6½ horas da tarde.

 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
 O Senhor Presidente disse ter pedido ao Senhor Gabriel [...] de Barros actualmente em Lis-

boa, algumas obras para este Gabinete.      Approvado.
 Tratando-se sobre a continuação do curso de Francez, deliberou-se abrir o mesmo em 

1º de Fevereiro ellevando-se a mensalidade a 4$000 em vez de 3$000 [...] [...] pago nas mesmas 
condições anteriores [...] [...] huma e meia hora em lugar de huma hora.

 Forão approvados socios effectivos os seguintes Senhores.
 Proposta de Senhor José Dias Antunes
  Antonio Augusto d’Aguiar [...]
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  Fortunato [...] Leite
  Manoel Ribeiro da Silva [...]
  Antonio José [...] Silva
  João Nogueira Martins
Proposta do Senhor Emilio José da Maia
  Manoel Soares d’Oliveira
  Manoel Telles da Gama
Proposta do Senhor Francisco dos Santos Fonseca
  Francisco Maria d’Oliveira
Proposta do Senhor Joaquim Jose d’Oliveira Guimaraes
  Domingos d’Oliveira Bastos
Proposta do Senhor [...] Jose dos Santos
  Manoel Gonçalvez Magalhães
 E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão erão 8 horas da noite 

e para constar lavrei a presente em que me assigno
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
Jose Dias Antunes        Secretario
Jose Gonçalves Belchior
Francisco dos Santos Fonsêca
Manoel Dias Gomes
Emillio Jose da Maia

Acta da decima terceira sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura  

aos 15 de Fevereiro de 1872

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os Senhores Directores o Senhor Presidente abrio a sessão ás 6½ horas da tarde.
 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
Presente pelos Senhores Secretario e Thezoureiro hum balancet fechado em 31 de Janeiro pro-

ximo passado.     Approvado
 [...] [...] [...] cobrança do Gabinete foi proposta a demissão do Senhor Joaquim Jozé d’Oliveira 

do cargo de cobrador neste que por suas muitas [...] [...] [...] áquella [...]
 Posta em discussão a proposta foi approvada ficando o Senhor Secretario encarregado de 

isso notificar aquelle Senhor.
 Foi nomiado para cobrador em substituição aquelle Senhor [...] o empregado do Gabinete 

o Senhor [...] José dos Santos Silva.
 Foi eliminado de socio effectivo o Senhor Antonio Orlando F. de Souza visto auzentar-se 

sem pagar seos debitos atrazados.
 O Senhor Joze Dias Antunes declara que tendo de retirar-se temporariamente d’esta Cidade 

pedia fosse nomeado outro Senhor Director [...] substitui-lo no Cargo de Thezoureiro.
 Foi nomiado o Senhor Jozé Gonçalvez Belchior que [...] [...], recebendo logo do Senhor An-

tunes e todos os documentos [...]; recibos e mais posses convenientes aquelle cargo.
 E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 8½ horas da noite 
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e para Constar lavrei a presente em que me assigno
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
Jose Dias Antunes        Secretario
Jose Gonçalves Belchior
Francisco dos Santos Fonsêca
Manoel Dias Gomes
Emilio Jose da Maia

Acta da decima quarta sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura  

aos 27 de Março de 1872

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os Senhores Directores, o Senhor Presidente abrio a sessão ás 7 horas.
 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
 Prezente [...] [...] [...] [...] [...] Gonçalves [...] e B[...] [...] [...] [...] [...] [...] Jose [...] [...] [...] [...] [...] 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] para o substituir [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 
d’aquelle [...] [...] [...]

 Conhecendo a Direcção [...] [...] [...] [...] [...] [...] d’aquelle Senhor concedeo-lhe a honra [...] 
[...] [...] [...] [...] [...] [...]dida, e assim a substituição transferindo-se [...] lugar.

 E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 8 horas da noite e 
para constar lavrei a presente em que me assigno

Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
Francisco dos Santos Fonsêca      Secretario
Manoel Dias Gomes
Emillio Jose da Maia

Acta da decima quinta sessão da Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura  

aos 30 de Março de 1872

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

Presentes os [...] Senhores [...] [...] [...] [...] [...] [...] abrio a sessão [...] [...] [...] [...] da noute
Lida a acta da sessão anterior, foi approvada. 

{falta uma parte da ata}

O Senhor Jozé Gonçalves Belchior, actual Thezoureiro [...] [...] [...] [...] [...] [...] ter assignado o 
Jornal [...] Novo [...] [...] Gabinete e comprado, ao Doutor Matins Alves [...] para este Gabinete na 
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importancia de Reis         $
 Disse mais ter comprado para remetter ao Senhor João de Sousa Pias de Lisboa, hum saque 

de 50$ [...] [...] cujo despendio   Reis     $                    Approvada
 Presente pelo Senhor Secretario huma [...] [...] [...] Senhores Socios para os quaes pede huma 

deliberação [...] visto se negarem a satisfazer seos debitos.
 Antonio Jacintho Gomes, Antonio dos Reis Correia Lemos e Albino Peixoto d’Almeida 

Brandão, José [...]ques Alfama, Jose Antonio de Faria Couto, [...] [...] Silva Guimarães, Jozé Amado 
Junior, Joaquim Duarte da Motta [...] Manoel Jose [...] e Martinho Romero Duarte

 Sendo de geral acordo a sua eliminação ficou o Senhor Secretario authorizado a assim o 
effectuar.

 Foram propostos e approvados para socios efectivos os Senhores
  Antonio de Souza Correa
  Jozé Alves Pereira d’Azevedo
  Bernardino Francisco d’Almeida
  Antonio Peixoto [...] d’Almeida
  Antonio Lino Leão de Vasconcelos
  Francisco Martins Gomes
Propostos os tres primeiros pelo Senhor Joaquim Francisco [...] d’Almeida Brandão, o quarto pelo 

Senhor Emilio Jose da Maia e os dous ultimos pelos Senhores Jozé Gonçalves Belchior.
 Em seguida o Senhor Prezidente Senhor mostrando estar proximo o dia determinado pelo 

Estatuto para a eleição de huma nova Directoria, pedia ao Senhor Secretario e o Thezoureiro fe-
chasse suas contas a fim de lhe fornecer os precisos esclarecimentos para a confecção do relatorio.

 E nada mais havendo a tratar, o Senhor Prezidente encerrou a sessão ás 8½ horas da noite 
e para constar lavrei a presente que assigno

Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     Antonio Chiappe
Manoel Dias Gomes       Secretario
Jose Gonçalves Belchior
Francisco dos Santos Fonsêca
Emillio Jose da Maia

Acta da sessão de posse da nova Directoria  
do Gabinete Portugues de Leitura na Bahia,  

aos 28 de Abril de 1872

Prezidencia do Senhor Joaquim Brandão

As onze horas da manhã do dia 28 de Abril de 1872 prezentes os Senhores Directores e mais os 
seguintes Senhores que hoje assumirão a gerencia d’este Gabinete por elleição a que se procedeu no 
dia 21 do corrente mez a saber: os Senhores Augusto da Silva Ribeiro, Manoel Luiz de Carvalho, João 
Gonçalvez Martinz, Francisco Novaes Monteiro, Jose Luiz Saltão Junior Jozé Maria Fiuza Marinho 
faltando os Senhores Henrique Palmeira por se achar actualmente auzente da Cidade.

 O Senhor Prezidente declarou [...] [...]da presente sessão empossou os novos eleitos nos 
seos respectivos lugares, entregando [...] toda [...] [...] administração do Gabinete.

 E tendo declarado todos os Senhores eleitos da posse da Direcção, o Senhor Prezidente 
encerrou a sessão da qual para constar lavrei a presente em que assignarão todos os Senhores 
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Directores presentes da anterior e nova Directoria
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     O Secretario
Augusto da Silva Ribeiro       Antonio Chiappe
Francisco Novaes Monteiro
José Maria Fiuza Marinho
João Gonçalvez Martins
José Luiz Saltão Junior
Manoel Luiz de Carvalho

Acta da primeira sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia  

as 12 horas do dia 28 de Abril de 1872  
decimo anno social

Estando presentes os seis membros da nova directoria, abaixo assignados faltando o Senhor 
Henrique Palmeira por estar temporariamente fóra d’esta Capital e entregues da Directoria como se 
vê da Acta anterior occupou interinamente a Cadeira da Presidencia o Senhor Augusto da Silva Ribeiro 
e a de Secretario tambem interino o Senhor Francisco Novaes Monteiro.     Aberta à sessão proce-
deu-se á elleição para Presidente, Secretario e Thesoureiro como determinão os nossos Estatutos.

Assinadas as seis listas que foram recolhidas, verificou-se o seguinte resultado: Presidente o 
Senhor Augusto da Silva Ribeiro com 5 votos, obtendo o Senhor Manoel Luiz de Carvalho 1 voto; 
Secretario o Senhor Francisco Novaes Monteiro com 5 votos tendo o Senhor João Gonsalvez Mar-
tins, 1 voto; Thesoureiro o Senhor José Luis Saltão Junior, obtendo também 1 voto para este Cargo 
o Senhor João Gonsalvez Martins.

 O Senhor Presidente convidou os ditos Senhores a assumirem cada um seu respectivo cargo, 
o que fizeram.    Em seguida declarou que, sendo a prezente sessão toda preparatoria, convidava 
aos Senhores Directores para se reunirem de novo terça-feira 30 do corrente ás 7 horas da noite 
para deliberar sobre qualquer assunto que se offereça e começar-mos nossos trabalhos     Por nada 
mais haver a tractar o Senhor Prezidente encerrou a sessão ás 2 horas da tarde, e eu para constar 
lavrei a prezente que assigno.

Augusto da Silva Ribeiro Prezidente    Francisco Novaes Monteiro
João Gonçalvez Martins      Secretario
José Maria Fiuza Marinho
Joze Luiz Saltão Junior
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Acta da segunda sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia  

as 7 e meia horas da noite de 30 d’Abril de 1872  
decimo anno Social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro.

 Estando presentes os Senhores Augusto da Silva Ribeiro José Luis Saltão Junior, João Gon-
çalvez Martins, José Maria Fiuza Marinho e Francisco Novaes Monteiro, o Senhor Presidente abrio 
a sessão.  Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.

Deliberaçoens

Deliberou-se que o Secretario enviasse listas e participasse a posse da actual Directoria ás 
diversas Sociedades e Associações estabelecidas n’esta e nas demais Capitaes do Imperio mais 
relacionadas com o nosso Gabinete. Deliberou-se mais que o Secretario se derigisse aos Senhores 
João de Souza Pias, de Antonio Maria Pereira de Lisboa agradecendo-lhes os bons officios pres-
tados a esta Sociedade.

 E tambem que se fizessem nos principais Jornaes os Annuncios precisos, a respeito da 
continuação do Curso de francez e creação d’um outro Curso de Grammattica Portugueza para 
ser estabelecido n’este Gabinete caso haja numero suficiente de Senhores socios que se inscrevão 
para este fim.

Offertas: Do Socio honorario o Senhor Manoel Joaquim Rodrigues, duas obras em 2 volumes, 
sendo Guia Maritimo, acommodada ao Codigo Commercial Brasileiro, e a Aristocracia do Genio e 
da Belleza feminil na antiguidade, por José Palmella (autor).

O Senhor José Gonsalves Belchior ofereceu a mesma obra em um volume, do mesmo Autor.
O Senhor Leocadio Seixas a obra em 1 volume intitulada – Descripção Topographica e histórica 

de Villa Nova de Gaya, e mais um folheto intitulado a Revolução offerecido pelo autor T. V.
Commissão: o Senhor Presidente nomeou uma commissão composta dos Senhores João Gon-

çalvez Martins e José Maria Fiuza marinho para examinarem os Jornaes assignados pela Casa e 
darem seus pareceres sobre os que convem continuar ou terminar as assignaturas e tambem para 
investigarem a resposta a respeito de outros que a Casa não tenha assinado e cuja acquisição possa 
ser de utilidade para os Senhores Socios.

 Nomeou também para Director do presente mês o Senhor João Gonsalves Martins para 
visitar o Gabinete frequentemente e dar qualquer provencia que seja urgente.

Propostas: O Senhor Joaquim José Pinto Moreira propôz para socios effectivos os Senhores Joaquim 
Soares da Silva Moreira negociante e o Senhor Sebastião Emilio Gonsalves Caixeiro. O Senhor José 
Luiz Saltão propôz o Senhor Antonio Maria d’Albuquerque – Caixeiro – e o Senhor José Gonsalves 
Belchior propôs o Senhor Luiz d’Azevedo Carvalho, todos para socios effectivos – forão approvados.

 Nada mais ocorrendo na presente sessão, o Senhor Presidente a encerrou, e eu lavrei a 
presente acta que assigno

         Francisco Novaes Monteiro
Augusto da Silva Ribeiro Presidente    Secretario
Gonsalvez Martins
José Maria Ferreira Marinho
José Luis Saltão Junior
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Acta da terceira sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 1º de Maio de 1872, decimo anno social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas achando-se presentes cinco Senhores Directores, faltando os Senhores Manoel Luiz 
de Carvalho e Henrique Palmeira, o Senhor Presidente abriu a Sessão, em seguida comvidou o 
Secretario a fazer a leitura da Acta anterior a qual foi approvada.

Deliberação: Havendo ja alguns Senhores Socios inscriptos na lista para o Curso de Grammatica 
Portugueza, deliberou-se que fossem designados dous Senhores Directores para se entenderem 
com um professor habilitado para tal fim e forão designados os Senhores José Luiz Saltão e Fran-
cisco Novaes para desempenharem esta Commissão.

 O Senhor Presidente tomou a si o encargo de [...] de mandar imprimir os Estatutos de que 
havia falta.

Propostas: Pelo Socio o Senhor Antonio Rodrigues Saraiva foi proposto o Senhor João Pereira 
da Cunha Bastos, pelo Senhor Director João Gonsalves Martins, os Senhores Antonio Gonsalves 
d’Azevêdo, Lucio Pereira de Carvalho e João Rodrigues Alves; pelo Senhor Director José Maria Fiuza 
Marinho, o Senhor Carlos Alberto Pereira Falcão, e pelo Senhor Jose Gonsalves Belchior o Senhor 
Manoel Pereira da Silva. O Senhor José Luiz Saltão Junior propôz para Socio subscriptor ao Senhor 
Gomes Thalles subdito – Inglez – forão todos approvados. O Secretario propôs que se conferisse 
Diploma de Socio honorario ao Senhor Luiz Pinto da Silva Moreira, por lhe haver o mesmo Senhor 
declarado não querer continuar como Socio effectivo cuja proposta é baseada no artigo 10 dos 
nossos Estatutos e foi approvada. O Senhor Antonio Rodriguez Saraiva propoz tambem ao Senhor 
Joaquim Bessa Ribeiro para socio effectivo foi approvado.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente encerrou a sessão e eu lavrei esta que assigno.

Augusto da Silva Ribeiro Presidente    Francisco Novaes Monteiro
José Maria Fiuza Marinho      Secretario
José Luiz Saltão Junior
Gonsalvez Martins

Acta da quarta sessão  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 16 de Maio de 1872, decimo anno social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite, estando presentes os Senhores Directores Silva Ribeiro, Saltão Junior, Gon-
salvez Martins, Fiuza Marinho e Novaes Monteiro o Senhor Presidente abriu a sessão.     Foi lida e 
approvada a Acta da sessão anterior.

A Commissão nomeada na sessão de 1º deste mez, para examinar e dar sua posição sobre os 
diversos jornaes assignados pela Casa, appresentou o dito parecer por escripto propondo o se-
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guinte – em Resumo – Que sejão dispensadas: a Reforma e o Diario do Rio de Janeiro, o Diario 
das Alagôas, o Paiz do Maranhão, O Commercial, de Rio Grande e a Chronica Religiosa; e que se 
fizesse a acquizição dos seguintes Jornaes das Provincias de Portugal O Campeão das Provincias 
de Aveiro, O Conimbricense – de Coimbra, O Viriato – de Vizeu, o Braccamense de Braga, a Aurora 
do Lima – de Vianna, e o Ecco do Lima de Ponte do Lima.     Em lugar da assinatura da Illustração 
Franceza, offerta da Direcção Transacta, fizesse esta Direcção acquisição do Jornal Artes e Lettras 
recentemente Publicado em Lisbôa.

Grammatica Portugueza, tendo de abrir-se o Curso no dia 1º de Junho proximo, deliberou-se 
que a Secretaria fizesse os precizos annuncios e convidasse ao Senhor professôr para comparecer, 
declarando-lhe que o seu honorario será de 50$000 reis mensais.

Tendo-se o Senhor Director José de Siqueira, mandado a nosso Gabinete um exemplar da sua 
obra intitulada “Estudos sobre a hygiene”, autorizou-se o Senhor Thezoureiro a pagar dois mil 
reis – preço estipulado

Propostas: O socio Senhor Joaquim José Pinto Moreira propôz ao Senhor Antonio Luis Vieira 
Lima, o qual foi approvado.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente encerrou a sessão e eu para constar lavrei 
a presente

Augusto da Silva Ribeiro     Presidente
Gonsalvez Martins
José Maria Fiuza Marinho      Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior      Secretario

Acta da quinta sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 27 de Maio de 1872, decimo anno social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

Presentes os Senhores Directores no fim assignados o Senhor presidente abriu a sessão e mandou 
proceder á leitura da Acta da sessão anterior que foi approvada e em seguida tomou-se conheci-
mento das seguintes

Offertas: Do socio Senhor Antonio Chiappe 2 obras sendo: Le Cousseur des Bois, em 2 volumes, 
e Costal l’Indien, em 1 volume; Do professor de Francez o Senhor A. Daux, um methodo para o en-
sino da lingua Franceza, intitulado – O Mestre de Francez. Do socio o Senhor Joaquim José Pinto 
Moreira a historia de Portugal, por uma Sociedade homens de letras (Pinheiro Chagas – autor) 
encadernada no valor de 27$500.

Propostas: Forão approvados para socios effectivos os Senhores Chispiniano Tavares, proposto 
pelo Senhor Director João Gonçalvez Martins; por propostas do Secretario os Senhores Alexandrino 
Mello Sampaio, Antonio Jose Antonio Braga, Alfrêdo Julio d’Oliveira Gonçalvez e José Antonio Vieira 
Pinto; por proposta do Senhor Antonio Rodriguez Saraiva o Senhor José Joaquim Fernandes da Silva.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente encerrou a sessão e eu lavrei esta que assigno

Augusto da Silva Ribeiro    Presidente     Francisco Novaes Monteiro
Gonçalvez Martins       Secretario



Termo de Installação do Gabinete Portuguez de Leitura

—
203
—

José Maria Fiuza Marinho
José Luiz Saltão Junior

Acta da sexta sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 1º de Junho de 1872 decimo anno social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite presentes os Senhores Directores abaixo assignados, o Senhor presidente 
abriu a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
Comparecerão o Senhor Antonio Gentil Ibyrapitanga, professor de Grammatica Portugueza 

contractado para lecionar o Curso nocturno que fica desde hoje estabelecido nesta Casa havendo 
13 Senhores inscriptos, compareceram apenas 8.

Honorarios: Concedeu-se diplomas de socio honorario aos Senhores Manoel Joaquim da Silva 
Vianna e Manoel Pinto Moreira de conformidade com o que nos facultava o artigo 10 dos Estatutos.

Propostas: Forão approvados para socios effectivos os Senhores José Borges da Silva Braga e 
Antonio Bento da Silva Braga, propostas pelo socio Senhor Joaquim José Pinto Moreira e o Senhor 
Eduardo José Fernandes, proposto pelo Secretario.

 Tendo-se appresentado a esta Directoria o Senhor Bibliothecario Manoel Joaquim Lino 
restabelecido dos encommodos que o obrigarão a pedir licença por 10 dias para se tratar, tomou 
hoje conta do seu lugar.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente encerrou a sessão e eu lavrei esta que assigno.
         Francisco Novaes Monteiro
Augusto da Silva Ribeiro   Presidente     Secretario
Gonçalvez Martins
José Maria Fiuza Marinho
José Luiz Saltão Junior
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Acta da setima sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia,  
em 17 de Junho de 1872, decimo anno social.

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite estando presentes os Senhores Directores no fim desta assignados, o Senhor 
presidente declarou aberta a sessão.     O Secretario fez a leitura da acta, sexta de 1º do corrente a 
qual teve approvação unanime.

Offerta: tomou-se conhecimento da offerta de um pequeno folheto – Tractado de pronuncia da 
Lingua Franceza – publicado e offerecido pelo autor Urbano Sabino Pessôa de Mello.

 Tomaram-se as seguintes
Deliberações    Que o Secretario mandasse effectuar as assignaturas dos Jornais das Provincias 

de Portugal de conformidade com o parecer da Comissão que se acha exarado na acta de 16 de 
Maio e tambem que se pedisse uma lista das obras clássicas de que se póssa fazer acquisição para 
se escolher aquellas de que carece a nossa bibliotheca.

O Senhor Thesoureiro Saltão Junior, declarou ter em seu poder quantia superior a Reis 1:200$000, 
deliberou-se que ficasse em seu poder á ordem vencendo [...] [...] [...] que a prazo fixo de 3 mezes, 
não pagão mais os estabelecimentos bancários.     O Secretario deu conta de haver recebido os se-
guintes officios: da Sociedade Portugueza Beneficente do Pará – dita do Rio Grande e da Terpsicore 
filarmônica da Bahia; e todos estes em resposta aos que lhes foram designados em 6 de Maio deste 
anno e mais um da mesma Sociedade Terpsicore convidando para uma missa no dia 9 de Junho o 
qual foi entregue ao Secretario no dia 14, motivo pelo qual não pode o Gabinete ser ali representado.

Honorario: Concedeu-se o dipploma de socio honorario ao Senhor Miguel F. Rodrigues de Mo-
raes de acôrdo com o preceito do artigo 10 dos nossos Estatutos. Nada mais ocorrendo o Senhor 
presidente encerrou a sessão e eu para constar lavrei esta que assigno.

         Francisco Novaes Monteiro
Augusto da Silva Ribeiro   Presidente    Secretario
José Luiz Saltão Junior
José Maria Fiuza Marinho
João Gonçalves Martins

Acta da oitava sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia e,  

3 de Julho de 1872 10º anno Social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas presentes os Senhores Directores Silva Ribeiro, Saltão Junior, Gonsalves Martins, 
Fiuza Marinho e Novaes Monteiro o Senhor presidente abriu a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
Foram propostas e approvados para socios effectivos por se acharem nas condições exigidas 

pelos estatutos.
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Uma proposta do Senhor Director João Gonsalves Martins, o Senhor Manuel Pereira de Magalhães, 
por proposta do Senhor Director José Maria Fiuza Marinho, o Senhor Antonio Bernardo Mendes 
por proposta do Senhor Director João Gonsalves Martins.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor presidente encerrou a sessão e eu lavrei esta que assigno
         Francisco Novaes Monteiro
Augusto da Silva Ribeiro   Presidente     Secretario
João Gonçalves Martins
José Maria Fiuza Marinho
José Luiz Saltão Junior

Acta da nona sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 23 de Julho de 1872, decimo anno social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7½ horas da noite presentes os Senhores Directores Silva Ribeiro Gonsalves Martins, Saltão 
Junior, Fiuza Marinho, Novaes Monteiro o Senhor abriu a sessão.

Em seguida o Secretario procedeu a leitura da acta da sessão anterior, a qual foi approvada.
Deliberações: havendo necessidade de estantes para a bibliotheca visto que as que existem não 

comportam todas as obras foi nomeada pelo Senhor presidente, uma commissão composta dos 
diretores Gonsalves Martins, Fiuza Marinho, Novaes Monteiro para se encarregarem de mandar 
fazer quatro para serem collocadas entre as janellas do lado do norte.

A mesma Commissão ficou encarregada de mandar as mezas de leitura para o Centro da Casa, 
que ficaram entre os pilares, retirando a grade que ali existe correndo a do fundo ate á porta, ou 
como melhor entenderem.

Notando-se eminente precizão de reforçar o encanamento do gaz, ficaram encarregados de 
mandar tirar o que existe e substitui-lo por outro de maior diametro o Senhor presidente Silva 
Ribeiro e Thesoureiro Saltão Junior.

Offerta: O Senhor presidente da Direcção offereceu para a nossa Bibliotheca a assinatura por 
um anno da Illustração Espanhola e Americana, apresentando um volume dos numeros publicados 
desde Janeiro e Junho do corrente anno.

 Tomou-se conhecimento de haver sido remettido pelo Ministro da Guerra, João Jose Oli-
veira Junqueira, um atlas da Guerra do Paraguay o qual tendo sido dirigida ao Senhor presidente, 
encarregou-se este de responder ao officio que accompanham agradecendo a offerta.

Propostas: Foram propostos e approvados para Socios effectivos.
Por proposta do Senhor José Gonçalves Belchior, o Senhor Daniel da Silva Mattos.
– Por proposta do Senhor diretor José Maria Fiuza Marinho o Senhor Manoel Teixeira de Ma-

galhães.
Por proposta do Senhor João Gonsalves Martins, o Senhor Antonio Bernardo Mendes. Por pro-

posta do Senhor diretor José Luiz Saltão Junior o Senhor José da Nova Monteiro.
 Nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente encerrou a sessão e eu lavrei a presente 

que assigno.

Augusto da Silva Ribeiro    Presidente    Francisco Novaes Monteiro
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João Gonçalves Martins      Secretario
José Maria Fiuza Marinho
José Luiz Saltão Junior

Acta da decima sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 26 de Agosto de 1872, decimo Anno Social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas achando-se presentes os Senhores Directores, o Senhor presidente abriu a sessão. 
O Secretario procedeu a leitura da acta anterior a qual foi approvada, e em seguida [...]cento de 
haver recebido alguns officios, e cartas dos correpondentes de Lisboa às quais ficou autorizado a 
responder oppotunamente.

 Tendo regressado o Senhor Henrique Palmeira da viagem que motivou o seu não compa-
recimento ás sessões anteriores tomou posse do seu cargo de [...] e foi nomeado para na qualidade 
de Director de mez frequentasse a Bibliotheca com assiduidade por qualquer providencia mais 
urgente durante o mez de Setembro.

 A Directoria tendo offerecido para o basar de prendas da Real Sociedade Portugueza de 
Beneficencia Dezeseis de Setembro, um quadro a olio intitulado a virgem da Cadeira o qual foi 
arrematado pela mesma Directoria por 140$000 reis e offerecido á mesma Sociedade para ser 
collocado na Capella do Hospital o Senhor Henrique Palmeira declarou que queira concorrer com 
sua parte para esta offerta não obstante achar-se urgente na occasião.

Propostas: foram propostos para socios effectivos o Senhor Carlos Alberto de Moraes por pro-
postas do Senhor Manoel Joaquim Lino Filho o Senhor Francisco Ferreira d’Azevedo.

por proposta do Senhor Joaquim Pinto Moreira os Senhores José Baptista Lourenço Rodriguez de 
Faria Braga, e José Fernandez de Carvalho Braga, propostas pelo Secretario foram todos approvados.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 8 horas e eu lavrei 
esta que assigno

Augusto da Silva Ribeiro     Presidente    Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior      Secretario
Henrique Souza Palmeira Guimaraes
José Maria Fiuza Marinho

Acta da decima primeira sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 6 de Setembro 1872 
~~ Decimo Anno Social ~~

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 6½ horas da noite estando presentes os Senhores Directores, o Senhor presidente abriu a 
sessão.     Foi lida e approvada a Acta da Sessão antecedente.

O Senhor presidente declara que sendo esta sessão a ultima a que assistia o Senhor Director João 
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Gonsalves Martins que pretendia retirar-se para Portugal na paquete [...] aqui esperada no dia 8 
segundo sua participação [...] [...] este Conselho, a presente sessão tinha por fim [...] ficar-lhe o 
pesar com que seus companheiros de Direcção não separou-se delles um [...] [...] [...] esclarecendo 
e dedicando a esta Sociedade.

O Senhor Gonsalves Martins demostrou em termos [...] [...] as saudades que levarão e o pezar 
com que se separava dos seus Amigos e Collegas da Direcção d’esta Sociedade a quem muito de-
sejava acompanhar ate o fim do presente anno social, pedindo que este seu dezejo fosse levado ao 
conhecimento da Assembléa Geral que o ellegeo.

 Tendo o Senhor presidente convidado alguns membros da Direcção para irem com elle 
em Comissão acompanhar o Senhor Martins a bordo, toda a Directoria a isso se prestou em bom 
agrado.

 Á vista dos oferecimentos que nos fez o Senhor João Gonsalvez Martins para prestar seus 
serviços á esta Sociedade em Lisboa ou no Porto, ficou autorizado a escolher d’acordo com o Senhor 
Antonio Maria Pereira, nosso livro, e com o Senhor Camillo Mendes Morgado, nosso correspondente, 
as obras que julgar de utilidade para a nossa bibliotheca. 

  Nada mais ocorrendo na presente sessão lavrou-se esta acta para constar 
Augusto da Silva Ribeiro     Presidente    Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior      Secretario
Henrique Souza Palmeira Guimaraes
José Maria Fiuza Marinho

Acta da 12ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 23 de Setembro de 1872 –  
10º Anno Social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite presentes os Senhores Directores, Senhor Ribeiro, Saltão Junior, Fiuza Ma-
rinho, Henrique Palmeira e Novaes Monteiro o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Tendo sido convidado o Senhor João Antonio Gomes da Costa Souza como supplente tomou 
posse do Cargo de Director vago pela retirada do Senhor Gonsalves Martins. Compareceu a presente 
sessão na qual tomou parte.

 Foi nomeado diretor do mez até p fim de Outubro o Senhor Director Fiuza Marinho.
 Foram propostos para socios effectivos e approvados os seguintes Senhores:

~~~Proponentes~~~~      ~~~Propostas~~
João Gonsalves Martins      Manoel Pereira da Costa
Henrique Souza Palmeira Guimaraes    Francisco Pinto Ferreira
  Idem       Francisco José Ferreira da Costa
  Idem       Manoel Barroco da Cruz
  Idem       Joaquim Lopes Cardozo
  Idem       José Lopes Cardozo
José Luiz Saltão Junior      Antonio José Alves
João Antonio Gomes da Costa     Manoel José Francisco



Alícia Duhá Lose | Vanilda Salignac de Sousa Mazzoni | Fabiano Cataldo de Azevedo | Isabel Lousada

—
208
—

 E de nada mais se tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8 horas da noite, e eu 
escrevi a presente acta que assigno.

         O Secretario
Augusto da Silva Ribeiro Presidente    Francisco Novaes Monteiro
João Antonio Gomes da Costa
Henrique Souza Palmeira Guimaraes
José Luiz Saltão Junior
José Maria Fiuza Marinho

Acta da 13ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 23 de Outubro de 1872

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite em presença dos Senhores Directores Silva Ribeiro, Saltão Junior, Palmeira 
Guimarães, Gomes Costa e Fiuza Marinho e Novaes Monteiro foi pelo Senhor presidente declarada 
aberta a sessão.

O Secretario procedeu a leitura da acta da sessão anterior a qual foi aprovada.
 O Secretario deu conta de haver recebido algumas cartas e officios, bem como de ter con-

vidado ao Excelentissimo Senhor Doutor Manoel de Saldanha da Gama para assistir á festa do dia 
31 na qual se solemnizará o anniversario natalício do nosso Monarcha.

 Tendo o Senhor Doutor Manoel respondido que compareceria ao referido acto deliberou-se 
que fossem convidadas as Sociedades: Portugueza de Beneficencia e Gremio Litterario como So-
ciedades irmãos e amigos.

 Commisão: foi nomeada uma commissão composta dos Senhores Henrique Palmeira, Saltão 
Junior e Gomes da Costa para tractarem do decoramento da Casa, o Senhor Presidente e Secretario 
encarregaram-se do mais precizo para a referida solemnidade.

Offertas: Do Senhor Director Geral de Estatistica Joaquim José Campos da Costa de Medeiros e 
Albuquerque, um exemplar do Relatorio e trabalhos estatisticos do corrente anno.

 Do Excelentissimo Senhor Doutor Manuel de Saldanha da Gama, um volume Historia da 
Viagem de Sua Majestade o Imperadôr.

 E por nada mais haver a tractar o Senhor presidente encerrou a sessão e eu escrevi e assigno 
a prezente para constar.      O Secretario

Augusto da Silva Ribeiro Presidente    Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior
Henrique de Souza Palmeira Guimaraes
José Maria Fiuza Marinho
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Acta da 14ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 2 de Novembro de 1872 ~decimo Anno Social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite achando-se presentes os Senhores directores Silva Ribeiro, Fiuza Marinho, 
Henrique Palmeira, Saltão Junior, Gomes da Costa e Novaes Monteiro, o Senhor presidente abriu a 
sessão, e em seguida convidou o Secretario a proceder a leitura da Acta da sessão anterior, a qual 
foi aprovada.

 Tendo a actual Direcção solemnizado no dia 31 de Outubro pelo o anniversario natalício de 
Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º, entendeu a Direcção que se fizesse na presente 
data a resenha do occorrido naquella noite.

 As 7 e meia horas da noite achando-se presente um numeroso concurso de socios e visi-
tantes, o Senhor presidente da Direcção descerrou as cortinas a effigie do Senhor Dom Luiz 1º e 
levantou vivas a Sua Majestade Fidelissima e a nação Portugueza.

 A Sociedade Euterpe que obzequiozamente se prestou a abrilhantar o acto executou en-
tão o hynno Portuguez e findo o qual o Senhor Doutor Manoel de Saldanha da Gama Consul de 
Portugal, e ergueu vivas a Sua Majestade Imperial o Senhor Dom Pedro 2º a nação Brasileira e a 
Religião do Estado, entusiasticamente correspondidos e seguidos do hynno Brasileiro pela banda 
da Sociedade Euterpe.

 Depois de proferido um discurso pelo presidente desta direcção o Senhor Augusto da Silva 
Ribeiro, seguiram-se os dos Senhores Doutor Manoel de Saldanha da Gama, Gremio Litteraio, 
Fernando Pereira da Cunha, Manuel Joaquim Rodrigues, e Antonio Belchior.

 As 8 horas aparecendo á porta da sala, uma cria de 5 annos de idade, implorando a caridade 
para obter a somma precisa para sua alforria, foi logo admitida no recinto do Gabinete e o Senhor 
presidente da Direcção tomando-a sob sua proteção, declarou que ia abrir-se uma subscripção 
a fim de a remir do Captiveiro offerecendo-se em nome d’esta Sociedade e por parte da direcção 
a prefazer a somma exigida.    O Senhor Doutor Manoel uzou ainda da palavra, demonstrando o 
quanto seria agradavel a Sua Majestade Fidelissima um acto tão humanitario.

 O Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão declarou que seria dada a alforria á sua 
custa em nome desta Sociedade propondo que a somma que se apurasse na subscripção fosse 
aplicada á alforria de outra cria, ou de 2, se para tanto chegasse a somma adquirida.

 Ás 9½ horas foram de novo dados vivas pelo prezidente da direção a Sua Majestade Fidelis-
sima á nação Portugueza e ao Gabinete Portuguez de Leitura, e pelo Senhor Doutor Manuel, á Suas 
Majestades Imperiais, a nação Brasileira e ao Gremio Litterario da Bahia, que se achava representado 
por uma Commissão, assim como se achava reprezentada a Sociedade Portugueza de Beneficencia 
Desesseis de Setembro.    O Gabinete estava illuminado e adornado com simplicidade mas com 
elegancia.   Os Senhores Leite Borges e Irmão, e Costa Pinto e Filhos prestaram obzequizamente 
todas as jarras e mais vidros necessarios para adorno, rezolveu-se agradecer-lhes por escripto.

 Deliberou-se mais que as despesas da referida noite fossem feitas a expensas da direção 
sahindo dos coffres da Sociedade a quantia de cem mil reis com que subscreveria esta Sociedade 
para a alforria das escravas, acompanhando assim ao Excelentissimo Senhor Doutor Manoel.

 Por proposta feita no dia 31 pelo Senhor Fernando Pereira da Cunha foi nomeada uma 
Commissão para agenciar assinaturas para o Jornal “Campeão das Provincias” que se publica em 
Aveiro cujo redator acaba de fazer um appelo para os seus compatriotas do Brasil.
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 A commissão é composta dos Senhores Commendador Fernando Pereira da Cunha, Com-
mendador Francisco Teixeira Ribeiro e Joaquim Francisco d’Almeida Brandão e o secretario ficou 
autorizado a fazer-lhes as precisas communicações.

 Tendo o Senhor Armadôr Jose da Costa Ferreira offerecido gratuitamente a armação da Casa 
para a referida noite de 31, e tendo ja no anno anteriôr prestado igual serviço a esta Sociedade, 
a Direcção não tendo outro meio mais condigno de mostrar-lhe seu reconhecimento deliberou 
offerecer-lhe o dipploma de Socio honorario, confiando que a Assembléa Geral lhe dará plena 
approvação.

 Nada mais se tractou na prezente sessão que foi encerrada as 8½ da noite e eu lavrei a 
presente que assigno na qualidade de Secretario

Augusto da Silva Ribeiro Presidente    Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior
Henrique de Souza Palmeira Guimaraes
José Maria Fiuza Carvalho

Acta da 15ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 17 de Dezembro de 1872

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite achando-se presentes os Senhores Directores: Silva Ribeiro, Fiuza Marinho, 
Palmeira Guimaraes, Saltão Junior e Novaes Monteiro, o Senhor presidente abriu a sessão.

Foi lida e approvada a acta da ultima sessão.
Deliberações: Tendo rendido a subscripção movida em 31 de Outubro proximo passado a quantia 

de Reis 760$000 inclusive Reis 100$000 subscriptos por esta Sociedade, marcou-se o dia 22 do 
corrente para serem entregues ao hospital de Bom Fim (da Sociedade Portugueza) as cartas de 
liberdade ás escravas de nomes: Cecilianna, de 12 annos; Adelia, de 14 annos; e Lusia, de 4 annos 
tambem.

Propostas O Senhor Manoel Joaquim Lino Junior propôz para socio effectivo ao Senhor Manoel 
Queiroz Junior, e o Senhor Commendador Fernando Pereira da Cunha propos ao Senhor Antonio 
Loureiro Vianna, os quaes foram approvados.

 E nada mais havendo a tractar o Senhor presidente encerrou a sessão e eu lavrei esta que assigno
         O Secretario
Augusto da Silva Ribeiro Presidente    Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior
Henrique de Souza Palmeira Guimaraes
José Maria Fiuza Carvalho
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Acta da 16ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura ~10º anno social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite de 23 de Janeiro de 1873 presentes os Senhores Directores, Silva Ribeiro, Saltão 
Junior Palmeira Guimaraes Fiuza Marinho e Novaes Monteiro o Senhor presidente abriu a sessão.

 Tendo, nos dous ultimos mezes, diminuida consideravelmente o numero dos alumnos das 
aulas de Portuguez e de Francez, autorisou-se ao Secretario a fazer annuncios, convidando os 
alumnos que querem frequentar as ditas aulas a virem inscreverem-se até o fim do corrente mez, 
para nessa occasião se deliberar se devem continuar ou não as referidas aulas.

 O Secretario deu conta da correspondencia recebida e respondida.
Propostas: Foi proposto pelo Senhor Director Henrique de Souza Palmeira Guimaraes e appro-

vado para socio effectivo o Senhor Antonio Leite.
 O Senhor Doutor Manoel de Saldanha da Gama entregou ao Senhor Presidente da Direcção 

o discurso que proferiu por occasião de se entregarem as cartas de liberdade, no Bomfim, a 3 es-
cravas, como produto da subscripção promovida em 31 de Outubro proximo passado, cuja entrega 
teve logar no dia 22 de dezembro passado nessa occasião proferiram discursos tambem os Senhores 
Joaquim Frederico Marinho de Araujo por parte da Sociedade Libertadora 7 de Setembro, e Frei 
Carneiro da Cunha tendo este ultimo feito pomposos elogios aos Monarchas e ao povo Portuguez, 
e remontando-se a historia demonstrou que quando a escravatura era um importante Commer-
cio de algumas nações, ja os Monarchas de Portugal pensavão na abolição da escravatura e fasião 
baixar Regios Alvarás protegendo esta causa.

 Esta Direcção dando o devido apreço a estes discursos mandou uma Comissão d’entre 
seus membros pedil-os para serem archivados.     O Senhor Frey Carneiro porem tendo prometido 
mandar o seu, até o dia 6 do corrente não a mandou e por consequencia temos a sentir a falta deste, 
achando-se os outros dous archivados.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor presidente encerrou a sessão as 8 horas e eu Secre-
tario esta lavrei para presente e assignei com os demais directores.

Augusto da Silva Ribeiro  Presidente   Francisco Novaes Monteiro  Secretario
Henrique de Souza Palmeira Guimaraes
José Luiz Saltão Junior
José Maria Fiuza Carvalho

Acta da 17ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 31 de Dezembro digo em 31 de Janeiro de 1873.  
10º anno social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

 As 7 horas da noite achando-se presentes os Senhores Directores Silva Ribeiro, Palmeira 
Guimarães, Fiuza Marinho, Saltão Junior e Novaes Monteiro, foi aberta a sessão e convidado o 
Senhor secretario a lêr as actas anteriores as quaes foram approvadas.
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Aula de Portuguez: Tendo-se feito annuncios convidando as pessôas que quisessem frequentar 
esta aula a virem inscrever-se e não tendo aparecido numero de socios inscriptos que possão sus-
tentar a dita aula sem grande prejuízo para esta Sociedade, deliberou-se falar ao Senhor professor 
que estava na salla da biblioteca para suspender a aula até 2ª deliberação deste Conselho.

O Senhor professor Gentil, porem ofereceu-se para leccionar ao numero que apparecesse obri-
gando-se a receber somente a quota que cada um pagou, isto até ver se melhora, ou se augmenta 
o numero.

Forão Propostas: Para socios effectivos pelo Senhor Directôr Palmeira Guimarães os Senhores: 
Francisco Paula de Almeida Alves, Justino Vieira Cardoso e Francisco Rodriguez da Silva Vianna 
que foram todos approvados.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor presidente encerrou a sessão as 8 horas e eu escrevi 
esta que assigno.

Augusto da Silva Ribeiro  Presidente   Francisco Novaes Monteiro  Secretario
Henrique de Souza Palmeira Guimaraes
José Luiz Saltão Junior
José Maria Fiuza Carvalho

Acta da 18ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 18 de Fevereiro de 1873 ~ decimo Anno social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite de 18 de Fevereiro de 1873 achando-se reunidos os Senhores Directores Silva 
Ribeiro, Palmeira Guimarães, Saltão Junior, Fiuza Marinho e Novaes Monteiro, o Senhor presidente 
abrio a sessão e o Secretario fez a leitura da acta anterior que foi approvada.

Proposta:  Forão approvados para socios effectivos sob proposta do Senhor Manoel Joaquim 
Lino Junior, os Senhores Manoel Gomez Cruz e José Antonio Pinto.

Autorizou-se ao Senhor Thesoureiro a comprar um saque de cincoenta mil reis fortes, a favor 
do Senhor Januario Camillo Mendes Morgado para saldar a conta d’esta Sociedade e fazer face a 
qualquer remessa que tenha de vir para a nossa biblioteca.

Deliberou-se mais que no fim do presente mez se despensassem os professores de Portuguez 
e de Francez se até esse dia o numero de alumnos não atingir pelo menos a oito.

 Nada mais havendo a tractar o Senhor presidente encerrou a sessão e eu escrevi esta que assigno

Augusto da Silva Ribeiro     Presidente    O Secretario
Henrique de Souza Palmeira Guimaraes    Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior
José Maria Fiuza Carvalho
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Acta da 19ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura –  

10º anno social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite de 15 de Março de 1873 achando-se reunidos na Sala das sessões os Senhores 
Directores Silva Ribeiro, Palmeira Guimarães, Saltão Junior, Fiuza Marinho e Novaes Monteiro, o 
Senhor presidente abrio a sessão e em seguida approvou-se a acta da ultima sessão.

Offerta: O Senhor Socio Antonio Rodriguez Saraiva offertou a Illustração Ingleza por 12 mezes, 
mandou-se-lhe agradecer a offerta.

Aula de Portuguez: havendo já alguns socios assignados na lista dos alumnos para esta aula, 
mandou-se uma commissão dos Senhores Directores, Palmeira, Saltão, Fiuza Marinho para se 
entenderem com um professor habilitado para encenar grammatica e dar noções de Geographia, 
bem a dita Commissão fará a diligencia d’adquirirmos algumas assignaturas para o referido curso.

O Secretario ficou autorizado a fazer annuncios em referencia a mesma aula.
Propostas: Forão propostos para socios effectivos os Senhores José Maria Gonsalves e Adolpho 

Pereira da Matta; o primeiro proposto pelo Senhor Director Henriques Palmeira e o segundo pelo 
Senhor Director Saltão Junior; e os Senhores Albano Pereira de Carvalho e José de Gouveia Pinto 
de Mello e Antonio Alfredo d’Orleães, pelo Senhor Manoel Joaquim Lino Junior; o Senhor Antonio 
Pinto Monteiro e pelo Senhor Joaquim José Pinto Moreira.

 Nada mais se tratou o Senhor presidente encerrou a sessão de que eu lavrei esta acta que assigno.

Augusto da Silva Ribeiro          O Secretario
José Luiz Saltão Junior      Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior
José Maria Fiuza Carvalho

Acta da 20ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 31 de Março de 1873 – 10º Anno Social

Presidencia do Senhor Augusto da Silva Ribeiro

As 7 horas da noite achando-se reunidos os Senhores Directores, Silva Ribeiro, Saltão Junior, 
Palmeira Guimarães, Fiuza Marinho e Novaes Monteiro, o Senhor Presidente abriu a a sessão.     O 
Secretario procedeu a leitura da acta da ultima sessão havida em 15 do espirante mez a qual foi 
unanimemente approvada.

Propostas: Foram propostos para socios effectivos
pelo Senhor Joaquim José Pinto Moreira,        o Senhor Augusto Jose Ribeiro
  “          “ Manoel Joaquim Lino Junior,       “       “         Antonio de Barros Barboza
  “          “ José Luiz Saltão Junior,      o Senhor Casemiro Pereira d’Almeida Rabello
pelo Senhor Henrique Palmeira       os Senhores Guilherme Gomes Pinto
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           “       “              Jose Maria de Magalhães
           “       “              Silvino Esteves dos Santos
e todos foram plenamente approvados.
Offertas:     Do socio o Senhor Manoel Joaquim Rodrigues – o “Instituto” em seis grossos tomos 

de 12 volumes encadernados.
Do Senhor presidente da Direcção, Augusto Silva Ribeiro 35 obras em 43 volumes.
Dos Senhores Rolland e Semiond – de Lisboa – o Jornal Artes e Letras para a mesma biblioteca 

e mais 20 exemplares dos Lusiadas, edição popular.
20  “  Leituras populares instructivas e Moraes.
20  “  Primeiro livro da infância
20  “  Chorographias
20  “  Arte de Contar
100  “  Para serem offertados aos alunos de alguma Aula com preferencia 

sendo sustentada e frequentada por Portuguezes.
 Esta remessa veio por intermedio da casa dos Senhores Catilina e Companhia sem despesas.
Como remissos foram eliminados de socios os seguintes Senhores
Antonio Pereira da Silva                  – Devendo      24$
Antonio Luiz Dias D’Andrade        21$
Antonio Emilio de Souza         21$
Antonio Lino Leão de Vasconcellos       22$
Bernardo Marques Nogueira        14$
Domingos d’Oliveira Bastos        24$
João Tavares da Silva Godinho        27$
João Bastos Pinto Salgado         33$
João Nogueira Martins         24$
João Rodrigues Alves           9$
José Correia de Carvalho         24$
José Carneiro de Souza Roque        21$
José Joaquim Conte Ribeiro           6$
Manoel Joaquim Gomes Duarte        18$
Manoel Freire de Andrade         12$
Manoel Gonçalvez dos Reis        14$
Nuno Antonio Vieira Leitão        33$
Silverio Nogueira dos Reis         9$000
Tomou-se nota de diversos que pedirão demissão cujas notas estão lançadas nas observações no 

livro de contas correntes com declaração dos que ficarão devendo cujos recibos serão inutilizados 
com os dos eliminados.

Alguns socios que continuão em effectividade declararão não pagar alguns recibos atrasados 
allegando estarem auzentes quando foram extrahidos.

Deliberou-se inutilizar os referidos recibos no valôr de 56$000.
 Nada mais havendo a tractar o Senhor Prezidente encerrou a sessão e eu lavrei esta 

que assigno.          o Secretario
Augusto da Silva Ribeiro      Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior
José Maria Fiuza Marinho
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Acta da sessão de posse da nova Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 11 de Maio de 1873.     Decimo-primeiro anno social

As 11 e meia hora do dia achando reunidos na sala das sessões desta Sociedade por parte da eis 
Directoria os Senhores Augusto da Silva Ribeiro, José Luiz Saltão Junior José Maria Fiuza Marinho, 
Francisco Novaes Monteiro para darem posse a nova Directoria eleita em Assembléa Geral no dia 
29 do mez passado, por parte da qual estarão presentes os Senhores Caetano Alves Pinto Leite, 
Augusto Jose da Silva Marcellino, Manoel Soares d’Oliveira, Jose Monteiro Mascarenhas, Jose 
Gonçalvez Belchior, Joaquim Bernardo Mendes.

 O Senhor Presidente da eis Directoria Augusto da Silva Ribeiro declarou que o fim da pre-
sente sessão era entregar toda a administração aos novos eleitos.     E tendo estes declarado que 
aceitarão o dito cargo e achar-se de posse da referida administração, foi encerrada a sessão de que 
eu lavrei a prezente em que todos assignarão.

A eis Directoria.       O Secretario
Augusto da Silva Ribeiro     Presidente    Francisco Novaes Monteiro
José Luiz Saltão Junior
         A Nova Directoria
         Jose Gonçalvez Belchior
         Caetano Alves Pinto Leite
         Jose Monteiro Mascarenhas
         Joaquim Bernardo Mendes
         Augusto Jose da Silva Marcellino
         Manoel Soares de Oliveira

Acta da primeira sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia,  

aos quatro dias do mez de Maio 1873,  
decimo primeiro anno Social

Ás onze horas da manhã do dia 4 de Maio de 1873 presentes os novos Directores os Senhores 
José Gonçalvez Belchior, Caetano Alves Pinto Leite, Joaquim Bernardo Mendes, Manoel Soares de 
Oliveira, José Monteiro Mascarenhas, e Augusto José da Silva Marcellino (faltando o Senhor Francisco 
José Rodriguez Pedreira, por se achar auzente da Capital), o Senhor José Monteiro Mascarenhas 
assumindo a Presidencia interinamente, declarou aberta a sessão e procedendo-se a eleição de 
Presidente, Secretario e Thesoureiro, deu esse resultado o seguinte:

para Presidente o Senhor José Gonsalves Belchior com 5 votos, obtendo o Senhor Caetano Alves 
Pinto Leite com 1 voto

para Secretario o Senhor Caetano Alves Pinto Leite com [...] votos, obtendo o Senhor Francisco 
Jose Rodriguez Pedreira 2 votos

para Thezoureiro o Senhor Manoel Soares d’Oliveira com 4 votos, obtendo o Senhor Mascarenhas [...].
 Em seguida o Senhor Presidente mandou lavrar o Termo de posse, dando-se assim por 

entregues e encarregados os abaixo assignados de gerir os negocios do Gabinete no presente anno 
de 1873 a 1874.
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 Sendo a presente sessão simplesmente preparatoria, e nada mais havendo a tratar-se o 
Senhor Presidente encerrou a sessão era uma hora da tarde, convidando aos Senhores Directores a 
reunirem-se de novo na terça-feira 6 do corrente a fim de se tomar conhecimento do que ha a resolver

 Para constar lavrei a presente Acta feita e assignada por mim Secretario
         Caetano Alves Pinto Leite
Jose Gonçalvez Belchior      Secretario
Jose Monteiro Mascarenhas
Manoel Soares de Oliveira
Joaquim Bernardo Mendes
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da segunda sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura, na Bahia  

aos 6 dias do mez de Maio de 1873

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior

Ás sete horas da noite achando-se presentes os Senhores Directores José Gonçalvez Belchior, 
Joaquim Bernardo Mendes, Caetano Alves Pinto Leite, Manoel Soares d’Oliveira, e José Monteiro 
Mascarenhas (faltando o Senhor Francisco Jose Rodriguez Pereira por se achar auzente da Capital), 
o Senhor Presidente abriu a sessão.

 Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior.      O Senhor Joaquim Bernardo Mendes foi pelo 
Senhor Presidente nomeado para dirigir o expediente da Bibliotheca, referente ao mez corrente.

Propostas: effetuarão-se as seguintes
pelo Senhor José Gonçalvez Belchior os Senhores:
              Manoel Machado Conde
              Antonio Lopes d’Azevedo
              e Antonio A. Pinto da Costa
pelo Senhor Manoel Soares d’Oliveira
              Antonio Joaquim da Silva
              José Maria Snaw
pelo Senhor Caetano Alves Pinto Leite o Senhor
              Antonio Nunes de Pinho
pelo Senhor Augusto de Carvalho o Senhor
              Manoel Rodrigues da [...]
pelo Senhor Manoel Joaquim Lino Junior os Senhores
              Antonio Gonsalves dos Santos
              Antonio da Silva Cunha
todos para socios effectivos, sendo unanimemente aprovados.
Offertas: Pelo Illustrissimo Senhor Doutor José Pedro de Souza Braga um exemplar de sua Theze.
Rezolução: Resolveu-se que se officiasse ás diversas corporações do Imperio (a quem é de cos-

tume fazel-o) dando sciencia do resultado da eleição para nova Direcção que tem de funccionar 
no anno de 1873 a 1874.    ncarregou-se o Secretario de faser essas participações.

 Por nada mais haver a tratar-se o Senhor Presidente encerrou a Sessão, erão 8 horas, e para 
constar lavrei a presente que assigno.
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         Caetano Alves Pinto Leite
           Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Jose Monteiro Mascarenhas
Manoel Soares de Oliveira
Joaquim Bernardo Mendes
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da terceira sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

aos 15 dias do mez de Maio de 1873,  
decimo primeiro anno social

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior

Ás 7 horas presentes os Senhores José Gonçalvez Belchior, Caetano Alves Pinto Leite, Manoel 
Soares d’Oliveira, Joaquim Bernardo Mendes, José Monteiro Mascarenhas e Augusto José da Silva 
Marcelino, faltando o Senhor Francisco Jose Rodriguez Teixeira (auzente), abriu o Senhor Presi-
dente a sessão.

Foi approvada a Acta anterior.
 Foi apresentado um officio do Socio Joaquim Pestana da Silva de 16 do proximo passado, 

pedindo a suspensão de mensalidades por se retirar para Europa – Inteirado.
____ Um officio do Socio Antonio Gil Junior pedindo a suspensão de alumno do Curso de 

Portuguez. Deferido.
____ Um dito do Socio João Pereira da Cunha Bastos pedindo a sua demissão. – Idem.
____ Uma carta do Senhor Januario Camillo Mendes Morgado, de Lisboa, avisando o recebi-

mento de Reis 342$20, ordem da Direcção transacta – Sciente.
 Deliberou-se mandar vir a    “Illustração Francesa” desde o 1º de Janeiro a 31 de Dezembro 

do corrente anno.
Propostas. Forão feitas e aprovadas a do Senhor Jose Gonçalvez Belchior propondo para Socios 

effectivos os Senhores:
  Manoel Frazão
  Manoel Dias da Rosa
a do Senhor Joaquim Bernardo Mendes propondo os Senhores
  Joaquim Manoel d’Aguiar Vasconcellos
  João Antonio Rodrigues Fernandes
as do Manoel Soares d’Oliveira propondo os Senhores
   Manoel Alves da Silva Graça
   Antonio José Pereira da Silva Araujo
a do Senhor José da [...] Monteiro – o Senhor
   Antonio Maria d’Araujo Silva.
 Por proposta do Senhor Joaquim Bernardo [...] Mendes reentrarão os Senhores:
   Albino Peixoto de Magalhães e Lima Antonio dos Santos,
e por proposta do Senhor Caetano Alves Pinto Leite, reentrarão [...]
   Nuno Antonio Vieira Leite.
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Por nada mais haver a tractar-se o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 8 horas e eu lavrei 
a presente em que assigno

         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino
Joaquim Bernardo Mendes
Jose Monteiro Mascarenhas

Acta da quarta sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 10 dias do mez de Junho de 1873  
decimo primeiro anno social

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior

Ás 7 horas da noite presentes os Senhores Belchior Soares d’Oliveira, Joaquim Bernardo de 
Mendes, Mascarenhas Marcellino, Leite, e Pereira, abriu o Senhor Presidente a sessão.   Foi lida e 
approvada a acta da sessão anterior.

Demissão: Foi lida uma carta do Socio Senhor Augusto de Carvalho em que pedia sua demis-
são.  Deferido.

Propostas. Foi apresentada uma do Senhor Francisco Novaes Monteiro propondo para socio 
effectivo o Senhor Gabriel Ozorio de Barros – Deferido.

Uma dita do Senhor José Gonçalvez Belchior para o Senhor Commendador
   Mathias Gonçalvez de Souza Lima, Idem uma do Senhor Custodio Araujo 

Pereira Leite para o Senhor Antonio Baptista Monteiro e Manoel José
   Alves Correira – Idem.
Uma do Senhor Francisco Jose Rodriguez Pedreira para Fernando Teixeira Pinto, João José Loureiro
   Gonçalo Luiz de Souza – Idem.
Uma do Senhor Joaquim Bernardo Mendes para o Senhor Estevão
   Nolasco Cardoso – Idem
Uma do Senhor Manoel Joaquim Lino Junior para Senhor Bernardo Rodriguez da Silva.
Offertas. Foi lido um officio do Senhor Commendador [...] Pereira da Cunha em que offerece 

ao Gabinete uma assignatura do Jornal “O Brazil”.
 Pelo Senhor José Joaquim da Silva Braga tambem foi offerecida uma obra em 4 volumes, 

intitulada “Mil e uma noites”.
 O Secretario ficou encarregado de agradecer em nome da Directoria estas offertas com que 

aquelles cavalheiros brindarão o Gabinete.
 Foi lida uma carta do Senhor Viridiano [...] [...] d’Amazonas, na qualidade de Agente [...] 

“Illustração Hespanhola e Americana”, offertando uma assinatura d’este Jornal perante a quantia 
de 16$000 annuaes. Acceitou-se.

 Foi tambem lido um officio de José Moreira Guimarães, dando parte de já haver regressado 
do Rio de Janeiro, achando-se portanto prompto a continuar a frequentar o Gabinete.

 Tomou-se d’isso nota.
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Foi apresentada e discutida a ideia da obra projectada para aumentar-se a salla da Bibliotheca, 
sendo regeitada por maioria dos votos, por não se julgar oportuna a occasião.

 O Senhor Mascarenhas ficou encarregado de fiscalisar o Gabinete durante o corrente mez.
 E nada mais havendo a tratar-se o Senhor Presidente encerrou a sessão erão 8 horas e eu 

lavrei a presente que assigno.
         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Jose Monteiro Mascarenhas
Joaquim Bernardo Mendes
Francisco Jose Rodrigues Pedreira
Augusto Jose da Silva Marcellino
Manoel Soares de Oliveira

Acta da quinta sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 30 dias do mez de Junho de 1873  
decimo primeiro anno social

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior

Ás 7 horas da noite presentes os Senhores Directores, o Senhor Presidente abrio a sessão.
Lida a acta da sessão anterior, foi aprovada.
Offertas O Senhor José Joaquim da Silva Braga que offertou ao gabinete uma obra de poe-

sias, [...] [...] e Crenças”, em um volume, e o Senhor José Gonçalvez Belchior uma dita “Recuerdos 
d’Italia”, tambem em um volume.

 O Secretario encarregou-se de agradecer.
Propostas. Forão approvados para Socios effectivos os seguintes Senhores:
José Alves Ferreira e
Manoel Francisco Pereira, propostos pelo Senhor Manoel Joaquim Lima Junior
José Maria Ferreira [...]  “ “ “ Joaquim Jose Pinto Moreira
Manoel Rodriguez de Souza “ “ “ José Monteiro Mascarenhas
Eduardo Coelho de Rosendo “ “ “ Joaquim Bernardo Mendes
Joaquim de Souza Gomes Manso “ “ “ Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Manoel Fiuza Pinto  “ “ “ Idem
Diogo Frederico Kiapp  “ “ “ Jose Gonçalvez Belchior
Venceslau Pires   “ “ “ Caetano Alvarez Pinto Leite
Deliberações.   Encarregou-se o Senhor Secretario de escrever ao Senhor Antonio Maria Pereira 

e Januario Camillo Mendes Morgado, fazendo-lhes sentir a pouca attenção que denotão ter dado 
dos frequentes pedidos, que lhes têm sido feitos para que sejão sollicitos na acquisição das novas 
publicações.

 O Senhor Augusto José da Silva Marcelino encarregou-se de fiscalisar o Gabinete no proximo 
mez de Julho.

 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8 horas, e para constar 
lavrei a presente que assigno.
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         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Manoel Soares de Oliveira
Francisco Jose Rodrigues Pedreira
Jose Monteiro Mascarenhas
Joaquim Bernardo Mendes
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da 6ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 23 dias do mez de Julho de 1873  
decimo primeiro anno social

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior

As 7 horas presentes os Senhores Directores, a exceção dos Senhores Marcelino e Mascarenhas, 
com previa participação, o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

Foi lida e approvada a acta da sessão anterior.
Expediente.       Forão presentes e lidos os seguintes officios.
Um da Associação Commercial da Bahia
Um “ “ Beneficente, de Pernambuco
Um “ “Imperial” Sociedade Monte-Pio dos Artistas da Bahia accusando a recepção dos 

officios e relatorios, que lhes forão dirigidos por esta Secretaria em 15 Julho
Um officio da “Imperial” Sociedade do Monte-Pio da Bahia enviando um exemplar do seu 

utlimo relatório.
Um officio da Sociedade Portuguesa de Beneficencia, do Rio de Janeiro, accusando o recebimento 

do officio e relatorio que lhe forão enviados por esta Secretaria em 15 de Julho e acompanhando 
egualmente o seu ultimo relatorio.

Um dito do “Gabinete Portuguez de Leitura do Rio Janeiro” na mesma conformidade [...] carta 
do Senhor Jose Joaquim da Silva Guimarães em que pede esclarecimento acerca da assignatura do 
Jornal “Echo de Lima”.

 O Secretario encarregou-se de responder aos 3 ultimos officios e cartas, agradecendo as 
respectivas offertas.

Deliberações. Foi deliberado que se admittisse mais no Sallão da Bibliotheca (no caso de 
haver numero suficiente de allumnos) um curso de língua inglesa, ficando o Secretario authotizado 
a fazer annuncios n’este sentido

Propostas. Forão approvados para socios effectivos os Senhores:
José Antonio Marques Braga
Antero Chaves
José Gomes d’Amorim
Antonio Pires Teixeira
Bernardino Jose Marques Braga
João Martins d’Oliveira e
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José Antonio Barbosa, propostas pelo Senhor
  Francisco José Rodriguez Pedreira
João de Paiva Lima e
José Coelho de Resende pelo Senhor Joaquim
  Bernardo Mendes
Commendador Manoel Vieira de Mello pelo Senhor Manoel
     Soares d’Oliveira e
Manoel Joaquim Leite Galvão pelo Senhor Presidente.
 E nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 8 horas e eu lavrei 

a presente que assigno.
         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Joaquim Bernardo Mendes
Francisco Jose Rodrigues Pedreira
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da 7ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 30 dias do mez de Julho de 1873  
decimo primeiro anno social

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior

Ás 7 horas da noite presentes os Senhores Directores o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.
 Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
Propostas. Forão approvadas para socios effectivos os seguintes Senhores:
  Rufino José de Souza Lima
  Ricardo Gonçalvez de Souza Pauperio
  Jeremias Carlos Figueira e
  Vicente Ferreira d’Azevedo Paiva, propostas pelo Senhor Director Augusto Jose da 

Silva Marcelino
 O Senhor Joaquim Bernardo Mendes foi nomeado Director do mez d’Agosto.
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente encerrou a sessão ás 8 horas, e eu para 

constar lavrei a presente que assigno.

         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Manoel Soares de Oliveira
Jose Monteiro Mascarenhas
Joaquim Bernardo Mendes
Francisco Jose Rodrigues Pedreira
Augusto Jose da Silva Marcellino
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Acta da 8ª sessão da Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 15 dias do mez de Agosto de 1873  
decimo primeiro anno social

Presidencia do Senhor José Gonsalvez Belchior

As 7 horas noite presentes os Senhores Directores a excepção do Senhor Pedreira por se achar 
fora da Provincia o Senhor Presidente abriu a sessão.      Lida a acta da sessão anterior foi approvada.

Expediente. Foi lido um officio do socio o Senhor Jose Dias Antunes no qual se queixa de uma 
occurrencia havida entre elle e o Senhor Bibliothecario em 9 do corrente chamando a attenção da 
Direcção para esse facto.

Encarregou-se ao Secretario de responder.
Foi lida tambem uma carta do Senhor Antonio Maria Pereira de 23 de Julho acompanhada de uma 

factura de livros para o Gabinete na importancia de Reis 14$660 e dando parte de ter sido já embol-
sado pelo Senhor Januario Camillo Mendes Morgado de Reis 22$600 valor de uma factura passada.

Foi lida ainda uma carta do Senhor Morgado no sentido d’aquella, com data de 21 de Julho. En-
carregou-se o Secretario de dar resposta a ambos, e autorizar o Senhor Morgado para embolsar o 
Senhor Pereira d’aquella importancia.

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8 horas.
E eu mandei lavrar a presente que subscrevo e assigno.
         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Manoel Soares de Oliveira
Joaquim Bernardo Mendes
Augusto Jose da Silva Marcellino
Manoel Soares de Oliveira

Acta da 9ª sessão da Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 27 dias do mez de Agosto de 1873  
decimo primeiro anno social

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior

Ás 7 horas presentes os Senhores Directores faltando o Senhor Pedreira por se achar fora da 
Cidade o Senhor Presidente abriu a sessão.   Lida a acta da sessão anterior foi approvada.

 Expediente – Foi lido um officio do Conservatorio Dramatico acompanhado de uma lista 
de que é composta a nova Directoria.

 Encarregou-se ao Secretario de responder agradecendo esta atenção.
 Propostas. – Forão approvados para socios effectivos os seguintes Senhores
Antonio Gonçalvez dos Reis e
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Joaquim Soares d’Oliveira propostos pelo socio o Senhor Manoel Soares d’Oliveira
Domingos José da Silva “ “ “ “ “ Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Augusto Joaquim Gonçalvez “ “ “ “ “ Augusto Jose Silva [...]
José Rodriguez de Carvalho Sobrinho
José Gonçalvez da Costa Espinheira
Mathias José Ferreira
Francisco José Gomes da Fonseca e Silva “ “ “ “ Manoel Joaquim Lino 

Junior
 O Senhor Augusto Marcelino foi nomeado fiscal para o mez de Setembro provindo.
Nada mais havendo a tratar na presente sessão o Senhor Presidente encerrou-a as 8 horas.
E eu mandei lavrar a presente que subscrevo e assigno para constar.

         Caetano Alves Pinto Leite
          Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Manoel Soares de Oliveira
Joaquim Bernardo Mendes
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da 10ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 1º de Setembro de 1873  
decimo primeiro anno social

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior

Ás 7 horas presentes os Senhores Directores à excepção do Senhor Francisco Jose Rodriguez 
Pedreira, por se achar fora da Cidade, o Senhor Presidente abrio a sessão.

Lida a acta da sessão anterior, foi approvada.
 Expediente. – Forão lidas duas cartas do Senhor Januario Camillo Mendes Morgado de 12 

e 23 de Agosto, em uma das quaes avisa remeter pelo Senhor Fertini um pacote com livros para 
o Gabinete e na outra avizando ter pago ao Senhor Antonio Maria Pereira Reis 14$660, do que se 
tomou conhecimento.

 Foi lida mais uma carta do Senhor Antonio Maria Pereira no mesmo sentido, encarregan-
do-se ao Secretario de mandar procurar as referidas obras e responder as cartas.     Foi lida, ainda 
uma carta do Senhor Napoleão José Costa em que declara continuar a ser socio do Gabinete, de que 
se tomou nota.

 Deliberação.     Havendo-se já inscripto 5 allunmnos para o curso de lingua inglesa foi de-
liberado abrir-se o referido curso no dia 16 do corrente, sendo nomeado professor o Senhor [...] H. 
Vincent sob as condições:     lecionar ás terças-feiras, quintas e sabbados

{falta uma parte da ata}
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         Caetano Alves Pinto Leite
          Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Manoel Soares de Oliveira
Joaquim Bernardo Mendes
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da 11ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 16 de Setembro de 1873      11º anno social

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior

As 7 horas da noite presentes os Senhores Directores á excepção do Senhor Pedreira por se achar 
fora da Cidade, o Senhor Presidente abrio a sessão.

Lida a acta da sessão anterior, foi approvada.
 Expediente:     Forão lidos os seguintes officios: um do Presidente da Provincia acompa-

nhando uma lista de quesitos sobre o movimento da instrucção publica pedindo esclarecimentos 
sobre o que diz respeito ao progresso do nosso estabelecimento.

Um dito de .................................. offerecendo uma obra “Noções de Corographia do Brasil”, em 
dous volumes.

Um dito de .................................. offerecendo uma obra Considerações à história, digo, Considera-
ções sobre a historia e cultura do cafeeiro em um volume

Uma carta da Companhia de Gaz ameaçando-nos com a suspenção do fornecimento de gaz, 
se não for safeita uma conta de Reis               que já vem de 2 ou 3 direcções passadas provenientes 
de concertos no encanamento em vista do que foi deliberado que se pagasse.   O Secretario ficou 
encarregado de acusar o recebimento dos officios supra e agradescer as offertas.

Obito:    A quinze de Setembro falleceo o socio Rufino Jozé da Silva Lima.
Proposta. Pelo Senhor Thesoureiro foi proposto para socio effectivo o Senhor Bento Jozé Gomes 

da Costa, o qual foi approvado.
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8 horas, e eu para 

constar mandei lavrar a presente, que subscrevi e assigno.
         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Joze Gonçalvez Belchior
Joaquim Bernardo Mendes
Jose Monteiro Mascarenhas
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino
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Acta da 12ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 2 d’Outubro de 1873      11º anno social

Presidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

Ás 7 horas da noite presentes os Senhores Directores á excepção do Senhor Mascarenhas, com 
participação e do Senhor Pedreira por estar fora da Capital, o Senhor Presidente abrio a sessão.

Lida a acta da sessão anterior foi approvada.

Expediente Procedeu-se á leitura de um officio do Excelentissimo Senhor Conselheiro Manoel 
Francisco Correia offerecendo um exemplar do seu discurso proferido em sessão de 12 d’Agosto 
na Camara de Deputados.

Um dito da Directoria Geral da Estatistica do Imperio, offerecendo um exemplar do Relatorio 
e trabalhos estatisticos do corrente anno.

Um dito da Sociedade Philarmonica “Minerva” comunicando o resultado da sua ultima eleição.

Offertas. O Senhor Commendador Manoel Joaquim Rodriguez fez presentes das seguintes 
obras ao Gabinete:

 Varões e Donas que ilustrarão a Nação Portugueza    1  volume
 Compendio da Doutrina Christã, por Frei Luiz de Granada   1       “
 Poesias         “   Zagalo     1       “
 Miscellania         “   Urbano Loureiro   1       “
 Romanceiro Portuguez       “   Ignacio Pizarro    2       “
 Noutes          por Luiz Raphael Soije   1       “
 Lisboa destruida        “   Almeida     1       “
 Manual de viajante        “   G. A. S. C     1       “
 Viagem a Jerusalem        “   .................     1       “
 Cartas          “   Almeida     2       “
 Oculos da Velha        “   Artur Morati    3       “
 Diccionario da Biblia        “   ......................    1       “
Tudo na importancia de Reis
O Senhor Leocadio Primo de Seixas offertou tambem ao Gabinete o Novo Diccionario das línguas 

portugueza e ingleza em dous volumes.

Compras de obras Effectuou-se a compra de diversas obras em 96 volumes por Reis 124$005, 
em leilão.

Propostas  O Senhor Manoel Joaquim Lino Junior propoz para socios effectivos os Se-
nhores Antonio Mauricio dos Santos e Candido Augusto da Cunha, os quaes forão approvados.

Suspensão de mensalidades. O Senhor              em virtude de se retirar temporariamente 
para fora da Provincia, pede que lhe sejão dispensadas as mensalidades durante a sua auzencia.    
Differido.
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Resolução  Foi deliberada em Meza que os festejos de 31 do corrente se limitassem ao 
recinto da Bibliotheca e se officiasse a Sociedade Portugueza de Beneficencia Dezeseis de Setembro, 
ao Gremio Litterario, Conservatorio Dramatico, e ao 1º e 2º Secretario da Assembleia Geral deste 
Gabinete para comparecerem na referida noute.

 Os Senhores Presidente e Thesoureiro encarregaram-se de em commissão convidar egual-
mente ao Excelentissimo Senhor Doutor Manuel de Saldanha da Gama, nosso digno Consul para 
comparecer ao nosso festim.   O Secretario ficou tambem de officiar a Sociedade Euterpe para 
abrilhantar o acto com a sua banda de musica.    Foi marcado para fiscal do corrente mez o Senhor 
Joaquim Bernardo Mendes.

 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8 horas, e eu mandei 
lavrar a presente, que subscrevi e assigno.

         Caetano Alves Pinto Leite
Jose Gonçalvez Belchior      Secretario
Joaquim Bernardo Mendes
José Monteiro Mascarenhas
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da 13ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos dezesete dias do mez de Outubro de 1873        
11º anno social

Presidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

Ás 7 horas da noite presentes os Senhores Directores faltando o Senhor Pedreira por andar fora 
da Provincia e o Senhor Mendes com participação, o Senhor Presidente abrio a sessão.

Expediente. Fez leitura de um officio da Sociedade Euterpe aceitando o nosso convite para a 
noite de 31 do corrente.

Offertas. O Senhor Presidente ofereceu ao Gabinete uma obra de produção do Doutor Bonfim 
sobre Botanica, [...] [...] solemne.

Remissão. A pedido do Senhor Manoel Frazão conferio-se-lhe o diploma de remido.
Proposta O Senhor Manoel Joaquim Lino Junior propoz para socio effectivo o Senhor Manoel 

Jozé Marques, que foi approvado.
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 8 horas, e eu mandei 

lavrar a presente que subscrevi e assignei.

         Caetano Alves Pinto Leite
Jose Gonçalvez Belchior      Secretario
Joaquim Bernardo Mendes
José Monteiro Mascarenhas
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino
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Acta da 14ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 4 dias do mez de Novembro de 1873  
11º anno social

Lida a acta da sessão anterior presentes os Senhores Directores abaixo assignados, faltando 
o Senhor Correia que está fora da Cidade, e sob a Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior, 
submettida a discussão, foi approvada.

 Erão 7 horas da noute.

O Senhor Presidente declarando que foi solemnizado no dia 31 d’Outubro proximo findo com 
o aparato e esplendor do costume, em comprimento do Artigo 6º do regulamento interno d’esta 
Sociedade o anniversario natalicio de Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º rei de Por-
tugal, deliberou o Conselho, que se mencionasse na presente acta todos as occorencias do referida 
festim, o que em seguida vae descripto.

Ás 11 horas da noite do referido dia 31 d’Outubro, achando-se a parte do edificio que occupa 
esta Sociedade interna e externamente illuminada e seo interior brilhantemente decorado com os 
emblemas nacionaes, flores e muitos outros adornos proprios; presentes Sua Excelencia o Senhor 
Consul de Portugal, Presidente d’Assemblea Geral, algumas familias, grande numero de socios e 
visitantes, o Senhor Presidente da Direcção discerrou as cortinas a effigie de Sua Majestade Fide-
lissima Senhor Dom Luiz 1º, a quem levantou vivas e á Nação Portuguesa, e Sua Excelencia o Senhor 
Presidente d’Assemblea Geral á Nação Brasileira e a Sua Majestade Imperial o Senhor Dom Pedro 
2º, que forão todos enthusiasticamente correspondidas e procedidas pelos respectivos hynnos 
executados pela distincta Sociedade Euterpe que assim e com a execução d’outras peças, muito 
contribuindo para abrilhantar este festim como sempre tem feito.

 Em seguida o Senhor Presidente da Direcção proferio um eloquente discurso annalogo ao 
Seremonial, que foi sucecdido por outro brilhante do Excelentissimo Senhor Presidente d’Assemblea 
Geral.   Em seguida forão tambem proferidos os discursos da Commissão do “Gremio Litterario”, 
Francisco José de Souza Cardoso e Manoel Dias da Rosa, congratulando-se e manifestando os in-
teresses pela prosperidade e gloria d’esta Sociedade que todos forão aplaudidos.

 Findos os discursos, Sua Excelencia o Senhor Presidente d’Assemblea Geral fez entrega a 
escrava [...] Philomena de sua carta de liberdade obtida a espensas d’esta Directoria em honra de 
Sua Maiestade Fidelissima e d’este Gabinete.

 Apresentando-se em seguida uma escrava a implorar os meios de libertar sua filha menor 
de nome Livinia, os Senhores Henrique de Souza Palmeira Guimaraes e Augusto da Silva Ribeiro, 
dignos Membros da Direcção transacta tomando-a debaixo da sua protecção obtiverão a liberdade 
da referida menor a expensas suas tambem em nome da honra d’este Gabinete.

 Ás 10 horas cerrou-se as cortinas á effigie do nosso Augusto Monarcha, dando o Senhor 
Presidente da Direcção vivas á Sua Majestade Fidelissima do Gabinete Portuguez de Leitura.

 Assim foi terminada esta festa de tanta satisfação para os portugueses e para os amigos da 
liberdade e civilização.

 O Conselho, tomando na devida consideração os valiosos prestimos dos distinctos cava-
lheiros os Senhores Manoel Correia d’Almeida, Leite Borges Junior, e Costa Pinto Leite, que tanto 
contribuirão com suas offertas, para o realce e explendor d’este pomposo festim, deliberou agra-
decer-lhes officialmente, por si e em nome do Gabinete, e bem assim a distincta “Philarmonica 
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Euterpe”, protestou-se-lhe gratidão e reconhecimento.
 As despesas do festim forão feitas as despensas da Direcção, que assim entendeu, allian-

do-se aos seus compatriotas e associados para tão justo quão glorioso fim.

 Nada mais havendo a tratar-se o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8 horas
 E eu para constar lavrei a presente acta que assigno.

         Caetano Alves Pinto Leite
Jose Gonçalvez Belchior       Secretario
Joaquim Bernardo Mendes
José Monteiro Mascarenhas
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da 15ª sessão da Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 21 dias do mez de Novembro de 1873;  
11º anno social

Presidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

Ás 7 horas da noute presentes os Senhores Directores abaixo assignados, o Senhor Presidente 
declarou aberta a sessão.

Lida a acta da sessão anterior, foi approvada.
Expediente. Forão dadas á leitura pelo Secretario os seguintes officios.
____ Um da Sociedade Fraternidade Sergipana, incluindo lista dos funcionários novamente 

eleitos, os que se tomou nota.
____ Um da Sociedade Philarmonica Orphesina convidando este Conselho a assistir uma 

Missa que manda celebrar, idem.
____ Um do Senhor Professor A. Daux, dando parte de sua retirada para Europa pelo que pedia 

a sua exoneração do cargo de professor de francez que ocupava n’este Gabinete, cuja exoneração 
foi deliberada que se lhe concedesse, findo o corrente mez.

___ Um officio dos Senhores Augusto da Silva Ribeiro e Henrique de Souza Palmeira Gomes 
acompanhado uma procuração da Senhora Dona Anna Idalina Corte Imperial dando poderes a esta 
Directoria para passar a carta de liberdade á menor Livinia de 2½ annos, em nome do Gabinete 
sendo esta manumissão feita as expensas d’aquelles Senhores por occasiam de festejar-se o anni-
versario natalicio de Sua Majestade Fidelissima Senhor Dom Luis 1º em 31 d’Outubro, n’este Gabinete.

 Foi deliberado que se acceitasse a procuração passando-se em seguida a carta de liberdade 
que se acha lançada no livro de notas pelo Tabellião Damasio.

Professor de francez. Tendo sido proposto pelo Senhor A. Daux, o Senhor Roberto de [...] para 
assumir o cargo de professor de francez, foi aceito debaixo das condicções do Senhor Presidente.

Offertas.  Pelo Senhor A. Daux
1 Geographia para uzo dos Collegios por Madame Caroline Daux, 1 volume.
1 Arte de cantar para uzo das escolas, 1 dito
1 Mestre de francez por A. Daux, 1 dito
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 Pelo Senhor Presidente da Provincia:
1 O Imperio do Brazil na Exposição universal de 1873 em Vienna d’Austria.
1 Correspondencia trocada entre o Governo Imperial e o da Republica Argentina, rélativo aos 

tratados celebrados entre o Brazil e a republica do Paraguay etc. etc.
 Pelo Senhor
1 Noticia sobre a agricultura do Brasil
 pelo Doutor Nicolau Joaquim Moreira.
Propostas:     O socio Senhor José Dias Antunes propoz para socio effectivo ao Senhor Francisco 

Antunes Leite, o qual foi approvado.
O Senhor Director o Senhor Augusto José da Silva Marcolino propoz ao Illustrissimo Excelentissimo 

Senhor [...] Manoel de Saldanha da Gama filho para socio effectivo. Approvado.
Fiscal  Para o proximo mez de Dezembro, foi nomeado o Senhor
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão as 8½ horas, e eu para 

constar lavrei a presente que assigno
         Caetano Alves Pinto Leite
Jose Gonçalvez Belchior      Secretario
Joaquim Bernardo Mendes
José Monteiro Mascarenhas
Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da 16ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos dose dias do mez de Dezembro de 1873;  
11º anno social

Presidencia do Senhor José Gonçalvez Belchior.

Ás 7 horas da noite presentes os Senhores Directores abaixo assignados o Senhor Presidente 
declarou aberta a sessão.

Lida a acta da sessão anterior foi approvada.
 Expediente. Foi lida pelo Secretario uma officio da Real Sociedade Portugueza de Bene-

ficencia 16 de Setembro, anexando a lista dos novos Directores eleitos para o anno de 1874 a 1875 
de que se tomou conhecimento e foi archivado.

Propostas Pelo Secretario foi proposto para socio effectivo o Senhor [...] Augusto de Castro o 
qual foi approvado.

Resolução. Foi deliberado dar-se ferias [...] Silva professor de Portuguez, Francez e Inglez.
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 8 horas, e eu para 

constar mandei lavrar a presente que subscrevi e assigno. 
         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Joaquim Bernardo Mendes
José Monteiro Mascarenhas
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Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino

Acta da 17ª sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos trinta dias do mez de Dezembro de 1873,  
11º anno social

Presidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

As 7 horas da noute presentes os Senhores Directores a execepção do Senhor Mascarenhas, com 
participação o Senhor Presidente declarou aberta a sessão.

 Lida a acta da sessão anterior e submetida a discussão, foi approvada.
Expediente. Um officio da Sociedade Euterpe convidando este Conselho a assistir a uma missa 

que mandou celebrar na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia.     Um dito da sociedade 
Montepio dos artifices para o mesmo fim na sala de suas sessões.

Propostas.  O Senhor Manoel Joaquim Lino Junior propoz para socios effectivos os Senhores:
  Firmino José Paes
  Jozé Machado Bastos
  Antonio Joze da Costa
  Francisco Carvalho dos Santos
  José Antonio Peixoto Braga, approvados.
O Senhor Director Francisco José Rodriguez Pedreira porpoz os Senhores
  Victorim Rodrigues Pacheco
  Antonio Teixeira de Moraes, approvados
Remissões Á pedido dos Senhores socios
  Francisco José de Souza Cardoso
  João Francisco Rodriguez de Moraes
foi-lhes conferido Diplomas de socios remidos.
Attestado Á pedido do Senhor A Daux, foi-lhe fornecido um attestado pelos seus bons serviços 

durante o seu professorado.
 Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 8 horas e eu para 

constar mandei lavrar a presente acta que subscrevi e assigno.
         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Joaquim Bernardo Mendes
José Monteiro Mascarenhas
Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino
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Acta da 18ª sessão  
do Gabinete Portuguez de Leitura, na Bahia,  

aos 30 dias do mez de Janeiro 1874,  
11º anno social

Presidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

As 7 horas da noute, presentes os Senhores Directores abaixo assignados, o Senhor Presidente 
abrio a sessão.

 Lida a acta da secção anterior foi approvada.
Expediente =   Foi lida uma carta do Senhor Januario Camillo Mendes Morgado de 12 do cadente 

acompanhada da 1 conta corrente fechada em 31 de dezembro ultimo, mostrando um saldo contra 
este Gabinete de Reis 55$305 [...] Autorizou-se ao Thesoureiro para fazer-se-lhe remessa de um 
saque de Reis 100$000 fortes.

 Nada mais havendo á tractar, o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 7 horas.
E eu, para constar, lavrar fiz a presente, que subscrevo. 
         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino
José Monteiro Mascarenhas
Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Joaquim Bernardo Mendes

Acta da 19ª Sessão  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia,  

aos 3 dias do mez de Fevereiro 1874,  
11º anno social

Presidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

Ás 7 horas da noute, presentes todoz os Senhores Directores, o Senhor Prezidente declarou 
aberta a Sessão.

 Lida a acta da Sessão anterior, foi approvada.
Propostas Pelo Senhor Francisco Novaes Monteiro foram propostos para Socios efectivos os 

Senhores Lourenço Pinto Monteiro e Augusto Novaes Monteiro:
Pelo Senhor Manoel Joaquim Souza Vianna – o Senhor Manoel José Moreira Junior, os quaes 

forão todos approvados.
Nada mais havendo a tractar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão ás 7½ horas.   E eu, para 

constar, fiz lavrar a presente acta, que subscrevo.
         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
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Jose Gonçalvez Belchior
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino
José Monteiro Mascarenhas
Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Joaquim Bernardo Mendes

Acta da 20ª Sessão  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia,  

aos 10 dias do mez de Fevereiro 1874,  
11º anno Social

Presidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

Ás 7 horas da noute, presentes os Senhores Directores abaixo assignados, foi aberta a Sessão.
 Lida a acta da Sessão anterior, foi approvada.
Expediente.     Foi apresentado em meza um exemplar do Relatorio da Direcção da Companhia 

“Interesse Publico”.
Propostas.  Pelo Senhor Director Joaquim Bernardo Mendes forão propostos para socios ef-

fectivos os Senhores Joaquim Antonio de Araujo e Manoel Joaquim Loureiro Junior e pelo Senhor 
Thezoureiro, igualmente, para socio effectivo o Senhor Miguel Leite de Carvalho, sendo todos 
approvados.

 Pelo Senhor Francisco Novaes Monteiro foi proposto para o curso de Francez o Senhor 
Eduardo Pinto Ferreira da Silva, o qual foi approvado.

Nada mais havendo a tractar, o Senhor Prezidente encerrou a sessão ás 8 horas.
 E eu, para constar, mandei lavrar a presente acta, que subscrevo e assigno.
         Caetano Alves Pinto Leite
         Secretario
Jose Gonçalvez Belchior
Manoel Soares de Oliveira
Augusto Jose da Silva Marcellino
José Monteiro Mascarenhas
Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Joaquim Bernardo Mendes
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Acta da 21ª Sessão  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia,  

aos [...] do mez de Fevereiro 1874,  
11º anno Social

Presidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

Ás 7 horas, presentes os Senhores Directores abaixo assignados, o Senhor Prezidente abriu a 
Sessão.

 Lida a acta da Sessão anterior, foi approvada.
Expediente.    Foi lido um officio da Sociedade Philarmonica Orphesina convidando este Conselho 

para assistir uma missa a um seu consocio.
Um dito da Sociedade Monte Pio dos Artistas juntando a lista do novo Conselho Administrativo 

que tem de servir no anno de 1874 a 1875.
 Um dito do Secretario do Governo pedindo esclarecimentos á respeito deste Gabinete.
 Forão todos esses officios archivados, saptisfazendo ao que éra sollicitados por elles.
Propostas.  Para Socios effectivos forão propostos pelo Senhor Manoel Joaquim Lino Junior – o 

Senhor Francisco José da Motta pelo Senhor Director Francisco José Rodrigues Pedreira – o Senhor 
Francisco Joaquim [...] pelo Senhor José Monteiro Mascarenhas – o Senhor Baptista Lima, os quaes 
forão approvados.

  Nada mais havendo á tractar, o Senhor Prezidente encerrou a Sessão ás 8 horas.
 E eu, para constar, mandei lavrar a presente acta, que subscrevi e assigno.
Jose Gonçalvez Belchior      Caetano Alves Pinto Leite
Manoel Soares de Oliveira      Secretario
Augusto Jose da Silva Marcellino

Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Joaquim Bernardo Mendes

Acta da 22ª Sessão  
do Gabinete Portuguez de Leitura na Bahia,  

aos 15 dias do mez de Março de 1874,  
11º anno fiscal

Prezidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

Ás 7 horas da noute, prezentes os Senhores Directores abaixo notados o Senhor Prezidente abriu 
a Sessão.

   Lida a acta da Sessão anterior, foi approvada.
Expediente.    Foi lido um officio do Socio Senhor Gabriel Paulino de Castro pedindo a suspenção 

de mensalidade até que regresse á esta Capital, donde vai auzentar-se.    Deferido.
 Uma carta do livreiro Senhor Antonio Maria Pereira avisando remessa de uma caixa com 

“livros” pelo “Delambre”; no valor de Reis 43$840 do que se tomou nota.
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Offerta   O Secretario Caetano Alves Pinto Leite ofereceu á este Gabinete, as seguintes obras:
O [...]ado de Maria Antonieta, Romance, por Chandrall, 2 tomos em 1 volume
O Visconde de Ouguella, perfil biographico por Camilo Castello Branco em 1 volume    O Inferno, 

trasladado para Portuguez por Camillo Castello Branco, em 1 volume; A casa do Saltimbanco por 
Madame de Stolz em 1 volume.

 Nada mais havendo á tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão ás 7½ horas.     E eu, 
para constar mandei lavrar a presente acta, que subscrevi e assigno.

Jose Gonçalvez Belchior      Caetano Alves Pinto Leite
Manoel Soares de Oliveira      Secretario
Augusto Jose da Silva Marcellino
José Monteiro Mascarenhas
Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Joaquim Bernardo Mendes

Acta da 23ª Sessão da Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

aos 31 de Março de 1874,  
decimo primeiro anno social

Prezidencia do Senhor Jozé Gonçalvez Belchior.

Ás 7 horas da noute, presentes os Senhores Directores abaixo assignados, o Senhor Prezidente 
declarou aberta a sessão.  Lida a acta da Sessão a acta da sessão anterior, passou-se á 
leitura do seguinte:

Expediente.  Um officio do Senhor Manoel Damazio Pereira Leite pelo qual elle se dirige 
ao Gabinete offertando-lhe uma obra em 2 volumes “Thesouro de Prégadores”.

O Secretario ficou encarregado de agradecer essa offerta.
O socio Senhor José Gomes da Costa, de volta para esta Capital participou vocalmente estar 

prompto a continuar na effectividade de socio do Gabinete.    Deferido.
O socio Senhor Francisco dos Santos Fonseca, pedio a suspensão de suas mensalidades, emquanto 

não se empregar, digo, durante a sua ausência d’este Imperio.   Foi attendido.
O socio Senhor Francisco Jose Gomes da Fonseca e Silva pedio vocalmente a dispensa da men-

salidade em quanto não se emprega.    Deferido.
Proposta O Senhor Thezoureiro propoz para socio effectivo o Senhor Miguel Alves Dias de 

Barros o qual foi approvado.
Offertas O Senhor Director Francisco José Rodrigues Pedreira, fez offerta das seguintes obras 

“Os Jesuitas”, 1 volume; “Astucias [...]rado, 1 volume; “Mulher Adultera”, 4 volumes; “Denoute 
todos os gatos são pardos”, 1 volume; “Demonio do [...]”, 2 volumes “Contos e lendas”, 1 volume; 
“Duas paginas de amor livre”, 1 volume.

Resoluções A Direcção tomando em consideração ao atraso de mensalidades em que se achão 
alguns Senhores Socios, deliberou que fossem eliminados os seguintes:

1 Antonio José d’Amorim Sobrinho, devendo     12$000
2 Antonio José d’Oliveira Castro       18$000
3 Antonio Joaquim d’Andrade       21$000
4 Antonio Joaquim de Souza Correia      24$000
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5 Agostinho Dias [...] Sobrinho       21$000
6 Carlos Alberto Pereira Falcão       18$000
7 Chrispiniano Tavares        18$000
8 Delphino de Paiva Lima        24$000
9 Domingos José Rodriges        12$000
10 Domingos José d’Almeida       21$000
11 Fabião Gaspar Pinto Ramos       15$000
12 Francisco Antonio Bastos       15$000
13 Fortunato Antunes Leite       24$000
14 Ignacio Felix dos Santos       18$000
15 José de Mendonça Pereira       24$000
16 João Francisco d’Azevedo Junior      21$000
17 Joaquim José d’Oliveira Guimarães      24$000
18 José Ferreira da Silva Brandão       24$000
19 José da Cunha Ferreira        24$000
20 José Gabriel Pinto Soares       24$000
21 Luiz Lourenço de Mattos       24$000
22 Manoel da Rocha Fonseca       27$000
23 Manoel Dias Monteiro Martins       27$000
24 Pedro Rodrigues de Pinho       27$000
           510$000

Remissão. A pedido do Secretario conferiu-se-lhe o diploma de socio remido.
Ao encerrar a sessão, o Senhor Presidente [...] [...] aos companheiros de trabalho [...] era a 

ultima sessão e portanto era de dever logo que se achem concluidas as contas e confeccionados 
todos os trabalhos relativos á Direcção actual, proceder-se á Eleição dos novos funcionarios para 
o 12º anno Social, ficando nesta occasião auctorizado o Secretario para convidar ao Excelentissimo 
Senhor Presidente e os Senhores 1º e 2º Secretarios d’Assemblêa Geral, e bem assim os Senhores 
membros da Commissam de Contas para dar o seu parecer, convocando ao mesmo tempo por meio 
de annuncios nos jornaes os Senhores Socios, para proceder-se á nova Eleição.

 Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente deu por concluida a sessão ás 8½ horas.
E para constar eu lavrei a presente que assigno.
         Caetano Alvarez Pinto Leite
Jose Gonçalvez Belchior        Secretario
Augusto Jose da Silva Marcellino
Manoel Soares de Oliveira
José Monteiro Mascarenhas
Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Joaquim Bernardo Mendes
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Acta da Sessão de posse da nova Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura em 31 de Maio 1874,  

decimo primeiro anno social

Prezidencia do Senhor Caetano Alves Pinto Leite

As 11 horas da manhã, presentes os Senhores Directores, abaixo assignados, e havendo numero, 
o Senhor Prezidente declarou aberta a sessão.     Declarou o Senhor Prezidente que o unico e prin-
cipal fim da presente reunião era empossar os novos Directores eleitos em 21 do corrente. E sendo 
ahi comparecerão os Senhores da nova Direcção, os quaes declararam neste momento assumir as 
rédeas da Directoria, para que forão eleitos.

 Nada mais tendo de tractar-se, o Senhor Prezidente encerrou a sessão ás 12 horas.
E para constar fiz lavrar a presente acta que todos assignarão e eu, servindo de Secretario, a 

assignei.

A ex Directoria      Francisco Jose Rodriguez Pedreira
Caetano Alves Pinto Leite
       Servindo de Prezidente     A nova Directoria
Manoel Soares de oliveira     Joaquim Soares Silva Moreira
Joaquim Bernardo Mendes     Francisco Jose de Souza Cardoso
Augusto Jose da Silva Marcellino    Antonio da Costa Lima
José Monteiro Mascarenhas    Carlos Alberto Moraes
        Domingos Jose d’Oliveira Junior
        Jose Antonio Soares
        Miguel Francisco Rodriguez de Moraes

Acta da primeira sessão da 12ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 1º de Junho de 1874 –

Prezidencia do Senhor Caetano Alves Pinto Leite

Ás 6½ horas da tarde reunidos os eleitos na sessão d’Assemblea Geral de 24 de Maio, que foram 
os Senhores Joaquim Soares da Silva Moreira, Carlos Alberto Gonçalves de Moraes, Miguel Francisco 
Rodriguez de Moraes, Domingos José d’Oliveira Junior, Antonio da Costa Lima, José Antonio Soares 
e abaixo assignado que ficou encarregado da secretaria sendo escolhido prezidente da directoria o 
Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira e thezoureiro o Senhor Antonio da Costa Lima.

 O Senhor prezidente declarou que na prezente sessão apezar de preparatoria devia tratar-se 
do expediente, nomeando director fiscal do corrente mez de Junho o Senhor Miguel Moráes.

Expediente.  Officios: da sociedade Euterpe dando o rezultado de sua ultima eleição; de 
Bernardino da Costa Rodrigues Vianna, Manoel Joaquim de Sousa e Silva, Silvino Estebes dos Santos e 
Manoel Telles da Gama, participando não quererem continuar como socios d’este “Gabinete”.     Resol-
veu-se empregar, particular ou officialmente os meios para serem retirados os officios d’estes socios.
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Revendo-se os livros “DIARIO” e “CORRENTE ” = em que está feita a escrita da sociedade e 
visto o systema uzado nos lançamentos; deliberou-se a creação de uma escripta nova que, sendo 
mais explicita, de mais clareza a qualquer consulta, encarregando-se ao abaixo assignado para 
encommendar os livros precisos.

Ao mesmo se incumbio da compra de duas esferas geographicas para ornar a meza da biblioteca, 
e servir de aprendizagem para a aula que n’este estudo queira iniciar-se.

 Não recebendo ha muito o “Gabinete”, o jornal “Illustration Española” assignado por in-
termedio do agente n’esta cidade; resolveu-se pedir ao correspondente de Lisboa uma assinatura 
deste jornal, assim como algumas obras que sentirem necessaria.

Fallou-se na differença d’idade em que é reprezentada Sua Majestade Fidelissima deliberando-se 
que seja reformada a effigie, logo que se possua um retrato moderno no Monarcha.

 Fizeram pedido de remissão os acutaes socios: Joaquim Soares da Silva Moreira, Antonia 
da Costa Lima, Miguel Gomes da Costa, e Agostinho Candido de Sousa Ribeiro.

 Como ainda se não houvesse recebido as contas da direcção antecessôra, deliberou-se 
especificar a forma na seguinte acta.

 Por nada mais haver a tratar encerrou-se a acta ás 7¾ da noite do dia 1º de Junho de 1874.
         o secretario
Joaquim Soares Silva Moreira    Francisco José de Souza Cardoso
Antonio da Costa Lima
Miguel Moraez
Domingos Jose d’Oliveira Junior
Carlos Alberto Moraes
Jose Antonio Soares

Acta da 2ª sessão da 12ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 17 de Junho de 1874 –

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

Ás 6½ horas da tarde foi aberta a sessão com a presença de todos os Senhores Diretôres.
Lida a acta da sessão anterior (1º de Junho) foi approvada – 
Foi propôsto e approvado para socio effectivo, o Senhor José Joaquim Teixeira domiciliado em 

Santo Amaro – 
Authorizou-se o Senhor thezoureiro a proceder com o cobradôr pela forma que entender, dan-

do-se-lhe poderes ilimitados sobre este empregado.
Foi aprezentada nova lista de livros que, sem factura, remeteu o correspondente em Lisboa, 

por intermedio do Senhor Antonio de Cerqueira Lima – 
Authorizou-se ao abaixo assignado a mandar fazer um escudo com os dizeres precisos para 

colocar na frente exterior do sallão da biblioteca, visto a antiga taboleta ficar inutilizada pela queda 
que sofreu em dias da primeira semana d’este mez – 

Para prevenir a falta de comparecimento dos proffessôres dos dois cursos de – grammatica – 
e – franceza; resolveu-se que o Senhor bibliothecario tenha a seu cargo um pequeno livro em que 
declare as occorrencias sobre este assumpto marcando as horas de sahida e entrada dos proffessôres.

 Do thezoureiro da direcção tranzacta foi recebida a quantia de Reis 2:074$490 = dois con-
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tos setenta e quatro mil quatrocentos e noventa reis em dinheiro, e a de Reis 113$000 – cento e 
treze mil reis – reprezentada por recibos e diplomas de socios que o referido thezoureiro ficou de 
realizar.

 Por nada mais se haver a tratar, encerrou a sessão ás 8 horas da noite do dia 17 de Junho de 
1874 =

          o secretario
Joaquim Soares Silva Moreira    Francisco José de Souza Cardoso
Antonio da Costa Lima
Carlos Alberto Moraes
Domingos Jose d’Oliveira Junior
Miguel Moraez
Jose Antonio Soares

Acta da 3ª sessão da 12ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 06 de Julho (6 de Julho) de 1874

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

Ás 6½ horas da tarde prezentes todos os Senhores diretôres, levantou-se o Senhor José Antonio 
Soares dando lista de propostos seus e pedindo para retirar-se por ter affazeres que o impossi-
bilitavam de assestir ate final.

Expediente Officio do prezidente da provincia Senhor Commendador Antonio Candido da Cruz 
Machado participando sua retirada para a Corte e agradecendo a coadjuvação prestada á sua ad-
ministração; do actual prezidente o Senhor Doutor Venancio José de Oliveira Lisboa enviando 2 
exemplares da tradução = O adolescente etc = de C. Cantú; dos Senhores Antonio José Pereira da 
Silva Araújo e Manoel José Ribeiro da Cunha offertando sua publicação = Observações de Clinica 
etc. =; do Secretario da sociedade typographica Bahiana dando o nome dos actuaes funcionarios; 
do Senhor prezidente d’assemblea geral Doutor Manoel de Saldanha da Gama participando sua 
auzencia por seguir para Europa; do secretario do “Gremio Litterario Portuguez” do Pará agra-
decendo a offerta do Relatorio da direcção antecessora e dando o nome de seus colegas.     Carta do 
Senhor Antonio Maria d’Albuquerque (socio) offerecendo assinatura annual da “Gazeta da Beira”.   
Resolveu-se responder aos que ainda falte prehencher esta formalidade.

Socios effectivos. Foram propostos e approvados os Senhores:

João Maria Ferreira Castello Branco
Francisco Martins Portella
Francisco Antonio da Silva 
Jose Joaquim Gonçalves d’Oliveira

Proponente o Senhor Antonio da Costa Lima

João José de Vasconcellos
José Pestana Simões
José dos Santos Junior
Manoel Feliz da Costa Magalhães
José da Silva Pereira

Proponente o Senhor José Antonio Soares

Antonio de Souza Cardoso Proponente Senhor Manoel Joaquim de Azevedo 
Vianna
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Jose da Rocha Camões de Mendonça Proponente Senhor Carlos Alberto Gonçalves de 
Moraes

Manoel Joaquim Rodrigues
Bento José de Oliveira Guimarães
Arthur Antonio Montes de Barros
Joaquim Fernandis da Silva Braga

Proponente Senhor Domingos Jose d’Oliveira Junior

Joaquim Teixeira da Motta
Constantino José Tavares
Albino Soares d’Oliveira Pontes
Mazzeo Augusto Corrêa

Antonio Augusto Coelho de Magalhães “ “ “

Socio remido. A pedido mandou-se passar o diploma ao Senhor Henrique de Sousa Palmeira 
Guimarães.

 Tomou-se conhecimento do custo das duas esferas geographicas que já ornam a meza da 
biblioteca que foi de Reis 119$250 = com pertences.

 Deliberou-se a encadernação de todos os livros que d’ella necessitam.
O Senhor directôr Domingos Jose de Oliveira Junior aprezentou 13 vollumes de obras que offertou 

á sociedade.
Resolveu-se comprar até ao fim do corrente mez acções de qualquer establecimento de credito 

no valor nominal de 1:300$000 para applicar ao novo titulo – Capital social – creado pela delibe-
ração d’assemblea geral de 24 de Maio d’este.

Foi revogada a iliminação de Pedro Rodrigues de Penha por ter pago as mensalidades que devia 
e não ter elle sciencia de tal deliberação.

 O Senhor prezidente declarou ter nomeado diretor do corrente mez o Senhor Jose Antonio 
Soares.

 Encerrou-se a sessão ás 8 horas da noite do dia 6 de Julho de 1874.
Joaquim Soares Silva Moreira     Francisco José de Souza Cardoso
Antonio da Costa Lima       Secretario
Miguel Moraez

Acta da 4ª sessão da 12ª direcção  
do “Gabinete Portuguez de Leitura”  

em 28 de Julho de 1874

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares Moreira

Ás 6½ horas da tarde prezentes todos Senhores diretores, foi aberta a sessão.
Depois de lida e approvada a acta da sessão de 6 do cadente, foram approvados para socios os 

seguintes propostos:
Joaquim Teixeira da Cunha  proposta de Manoel Francisco Pereira
João Baptista Pereira Simões          “        “    Joaquim Soares da Silva Moreira
Casemiro Ribeiro Guimarães          “        “    Manoel Joaquim Lino Junior
Antonio Alves da Silva Moreira proposta de Joaquim Soares da Silva Moreira
José Luiz Marques           “        “    Miguel F. R. de Moráes
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 Foi aprezentado o novo jogo de livros para a escripturação da caza no custo de Reis 36$000 =
 Igualmente um escudo para substituir no frontal da bibliotheca, a taboleta inutilizada, 

sendo o custo Reis 35$000 =
 O Senhor director Carlos Alberto Gonçalves de Moráes pedio o diploma de remido.
 Authorizou-se assinatura do jornal francez “Illustration Française” no anno de 1874, e do 

portuguez “Diario Illustrado” por um anno.
 Encarregou-se ao Secretario de aprezentar o orçamento das despesas com a mudança e 

reforma da effigie do monarca.  O Senhor prezidente não tendo ainda applicada a 
quantia mencionada na acta de 6 pediu parecer sobre este fim, indigitando acções do Banco Mer-
cantil cotadas a premio de 6%. Foi unanime o parecer n’este meio d’applicação.

 Foi approvada a encommenda para Lisboa de 11 bustos a lapis, para ornar as estantes da 
bibliotheca, limitando-se em 1000 fortes o custo de cada um.

 Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão ás 7¾ horas da noite.
        Francisco José de Souza Cardôso
Joaquim Soares Silva Moraes    Secretario
Antonio da Costa Lima
Miguel Moraez

Acta da 5ª sessão da 12ª directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 10 de Setembro de 1874 =

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

Ás 7 horas da tarde prezentes os Senhores Miguel Moráes, Antonio da Costa Lima e o secretario 
abaixo assignado abriu-se a sessão, não comparecendo o Senhor Domingos Jose d’Oliveira Junior, 
Carlos Alberto Gonçalves de Moraes, e José Antonio Soares.

Lida e approvada a acta da sessão anterior, foi proposto e approvado para socio effectivo o Se-
nhor Bento Gil Ca[...], Joaquim Gonçalves Belchior, e José Amado Junior.

 Foi lida uma carta do nosso correspondente em Lisboa, Januario Camillo Mendes Morgado, 
dizendo só poder conseguir os bustos encommendados pelo preço de 3 a 5$000 fortes pelo que se 
deliberou tornar sem effeito o pedido.

 Tendo o socio José Joaquim Esteves participado sua auzencia temporaria d’esta provincia, 
foi notada a auzencia desde 1º de outubro proximo futuro.

 O Senhor prezidente, fallando sobre a manifestação derigida ao nosso Consul n’esta pro-
vincia, que se acha em Portugal, e em que o “Gabinete” foi reprezentado por todos os membros 
da actual directoria; lembrou que não devia esta occorrencia ser estranha á acta, consignando-se 
na prezente.

 Elevando-se o orçamento das obras com a mudança da effigie do nosso Monarcha a perto 
de 1:000$000 = resolveu-se espaçar a deliberação definitiva até á nova sessão, por se contar com 
a presença dos 3 Senhores Directôres auzentes.

 De nada mais se havendo a tratar, encerrou-se a sessão ás 7¾ da noite, pelo que lavrei a 
prezente que assigno.      Francisco José de Souza Cardoso

Joaquim Soares Silva Moraes    Secretario
Antonio da Costa Lima
Miguel Moraez
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Acta da 6ª sessão da 12ª directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 10 de Setembro de 1874

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

Ás 6½ horas da tarde, prezentes todos os Senhores directores, foi lida e approvada a acta da 
sessão anterior.

Foi lida uma carta do Senhor Manoel Corrêa da Silva Mello, participando sua auzencia tempo-
raria d’esta capital.

 Propondo-se novamente a compra dos retratos d’alguns escriptôres para ornamento das 
estantes, approvou-se esta despeza, assim como a de um só quadro que reuna 6 ou 7 bustos d’es-
criptores extrangeiros, sendo um de cada paiz.

Tendo de se solemnizar o anniversario natalicio de Sua Majestade Fidelissima el rei Dom Luiz, o 
Senhor prezidente propôz para se descutir a forma do festejo resolvendo-se depois de varias consi-
derações que, alem da illuminação exterior até às 8 horas da noite do dia 31; se solicitasse do actual 
emprezario da companhia dramatica, um expectaculo de galla nomeando-se, com a prezidencia 
do Senhor prezidente da directoria, aos Senhores Oliveira Junior, Carlos Alberto e secretario abaixo 
assignado para tratarem d’este expediente, e aprezentar o resultado na primeira sessão do Conselho.

 Foram propostos e aprovados os Senhores:
João Espinola da Cunha – proposto pelo Senhor José Antonio Soares
Joaquim Gonçalves d’Azevedo – “      “       “     Miguel F. R. de Moraes
João Teixeira de Carvalho –        “      “       “          “       “         “        “
Joaquim Antonio d’Araujo –       “      “       “         José Antonio Soares
 De nada mais se havendo a tratar foi encerrada a sessão às 8 horas da noite, pelo que lavrei 

a prezente acta em que se assignão os Senhores directores prezentes.

Joaquim Soares Silva Moraes   O secretario Francisco José de Souza Cardôso
Antonio da Costa Lima
Carlos Alberto Moraes
Domingos Jose d’Oliveira Junior
Miguel Moraez

Acta da 7ª sessão da 12ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 16 de Outubro de 1874

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

As 6¾ horas da tarde, prezentes todos Senhores directores foi lida e approvada a acta da sessão 
anterior.

Tomou-se conhecimento da auzencia temporaria do socio Senhor Manoel Correa da Silva Mello, 
e foi lido um officio do secretario da sociedade beneficente Fraternidade Sergipana, em que incluhia 
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lista da nova directoria para o anno social de 1874 a 1875.
 A Commissão, dando parte da compra d’um expectaculo á empresa Vicente, para o que 

fôra encarregada pelo Conselho e que seria no dia 31 para festejar o anniversario natalicio de Sua 
Majestade Fidelissima, disse tel-a realisado por Reis 600$000, sendo o drama original portuguez 
– 29, honra e gloria – levado com todo o apparato, sendo antes cantado por toda a companhia o 
hymno de Dom Luiz 1º, depois da orchestra executar o hymno brasileiro.     [...] [...] d’este resultado 
authorizou-se a mesma commissão a contratar o decoramento do theatro e a ordenar qualquer 
despeza para o brilhantismo do festejo, prestando os demais Senhores directores todo o concurso 
que a commissão possa necessitar para mais facil dezempenho.

 Foram prospostos os seguintes Senhores:
Custodio dos Reis Principe           – proposto pelo Senhor Manoel Joaquim Lino Junior
Antonio Muniz de Oliveira Neves –         “         “         “            João Guedes Pinto
 O resto de tempo gasto n’esta sessão que se encerrou às 8 horas, foi para regularizar a 

entrega de bilhetes e mais medidas concernentes ao espectaculo de 31 =
 Para constar lavrei a prezente acta em que se assignam os Senhores directores prezentes.
     O secretario Francisco José de Souza Cardoso
Appendice. Foi deliberado n’esta sessão que o produto liquido do espectaculo de 31, fôsse di-

vidido em partes iguaes pela “Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 de Setembro” e pelo 
hospital d’alienados São João de Deos”.

      O secretario Francisco José de Souza Cardoso
Joaquim Soares Silva Moraes
Miguel Moraes
Domingos Jose d’Oliveira Junior
Carlos Alberto Moraes
Antonio da Costa Lima

Acta da 8ª sessão da 12ª direcção  
do “Gabinete Portuguez de Leitura”  

em 16 de Novembro de 1874

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares Moreira –

Ás 6¾ horas da tarde prezentes todos Senhores directores, foi aberta a sessão com a leitura da 
acta da sessão anterior que foi approvada.

Expediente:  Foram lidos os seguintes officios:
Da Directora da Associação Commercial convidando esta directoria para comparecer á solem-

nidade da inauguração do Monumento á praça do Riachuelo, no dia 23 do corrente.
Do socio Estevão Nolasco Cardôso, actualmente em Pernambuco, pedindo suspensão do paga-

mento de mensalidade enquanto estiver auzente d’esta.
Do socio Senhor José Alves Ferreira offerecendo á biblioteca as traduções da “Historia da Re-

forma” e “Noites com os romancistas”, tudo em 2 volumes.
Do secretario da philarmonica “Terpsichore”, enviando a lista do novo Conselho directoria na 

gerencia de 1874 a 1875.
Do secretario principal da sociedade Spiritica Brazileira enviando o relatorio d’aquella associação.
Do socio Senhor Domingos José da Silva Fortuna accuzando recebimento d’um officio do secre-
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tario abaixo assignado em que o convidava a entrar com suas mensalidades em atraso, e em que 
declara pagar e não querer continuar a fazer parte do quadro social.

Do Senhor Provedor as Santa Caza da Mizericordia desta cidade, o Conselheiro Manoel Pinto de 
Sousa Dantas accuzando recebimento de Reis 456$955 acompanhados do officio em que se lhe dizia 
ser esta quantia a metade do produto liquido do espectaculo de 31 de Outubro, que esta directoria 
offertava ao hospital d’alienados “São João de Deos”, offerta que elle agradece em nome da Meza 
e da Irmandade da Santa Caza.

 Por não haver na directoria o numero preciso que podesse deixar seus affazeres para re-
presentar a corporação na solemnidade para que convidou a Junta directoria da Associação Com-
mercial, resolveu-se não comparecer nomear commissão, a vista da impossibilidade que ocasiona 
o ser em dia de trabalho.

 A Commissão encarregada de derigir o expectaculo de 31 de Outubro, aprezentou a conta 
resumida de receita e despeza aprezentando um liquido produto de Reis 917$910, do que fez en-
trega á “Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 de Setembro de Reis 458$955, e ao hospital 
d’alienados “São João de Deos” quantia egual.

 Ao encerrar a sessão resolveu-se fazer iluminar o sallão da bibliotheca, no exterior nas trez 
noites de festejo pela inauguração do monumento [...] Riachuelo, e na noite de 1º de Dezembro.

 De nada mais se havendo a tratar, encerrou-se a sessão, as 7¾ horas da noite.
        Francisco José de Souza Cardoso
Joaquim Soares Silva Moraes       Secretario
Antonio da Costa Lima
Carlos Alberto Moraes
José Antonio Soares
Miguel Moraez

Copia

Balancete

de = receita = e = despeza = no expectaculo promovido pela direcção d’este Gabinete na noite 
de 31 de Outubro passado para solemnizar o anniversario natalicio de Sua Majestade Fidelissima, e 
o liquido producto entregue, em partes eguaes, á “Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 
de Setembro” e hospital “São João de Deos”.

= RECEITA =

De Camarótes de 1ª ordem   302$000
 “               “         “  2ª     “   309$000
 “               “         “  3ª      “   166$800
De varandas, 4ª ordens e portões   31$200
De Platéas   594$000
De cadeiras   415$000
De entradas para camarótes   13$000
De offertas em bilhetes devolvidos   64$000
   1:895$000
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= DEZPEZA =

Conta da “Imprensa Economica”       35$400
[...] de fitas, a Domingos Rodriguez da Nova     6$250
[...] [...]pel a Francisco Olivieri       11$000
Conta de cartões a Alves e Filhos       5$000
Recibo d’annuncios no “Jornal da Bahia”      2$800
Para um bouquet de pennas, borlas de ouro, e letras douradas nas fitas  75$000
Aluguel do quadro com a effigie de Sua Majestade Imperial   5$000
Nota de despezas miúdas        3$140
Conta do armadôr José da Costa Ferreira      200$000
Recibo de Vicente P. de Oliveira, emprezario da Companhia
dramatica pelo expectaculo       600$000
Contas de flores e ramos      33$500 977$090
    S. E. [...] O.    liquido Reis 917$910

_______________      _______________
Divizão:

 á Sociedade Portugueza       458$955
ao hospital “São João de Deos”       458$955
           917$910

Sala das sessões do Gabinete Portuguez de Leitura – em 12 de Novembro de 1874.
      Francisco José de Souza Cardoso, secretario

Acta da 9ª sessão da 12ª direcção  
do “Gabinete Portuguez de Leitura”  

em 30 de Dezembro de 1874

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

Ás 7 horas da tarde prezentes todos Senhores directores foi aberta a sessão com a leitura da acta 
da sessão anterior que foi approvada.

Expediente:     officios dos Senhores: José Antonio Peixoto Braga pedindo escusa de continuar 
no quadro dos socios:

Clarindo Cyro do Valle, secretariado Imperial Lyceu de arte e officios, remettendo a lista dos 
nomes dos directôres no biennio de 1874 a 1876 = Secretario da Real Sociedade Portugueza de 
Beneficencia, agradecendo a offerta de Reis 458$955, metade do liquido produto do espectaculo 
promovido no dia 31 de Outubro proximo passado =   Ernesto Cybrão, 1º secretario do Gabinete Por-
tuguez de Leitura no Rio de Janeiro, acusando recebimento do officio de 1º de Junho acompanhado 
do relatorio da directoria de 73 a 74, e remettendo o relatorio d’aquelle “Gabinete” [...] 

Manoel da Silva Alves Pereira, secretario da Real Sociedade [...] de Beneficencia d’esta pro-
vincia, enviando a lista dos nomes da actual direcção e relatorio aprezentado na ultima reunião 
d’assemblea Geral.
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Propostas. Pelos Senhores directôres Carlos Moraes e Costa Lima foram propostos os Senho-
res Jose O’donnell Pacheco, João Pedro Gomes Carraça, Jose Coelho de Resende, José Dias Lopes e 
Manoel Fernandes d’oliveira Guimarães, que foram approvados.

 Tendo-se em 16 de Novembro proximo passado officiado a different[es socios em atrazo no 
pagamento de menslidades marcando-se-lhes o praso de 30 dias para resgatarem seus recibos.

Ficam riscados do quadro social, por recusa de pagamento:
os Senhores Manoel Joaquim de Sousa, devendo 18$000 – Manoel José da Costa Lima, devendo 

18$000 – José de Souza Martinho devendo 21$000 José Pereira Gomes, devendo 18$000 – Augusto 
Antonio de Motta Dias, devendo 24$000.

De nada mais se havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 7¾ da noite, pelo que lavrei a pre-
zente acta em que me assigno – 

        Francisco José de Souza Cardoso
        Secretario
Antonio da Costa Lima
José Antonio Soares
Miguel Moraez
Domingos Jose de Oliveira Junior
Carlos Alberto Moraes

Acta da 10ª sessão da 12ª direcção  
do “Gabinete Portuguez de Leitura”  

em 3 de Fevereiro de 1875

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

As [...] horas da tarde prezentes todos Senhores directores foi aberta a sessão sendo approvada 
a acta da sessão anterior.

Expediente: officio da directoria do “Club Litterario Curitybano” installado em 19 de 
Dezembro do anno findo na capital do Paraná, participando a creação d’este “Club” e manifestando 
o dezejo de entreter as melhores relações de fraternidade litteraria.

Carta do Senhor Manoel Correa da Silva Mello, socio, pedindo [...]er considerado prezente, visto 
ter ha mezes participado auzencia temporaria por encommodos.     Officio do Excelentissimo Se-
nadôr João José de Oliveira Junqueira, actual ministro da Guerra, offerecendo à nossa bibliotheca 
um exemplar da obra vertida do francez e publicada por sua ordem = A retirada da Laguna, pelo 
capitão Alfredo de Escragnolle Taunay = 

 O secretario, abaixo assignado, em nome do Senhor José Joaquim Leite Borges, socio remido, 
pediu novo diploma por se ter extraviado o que em tempo competente lhe fora dado, resolvendo-se 
que lhe fosse passado com declaração de ser por extravio do primitivo.

 Foram propostos e approvados os seguintes Senhores.
Pelo Senhor Manoel Joaquim Lima Junior
 Manoel Miranda de Menezes
 José Maria Pires
 João Amaro Lopes
Pelo director Miguel Francisco Rodriguez de Moraes
 Joaquim da Silva Nogueira
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 José Maria da Costa e Silva
Pelo Senhor João Guedes Pinto
 Julio de Vasconcellos
Por Francisco José de Sousa Cardôso
 Agostinho Dias Lima
 Por de nada mais se haver a tratar foi a sessão encerrada às 7¾ horas da noite, pelo que 

lavrei a prezente que assigno como secretario                                  Francisco José de Souza Cardôso
Joaquim Soares Silva Moraes
Miguel Moraez
Antonio da Costa Lima
Carlos Alberto Moraes

Acta da 11ª sessão da 12ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 27 de Fevereiro de 1875

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

Prezentes todos os Senhores directores e lida a acta da seção anterior que foi aprovada, foram 
propostos os seguintes Senhores:

João Amaro Lopes, Joaquim Dias da Silva, Joaquim da Silva Mattos, Manoel Gomes da Silva, 
Fortunato Augusto da Silva, Domingos Jose Marques Vidal, José Ribeiro da Silva Lopes, Antonio 
Cardosos dos Santos Lessa, Firmino F[...] de Pinto

Sendo approvados d’estas propostas [...] [...] d’esta sessão foi encerrada as 7½ da noite e eu que 
lavrei a prezente acta que assigno.

        Francisco José de Souza Cardoso
        Secretario
Joaquim Soares Silva Moraes
Miguel Moraez
Antonio da Costa Lima
Carlos Alberto Moraes

Acta da 12ª sessão da 12ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 27 de Março de 1875

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

Ás 7 horas da tarde, prezentes os Senhores Miguel Francisco Rodrigues de Morais, Antonio da 
Costa Lima e o secretario abaixo assignado foi aberta a sessão por se acharem [...] membros da 
direcção e por isso maioria.

Lida e approvada a acta da sessão anterior, passou-se a leitura do expediente da secretaria.
Officio do ajudante do Bibliothecario, Manoel Joaquim Lima Junior pedindo exoneração do cargo.
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Officio de José Joaquim Fernandes [...] socio effectivo, participando auzencia temporaria.
Carta do socio honorario Francisco Gomes d’Amorim, agradecendo a passa[...], por este direc-

torio, de 52 exemplares da sua obra o “Cedro Vermelho”.
Officio do socio effectivo Mathias Alves Dias, pedindo para ser eliminado do quadro social.
Officio do Excelentissimo Conselheiro capitão Tente Francisco Teixeira da Silva, agradecendo a 

offerta de Ler [...]ar obras da Bibliotheca, tanto a si como aos officiaes de seu comando na corveta 
portugueza “Sagres”.

Officio do socio Efectivo [...]o Rodrigo José de Sousa Cardôsos participando auzencia temporaria.
Foi proposto e aceite para o cargo vago de ajudante do Bibliothecario, o Senhor Severino José 

Gonçalves Pereira, para começar o exercício em 1º de Maio proximo futuro.
Deliberou-se que o officio do ex-ajudante do Bibliothecario o Senhor Manoel Joaquim Lino 

Junior, lhe fôsse devolvido por impertinente e não dever ser archivado.
 – Foram approvadas as seguintes propostas para socios effectivos
De Miguel Francisco Rodriguez de Moraes  – José Amado [...]
De Domingos José d’oliveira Junior  – João Manoel da Costa [...]
 do mesmo     – Casemiro Pereira de Azevedo [...]
do mesmo      – Antonio José Gonçalves
do mesmo      – Joaquim Francisco Jacintho
do mesmo      – Antonio Jose Marques
do mesmo      – Francisco Lopes Cardôso
De nada mais tendo a tratar-se encerrou-se a sessão às 8 horas do que lavrei a prezente acta
        o secretario
Joaquim Soares Silva Moraes    Francisco José de Souza Cardôso
Antonio da Costa Lima
Miguel Francisco Rodriguez de Moraez
Carlos Alberto Moraes

Acta da 13ª sessão da 12ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 11 de Maio de 1875

Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

Ás 6½ horas da tarde, prezentes os Senhores Miguel Moraes, J. Antonio [...]res, Costa Lima, 
Oliveira Junior e o secretario abaixo assignado foi aberta a sessão com a leitura da acta da sessão 
anterior que foi approvada.

[...]nida o Senhor prezidente fallou na necessidade da convocação da Assemblea geral que deve 
eleger os successôres visto que encomenda que ha mezes se fez para Lisboa não chegaria a tempo 
de [...]der ser apresentada pela actual direcção, e que para isso se lesse [...] projecto do Relatorio, 
marcando-se o dia em que deveria ser convocada assemblea geral ordinaria. Depois de lido 
e approvado o projecto do Relatorio, marcou-se o dia 23 do corrente para a reunião dos socios em 
Assemblea geral, authorizando-se o secretario abaixo assignado a convidar a commissão fiscal a 
proceder ao exame nos livros e doccumentos, e os eleitos para a mesa da assemblea geral, a oc-
cuparem seus cargos no mencionado dia 23 – o secretario abaixo assignado ficou encarregado de 
fazer imprimir o Relatorio, dando-se amplos poderes para este fim.
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[...] encerrou-se a sessão e o Senhor prezidente disse novamente que, visto nesta a ultima 
sessão exclusiva do conselho, não deixaria se congratular com os demais membros do conselho 
pela boa harmonia que suavizou o pequeno trabalho, que, nos cargos respectivos, [...] [...] um, nos 
doze mezes de gerencia, e que se julgará feliz se em qualquer corpo collectivo a que ainda possa 
pertencer, encontra[...] colegas tão cordatos e uniforme no pensar.

As 7¾ encerrou-se esta sessão, pelo que lavrei a prezente acta que assigno.
         o secretario
Joaquim Soares Silva Moraes     Francisco José de Souza Cardôso
Antonio da Costa Lima
Miguel Francisco Rodriguez de Moraez
Carlos Alberto Moraes

Acta da sessão de posse  
da nova directoria eleita  

em assemblea geral ordinaria,  
de 23 de Maio de 1875,

= Prezidencia do Senhor Joaquim Soares da Silva Moreira

Ás 6½ horas da tarde do dia 28 de Maio de 1875, prezentes todos os membros da 12ª directoria 
do Gabinete Portuguez de Leitura, foi pelo Senhor prezidente declarado estar aberta a sessão que 
tem por fim exclusivo entregar á nova directoria [...] o mandato que foi confiado á 12ª directoria, 
e estando igualmente prezentes todos os novos eleitos, foram convidados a assignar a prezente 
acta como declaração de tomarem de hoje em diante a administração da nossa sociedade pelo que 
lavrei a prezente acta em que se assignão os membros das duas directorias.

      Francisco José de Souza Cardôso     secretario
      Antonio Joaquim Gomes
Carlos Alberto Moraes   Manoel Joaquim de Souza Vianna
Antonio da Costa Lima   Bento José Gomes de Castro
      Wenceslau Pires
      José Dias Antunes
      Manoel José Marques
      Joaquim Antonio de Moraes
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Acta da 1ª sessão da 13ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 1º de Junho de 1875

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes –

As seis horas e meia da tarde, reunidos os eleitos na sessão da Assemblêa Geral ordinária de 23 
de maio passado, que forão os Senhores Antonio Joaquim Gomes, Wenceslau Pires, Joaquim Anto-
nio de Moraes, Manoel Joaquim de Souza Vianna, José Dias Antunes Manoel José Marques e Bento 
José Gomes de Castro; havendo esta Directoria já de antemão nomeado dentre si no mesmo acto da 
sessão de posse para os seguintes cargos – de que cada um [...] está de posse: os Senhores Antonio 
JoaquimGomes – Prezidente, Bento José Gomes de Castro – secretario, Wenceslau Pires, Thezoureiro.

 O Senhor Prezidente disse que a prezente sessão tinha por fim tratar-se de conhecer as 
urgencias de qualquer dos [...] [...] d’Administração – para se providenciar no sentido do melhor 
andamento o que se julgasse conveniente – e nesta occazião o socio Thezoureiro tomando a palavra 
ponderou a necessidade que havia de mandar-se imprimir Diplomas, visto que não havia nenhum 
na Secretaria; tendo já mandado-se imprimir 5.000 recibos, por tambem não haver: Deliberou-se 
que se mandasse imprimir 500 – sendo 100 para socios remidos e 400 para socios effectivos.

O socio Antunes propôz para se comprar um livro [...] Alphabetico dos socios para sahidas de 
obras – aprovado [...] o socio Antunes fêz algumas considerações [...] [...]mado como o bibliothe-
cario dá respostas as vezes [...] [...]sentas pouco refletidas aos socios que procuram a biblioteca 
etc.: Foi encarregado o mesmo socio para, em particular, fazer sentir este incoveniente ao Senhor 
bibliothecario.      O Senhor Prezidente propôz para se abrir correspondência com um Livreiro na 
Cidade do Porto visto que ali se editão e publicão obras do merito que devem [...]ar esta biblioteca, 
e sendo approvada esta proposta foi escolhido o Livreiro [...] = Ernesto Chardron = e encarregado 
o secretario de abrir esta correspondencia, principiando por pedir um Cathalogo a fim de conhe-
cer-se as obras a pedir desde já.

 Delibrou-se tambem recommendar ao Livreiro con[...] para não mandar obras repetidas, 
nem antigas; e [...] novas ainda mesmo edictadas por outras cazas.

 O Senhor Prezidente lembrou a conveniencia de se [...] [...] a frequencia de socios á aula de 
Portuguez e Geographia elementar, visto a reducção de preço: Aprovado

Expediente: Officios: da Sociedade Beneficencia Academica convidando para a inauguração 
solenne; – da Sociedade Euterpe dando parte de sua ultima elleição –: do Professor de Portuguez e 
Geographia elementar pedindo augmento de ordenado – do Socio Manoel Dias da Roza solicitando 
o titulo de Socio remido; do socio Commendador Fernando Pereira da Cunha reclamando contra a 
declaração do Relatorio da Directoria tranzacta [...]anto aos Jornaes – Brazil e Chronica Religioza 
[...] [...] de sua offerta, offertando mais uma assignatura do Jornal – O Globo, a principiar de Julho 
em diante – dos Socios José Lopes Cardozo e José da Silva Ba[...] pedindo para serem elliminados: 
Rezolveu-se: quanto aos socios das Sociedades “Beneficencia Academica” e “Euterpe” [...]da esta 
Direcção e o secretario encarregado da resposta agradecendo.  Do Professor – não pode ser at-
tendido em vista do máo estado do Cofre; do Socio Roza – Sim – [...] [...] Fernando agradecer-lhe 
[...] Relatorio fu[...] [...] declarações quanto á offerta da assignatura [...] Directoria aceita-o com 
especial agra[...] [...] aos officios dos socios Lopes Cardozo e [...] [...] deliberou-se envidar todos 
os exforsos [...] [...] ver se consegue-se a que retirem seos officios – ao 1º encarregou-se o Senhor 
Director Marques de fallar e ao 2º se dirigirá o secretario officialmente – e será secundado pela 
[...] [...]ncia pessoal do Senhor Director Moráes a fim de se conseguir o desejado fim.
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Propostas

Forão propostos para socios effectivos – Pelo Senhor Director Manoel Joaquim de Souza Vianna 
os Senhores Antonio Francisco Tojal, Raymundo Lopes Pereira e Francisco Ribeiro da Cruz – Pelo 
Senhor [...] José Dias Antunes o Senhor Justino Antonio Soares – todos desta Capital. Pelo Senhor 
Thezoureiro Wenceslau Peres – o Senhor Manoel de Oliveira Pinto Raphaeli, morador na Cachoeira.

Foram todos approvados. 
Foi nomiado diretor fiscal do corrente mez de Junho o Senhor José Dias Antunes, que aceitou 

este encargo.
 E nada mais havemos a tractar-se o Senhor Prezidente levantou a sessão as 7 e ½ horas da 

tarde do dia 1º de Junho de 1875.
         O Secretario
Manoel Joaquim Marques      Bento José Gomes de Castro
Manoel Vianna       Antonio Joaquim Gomes
Joaquim Antonio de Moraes     Wenceslau Pires

Acta da 2ª Sessão da 13ª Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 17 de Junho de 1875

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

As sete horas da tarde reunidos todos os membros da Directoria o Senhor Prezidente abriu a 
sessão.  Procedeu-se á leitura da acta da sessão antecedente e foi approvada.

Expediente: Officio da Direcção tranzacta participando entrega da offerta por si collec-
tivamente feita a este Gabinete dos retratos dos escriptores contemporaneos e illustres, cujos já 
se achão collocados na nossa bibliotheca: inteirados.

Officio do Secretario e prezidente dos festejos de 2 de Julho convidando para o Tédéum – Não 
se tomou conhecimento.

Propostas: Do Socio Wenceslau Pires, propondo para socios effectivos ao Senhor Severino José 
Gonçalves Pereira [...] do Senhor Manoel Francisco Pereira – propondo o Senhor Antonio Pereira – do 
Senhor Antonio da Costa Lima propondo os Senhores Antonio Faria da Cunha e Eduardo Augusto 
[...] dos Santos – do Senhor Severino José Gonçalves Pereira – propondo os Senhores Gaspar José 
Rodrigues Pacheco – [...]cola Alves Dias – Manoel Filippe Coelho – M[...] José Lino Albino Simões 
Dias: do Senhor Antonio Rodrigues Saraiva – propondo o Senhor Jeronimo [...]cio da Serra Chucre: 
do Senhor Manoel José Marques propondo o Senhor Francisco José da Costa –: do Senhor Manoel 
Joaquim de Souza Vianna propondo os Senhores Victorino José Godinho e José Fernandes Cayres.

Forão todos aprovados.
 E nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente levantou a sessão as oito horas da noite.
 Secretario do Gabinete Português de Leitura 17 de Junho de 1875.

          O Secretario
Manoel Joaquim de Souza Vianna     Bento José Gomes de Castro

Joaquim Antonio de Moraes     Antonio Joaquim Gomes
         Wenceslau Pires
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Acta da 3ª Sessão da 13 Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

aos 24 de Julho de 1875

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

As seis horas e meia da tarde n’esta secretaria, reunidos os membros da Directoria: – Gomes, 
Peres, Vianna, Moraes e o secretario abaixo assignado, o Senhor Prezidente abrio a presente sessão.

 Lida pelo secretario a acta da sessão passada, e posta em seguida em discussão, foi aprovada.
 O Senhor Thezoureiro pedindo a palavra mostrou a urgência de mandar-se imprimir al-

guns Estatutos – visto que estão esgotados os que havião na Caza – foi resolvido que o Senhor 
Thezoureiro mandasse imprimir 500 exemplares.

 Expediente: Forão prezentes e lidos os seguintes officios da Real Sociedade Portugueza 16 de 
Setembro, do Monte Pio dos Artifices, do Gabinete de Leitura de Itabaiana, designando os relatorios 
enviados por este Gabinete; do Monte Pio da Bahia, incluindo a relação dos novos funcionarios e 
o relatorio da Direcção a quem [...], de que esta Directoria ficou [...] [...]da.       Um officio do socio 
Joaquim da Silva Nogueira reclamando pelo direito de socio para tirar obras da bibliotheca a cujo 
officio o secretario já tinha dado ao director a providencia affirmativamente.

 Foi presente tambem uma carta do Senhor Ernesto Chardrom do Porto accolhendo o con-
tato da Directoria para correspondente d’este Gabinete, n’aquella Cidade, mandando igualmente 
o Cathalogo das obras que tem publicadas, resolveu-se pedir alguns que faltem na bibliotheca.

 Propostas: O Senhor Director Vianna propoz para socio effectivo d’este Gabinete ao Se-
nhor Antonio José da Cunha. O socio Francisco José Rodrigues Pereira propôs ao Senhor José Maria 
[...] [...] Teixeira – O Senhor Severino José Gonçalves [...]reira – propôz os Senhores Viriato Antonio 
de Almeida Fonseca, Joaquim Maria Monteiro, Bernardino Correia Machado e Adriano José Fialho.

Forão todos aprovados.
 E nada mais havendo a tractar o Senhor Prezidente levantou a sessão as 7¾ horas da tarde 

Bahia e Secretaria do Gabinete Portuguez de Leitura, 24 de Julho de 1875.

Manoel Joaquim de Souza Vianna     Bento José Gomes de Castro
Manoel José Marques      Secretario
Joaquim Antonio de Moraes     Antonio Joaquim Gomes

Acta da 4ª Sessão da 13ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 31 de Agosto de 1875

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

As 7 horas da tarde, n’esta secretaria prezentes os Senhores Directores Gomes, Souza Vianna, 
Marques, [...] [...] secretario abaixo assignado e por tanto [...] [...], o Senhor Prezidente abrio a sessão.

 Procedeu e a leitura da acta da sessão passada foi approvada
Expediente: Forão lidos os seguintes officios:
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[...] Associação Portugueza de Beneficencia em Pernambuco – da Sociedade de Beneficencia 
Portugueza do Pará – da Sociedade Beneficente Fraternidade Sergipana accusando recebidos os 
officios e relatorios d’este Gabinete – Do Senhor Antonio Joaquim de [...] [...] Costa Capitam Tenente 
Commandante da [...] [...]oneira Portugueza = “Rio Douro” agradecendo em nome dos officiaes de 
seo Commando e offe[...] [...] d’esta Directoria em que pôz á disposição dos mesmos o salão d’esta 
bibliotheca para a leitura de Jornaes e consulta de obras.     Da Redacção do “Alabama” convidando 
para assistir aos suffragios que por alma das duas victimas a [...] 2 de Julho, João Albino de Almeida, 
brasileiro, e Joaquim de Souza Castro, portuguez, mandara [...] [...] no Convento de São Francisco: 
Este convite foi attendido, sendo reprezentado este Gabinete uma commissão de trez membros 
que forão os Senhores Presidente, Secretario e Thezoureiro. Do Socio [...]o da Costa Lima, fazendo 
uma reclamação, foi tomada em concideração.

Quanto a todos os outros officios esta direção ficou inteirada.     O Senhor Prezidente fêz algumas 
considerações sobre o curso de Portuguez e Geographia, sentindo que elle fosse [...] [...]tado por 
tão limitado numero de alumnos [...] e por proposta do Senhor director Vianna resolveo-se nomiar 
uma Commissão a fim agenciar alumnos, visto ter chegado de Lisboa os livros pedidos para [...] as 
aulas. Uma Commissão ficou composta dos Senhores Antonio Joaquim Gomes, Manoel Joaquim de 
Souza Vianna, Wenceslau Pereira, Manoel José Marques; sendo de urgente necessidade a confecção 
de um catalogo novo para esta bibliotheca, visto que o que existe é muito antigo e deficiente por 
ter-se augmentado consideravelmente o numero de obras que estão por catalogar, resolveu-se 
fazer-se, seguindo-se o systema do antigo [...] e precisas anotações – * e rezolveo-se que fosse 
encarregado de coordenal-o o ajudante do bibliothecario Severino José Gonçalves Pereira [...] [...]
trando-se-lhe uma gratificação de – 50$000 – cincoenta mil reis por esse trabalho.

Propostas – Forão apresentados os seguintes para socios effectivos
Do Senhor Manoel Joaquim de Souza Vianna, propondo – Eleuterio José Pereira
 “ “ “ “ “ “ “ “ – Gustavo Adolpho Pereira da Silva
 “ “ “ “ “ “ “ “ – José Carvalho
 “ “ “ “ “ “ “ “ – João Joaquim de Moura
 “ “ “ “ “ “ “ “ – Manoel da Silva Lopes Cardoso
 “ “ “ “ “ “ “ “ – José Joaquim d’Araujo Braga
Do Senhor “ “ “ “ “ “ – José Antonio Leite [...]
 “ “ Antonio Joaquim Gomes “  – Augusto de Carvalho
 “ “ Manoel José Marques  “  – José Antonio Marques [...]
 “ “ “ “ “ “   – Bernardo Jose Marques [...]
 Forão todos aprovados.
E nada mais havendo a tratar-se o Senhor Prezidente levantou a presente sessão, as oito horas 

da noite.
 Bahia a Secretaria do Gabinete Portuguez de Leitura, 31 de Agosto de 1875.
Joaquim Antonio de Moraes     Bento José Gomes de Castro
Manoel Joaquim de Souza Vianna     Secretario
               Antonio Joaquim Gomes
         Wenceslau Pires
*Este topico foi ratificado
na acta seguinte
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Acta da 5ª Sessão da 13 Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 12 de Outubro de 1875

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

 As sete horas da tarde nesta secretaria, presentes os Senhores Directores Gomes, Sousa 
Vianna Wenceslau Pires, Moraes e o Secretario a baixo assignado, o Senhor presidente abrio a 
prezente sessão.

 Procedendo-se á leitura da Acta da sessão passada, fez sobre ella observações o Senhor 
prezidente, a fim de restabelecer o topico em que diz e rezolveo-se que fosse encarregado de coor-
denal-o (o catalogo) o Ajudante da Bibliotheca Severino José Gonçalves Pereira, arbitrando-se-lhe 
x x x devendo ser – e resolveo-se encarregar o Ajudante do Bibliothecario Severino José Gonçalves 
Pereira de conferir as obras existentes, notar no Cathalogo velho as faltas, estragos ou erros que 
por ventura hajão apresentado depois ir-se anotando [...] na confecção de Cathalogo como por 
enga[...] [...] está exarado; por cujo serviço se lhe [...], [...] a mencionada quantia de 50$000 reis

Expediente

Forão lidos os seguintes officios: Da Associação Spiritica Brazileira convidando para sua data 
anniversaria e de posse; do Centro Directorio da Sociedade Libertadora sete de Setembro convi-
dando para o Leilão e sessão solemne da entrega das Cartas de Liberdade.     Do Socio Antonio de 
Moura Soares Velloso requerendo sua eliminação de socio por se retirar de vêz para Portugal; Do 
Senhor Doutor Joaquim dos Remedios Monteiro offerecendo a nossa bibliotheca sete opusculos – 
sobre diversas materias – Quanto aos dois primeiros, inteirado – a do Socio Velloso [...] quanto a 
offerta do Senhor Doutor Monteiro foi recebido com especial agrado e encarregado o Secretario de 
agradecer – o que participou ja ter feito.

 Foi igualmente lida uma Carta do Senhor Antonio Maria Pereira de Lisboa, participando re-
messa de livros na importancia de Reis 14$650 cujos Livros já se achão na bibliotheca: participando 
tambem ter recebido do Senhor Januario Camillo Mendes Morgado a quantia de Reis 69$15[...] impor-
tancia das remessas antigas – ficando em debito só esta ultima –      Ficou esta Directoria inteirada.

 O Senhor prezidente fez algumas considerações que forão aceitas, sobre a conveniência que 
havia na acquizição de mais alguns Jornaes de importancia reconhecida, de Portugal, e resolveo-se 
fazer acquizição dos seguintes – “Revista Occidental” – “Jornal do Porto” – “Commercio de Villa 
Real” – Jornal da Cidade de Braga – um Jornal da Cidade de Guimaraes – (destas duas Cidades 
tem de se resolver-se os melhores) e o Mosquito – do Rio de Janeiro.

 Para não onerar tanto os Cofres do Gabinete, e attenta a pouca importancia que uma leitura traz 
aos Socios – resolveo-se tambem dispensar-se os seguintes Jornaes “Semana Illustrada” – “Commer-
cial do Rio Grande” e “Viriato”, não reformando as assignaturas – logo que acabe as que estão pagas.

 Propostas. Forão propostos e aprovados para socios effectivos os seguintes Senhores:
Pelo Senhor Manoel Joaquim de Souza Vianna        – o Senhor Joaquim Cezario de Miranda
Pelo Senhor    “        “      “ “ “ – “ “     Guilherme Duarte Nascimento
 “       “     “        “      “ “ “ – “ “     [...]
 “       “     “        “      “ “ “ – “ “     Antonio Bernardo
“       “     “        “      “ “ “ – “ “     José Teixeira Novaes
 “       “ Severino Jose Gonsalvez Pereira – “ “     Manoel Pinto de Campos
 “       “ Antonio Joaquim Gomes  – “ “     Fernando Soares Pinheiro
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E nada mais havendo a tratar, o Senhor prezidente levantou a sessão as oito horas da tarde.
 Bahia, o secretario do Gabinete Portuguez de Leitura, 12 de Outubro de 1875.
Joaquim Antonio de Moraes     O Secretario
Manoel Marques       Bento José Gomes de Castro
Manoel Joaquim de Souza Vianna     Antonio Joaquim Gomes
         Wenceslau Pires

Acta da 6ª Sessão da 13ª Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 18 de Outubro de 1875

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

 As sete horas da tarde nesta secretaria, prezentes os Senhores Directores Gomes, Wenceslau 
Pires, Vianna, Moraes, Marques e o secretario abaixo assignado – Senhor o prezidente abrio a sessão – 

O Senhor Secretario disse não ter trazido a acta da sessão antecedente e por isso não se procedeu 
a leitura da mesma.    O Senhor prezidente expôz o fim desta sessão que era para rezolver sôbre um 
officio derigido a esta directoria pelo distincto litterato Portuguez o Senhor Antonio de Castilho, 
que se acha entre nós – se pode para fazermos a Conferencia nesta bibliotheca onde deseja apre-
zentar-se aos socios desta Associação e a toda a Colonia portuguesa.

Deliberou-se affirmativamente marcando-se para o dia 21 do corrente as 7 horas da noite para 
esta conferencia – para cujo fim se farão annuncios em todos os Jornaes Diarios d’esta Capital 
convidando a concurrencia dos Socios, não Socios em geral de qualquer nacionalidade, ficando o 
Secretario encarregado de fazer os annuncios e a devida communicação ao Excelentissimo Senhor 
Antonio de Castilho.

E nada mais havendo a tratar, o Senhor prezidente levantou a prezente sessão as 7½ horas da noite.
 Bahia, o Gabinete Portuguez de Leitura, 18 de Outubro de 1875.
Joaquim Antonio de Moraes     O Secretario
Manoel Marques       Bento Jose Gomes de Castro
Manoel Joaquim de Souza Vianna     Antonio Joaquim Gomes
         Wenceslau Pires

Acta da 7ª Sessão da 13ª Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 23 de Outubro de 1875

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

 Ás 7 horas da tarde reunidos n’esta secretaria os Senhores Directores Gomes, Wenceslau 
Pires, Marques, Moraes, Antunes, Vianna e o secretario abaixo assignado – O Senhor prezidente 
abrio a sessão – O Senhor presidente disse ter convocado esta sessão extraordinaria com o fim 
especial de propor para se conferir ao Illustrado Litterato o escritor portuguez o Senhor Antonio 
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de Castilho proprietario e redactor do Jornal O Brazil o titulo de socio honorario deste Gabinete, 
em attencão a sua visita e em testemunho da admiração por seus talentos como o tem mostrado na 
defeza que tem produzido no Jornal “O Brazil” em prol da colonia portugueza da America do Sul.

 Depois de diversas observações feitas em vista do disposto no Artigo 9º de nossos Estatutos, 
esta Directoria rezolvêo por unanimidade, na impôssibilidade de convocar uma Assembléa Geral 
para este fim, – e fundado nos precedentes desta caza – conferir – assumindo a responsabili-
dade do acto perante a Assembléa Geral o titulo de Socio honorario aos distincto literato Senhor 
Antonio de Castilho.

 Como está prestes o dia 31 em que tem de festejar-se, como é de estylo o anniversario 
natalicio de Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º. rezolveo-se convidar para este acto o 
Senhor Consul portuguez, a Socciedade de “Beneficencia Portugueza 16 de Setembro”, o “Gremio 
Litterario” e o secretario encarregado fez devidas communicações.

E nada mais havendo a tratar-se o Senhor prezidente levantou a prezente sessão.
 Bahia, e Gabinete Portuguez de Leitura, 23 de Outubro de 1875.
Joaquim Antonio de Moraes     O Secretario
Manoel Marques       Bento Jose Gomes de Castro
Manoel Joaquim de Souza Vianna     Antonio Joaquim Gomes
         Wenceslau Pires

Acta da 8ª Sessão da 13ª Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura,  

em 19 de Novembro de 1875

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

 As sete horas da noite, reunidos os Senhores directores Gomes, Vianna, Wenceslau Pires, 
Moraes, Marques e o secretario abaixo assignado – O Senhor prezidente abrio a sessão.      Lidas as 
actas de 12, 18 e 23 de Outubro, proximo passado, forão aprovadas.

Expediente: Forão lidos os seguintes officios: Da Associação Medico Pharmaceutica 
enviando o relatorio e lista dos novos funcionarios – enteirada – Do Senhor Roberto Para[...]sini 
pedindo concessão para abrir uma aula da lingua franceza na bibliotheca, sem encargo nenhum 
para este Gabinete – concedida a licença com a obrigação de se inscrever socio subscriptor – e 
marcou-se-lhe os dias 2as e 6as feiras para esse curso: não podendo tambem admittir alumnos que 
não sejão socios, filhos de socios ou socios subscriptores.

Do ajudante do bibliothecario Severino Jose Gonçalves Pereira demittindo-se de cargo: exone-
rado.  Do Liceu Artes e Officios da Bahia convidando para o anniversario de sua instalação – intei-
rado. Da Associação Gremio Litterario convidando para a conferencia que o Litterato portuguez o 
Senhor Antonio de Castilho [...]va no dia 26 de Outubro. A Direcção fez-se representar. Do Senhor 
Antonio de Castilho agradecendo o titulo de socio honorario com que foi destinguido por esta 
Direcção – inteirado.

{falta uma parte da ata}
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por esta occasião os muitos prestimozos [...] [...] Cavalheiros os Senhores Manoel Correia d’Al-
meida Leite Borges [...] Irmão e João Guedes Pinto fornecendo todos os jarros, figuras e tudo quanto 
foi precizo de adorno para esta festa gratuitamente e ao socio honorario José da Costa Ferreira pela 
armação que tambem gratuitamente fez, pagando sómente a directoria o official a seo trabalho. 
Assim como á muito distincta philarmonica = Euterpe que se torna credora de nossa concideração 
e verdadeira estima pela aquiescencia ao pedido d’esta directoria como o tem feito os mais anos, 
concorrendo assim tão eficazmente para brilhantizmo de nossa festa – rezolveo-se lhes agradeça 
officialmente por si e em nome d’este Gabinete, protestando-lhes gratidão e reconhecimento.

E nada mais havendo a tratar-se o Senhor prezidente encerrou a prezente sessão as oito horas 
da noite.

 Bahia, a secretaria do Gabinete Portuguez de Leitura, 19 de Novembro de 1875.
        Bento Jose Gomes de Castro
        O Secretario
Manoel Marques      Antonio Joaquim Gomes
Joaquim Antonio de Moraes Wenceslau Pires

Acta da 9ª sessão da 13ª directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 20 Dezembro de 1875

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

As 7 horas da noite, prezentes os directores Senhores – Pires – Vianna – Moraes – Marques e 
o Secretario abaixo assignado, o Senhor prezidente abriu a sessão.

 Foi lida a acta da sessão anterior e aprovada.
Expediente – Foi lida uma carta do Senhor Januario Camillo Mendes Morgado, incluindo nota 

dos diplomas para este Gabinete no valor de Reis 82$400 – Uma carta de Antonio Maria Pereira 
com uma factura de livros na importancia de Reis [...]4$070 – inteirados –. Um officio da Directoria 
da Instrucção publica da Bahia solicitando o numero de obras que possúe o Gabinete e a frequencia 
de leitores – resolveo-se respon[...].

 Foi aprezentado pelo Senhor prezidente o prog[...] para o novo cathalogo – e foi decidido 
que se optasse o systema do antigo, supprimindo-se as eniciais das Estantes.

Propostas – Foi proposto para socio efectivo pelo Senhor diretor Sousa Vianna – e aprovado – o 
Senhor Angelo de Sousa Santos Moreira.

 E nada mais havendo a tractar o Senhor presidente levantou a sessão as [...] horas ¾ da 
noite, e eu para constar mandei lavrar a prezente acta que assigno.      Secretaria do Gabinete Por-
tuguez de Leitura, 20 de Dezembro de 1875.

        O secretario
Manoel Marques      Bento Jose Gomes de Castro
Joaquim Antonio de Moraes    Antonio Joaquim Gomes
        Wenceslau Pires
        Manoel Joaquim de Souza Vianna
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Acta da 10ª sessão da 13ª directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

[...] 20 de Dezembro de 1875,  
especial dos festejos realisados n’esta bibliotheca  

para enauguração solemne do novo retrato de Sua Majestade 
Fidelissima Senhor Dom Luiz 1º rei de Portugal e  

em demonstração de acrisolado regozijo  
da gloriosa restauração de [...] em 1640, –  

cujos festejos se realizaram da forma seguinte

Presidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes:

As oito horas da noite do dia 1º de Dezembro do corrente anno – 1875, achando-se o edifício que 
ocupa esta associação interna e externamente iluminado, e no recintho brilhantemente decorado 
com os emblemas nacionais portuguezes e brasileiros e muitos outros adornos proprios de [...]
toso dia já pela enauguração sólemne do novo, retrato de inclito monarca o Senhor Dom Luiz 1º 
que esta directoria a expensas suas mandou vir da Europa para honrar o salão desta bibliotheca e 
já pelo gloriozo dia que se commemorava o 1º de Dezembro de 1640 – dia da glorioza restauração 
de Portugal – reunidos [...] os membros da prezente direcção. 1º e 2º secretario da Assembléa geral, 
grande concurso de socios e vizitantes, achando-se entre elles muitos e destinctos cidadães bra-
zileiros, comissões das sociedades = Gremio Litterario da Sociedade Portugueza de Beneficencia 
16 de Setembro; distincta sociedade “Euterpe” com sua banda ma[...] – o Senhor prezidente des-
cerrou o docel á effigie de Sua Majestade Fidelissima e levantou vivas a Sua Majestade Fidelissima o 
Senhor Dom Luiz 1º á familia real á nação portuguesa – e ao glorioso dia 1º de Dezembro de 1640 
–: o Secretario da Assemblea geral [...]antou vivas á Sua Majestade Imperial á família Imperial á 
nação brasileira: tocando por seu turno[...] hymnos de Dom Luiz, brazileiro e da restauração a 
distincta Sociedade “Euterpe”.      Em seguida o Senhor prezidente pronunciou um discurso em 
que [...] e principal fim d’esta solemnidade e contando a historia pátria fez uma sucinta rezenha 
dos acontecimentos que derão em resultado a restauração da liberdade no dia 1º de Dezembro de 
1640 a um [...] [...] [...] [...]

[...] [...] de tantas glorias [...] [...] [...] [...] [...] Lisboa, orador e membro da [...] Gremio Litterario 
que com a eloquencia que lhe é natural exprimio as phrazes mais lizongeiras para o Gabinete Portu-
guez de Leitura, para Portugal e suas glorias scientificas e litterarias.     Como orador da commissão 
da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia, 16 de Setembro fallou [...] [...] M. J. Alves Pereira, 
secretario, servindo-se [...] [...] 1º de Dezembro de 1640 – que dezenvolveu [...] [...] brilhantismo.   
O Senhor Julio de Vasconcellos tomou da palavra, e sob o thema restauração de Portugal – pro-
nunciou um descurso [...] [...] acto que se commemorava [...] [...] [...]ais, citando factos historicos

{faltam 2 linhas}

ticamente, correspondidos por todo o auditorio precedido dos hymnos respectivos executados 
pela distincta sociedade Euterpe, que assim e com a execução de outras peças, muito concorreu 
para o brilhantizmo d’esta festa, como sempre o tem feito nos annos anteriores. Em seguida o 
Senhor presidente da Direcção proferio um discurso análogo ao acto que se comemorava que foi 
calorozamente aplaudido pelo audictorio. Proferirão ainda discursos os Senhores M. S. Alves Pe-
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reira por parte e como secretario da “Real Sociedade portugueza de Beneficencia 16 de Setembro”; 
Francisco José de Souza Cardozo e Julio de Vasconcellos – congratulando-se e manifestando o 
mais deci[...]do interesse pela prosperidade d’esta esperançoza Associação – “o Gabinete Portu-
guez de Leitura” – As nove e meia horas da noite cerrando as cortinas a effigie do nosso augusto 
Monarcha, dando o Senhor prezidente da Direcção vivas a Sua Majestade Imperial o Senhor Dom 
Pedro 2º, á familia Imperial e á Nação brazileira – e ao Gabinete Portuguez de Leitura – e o Senhor 
1º Secretario d’Assembléa geral a Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º a familia real 
portugueza e a nação portugueza.

O Socio Senhor Joaquim Brandão [...]dou [...] Sociedade Euterpe e á Direcção do Gabinete.
 E assim terminou esta festa de tanto regozijo para todos os portugueses que amão o Rei, a 

Patria, a Liberdade.
 O Conselho; tendo na mais alta concideração e apreço o valiozo auxilio que lhe prestarão 

[...] [...] remotos, exaltando os restauradores de [...]
 Em seguida o Senhor Francisco José de Souza Carvalho [...] uzando da palavra pronunciou um 

discurso analogo ao acto que se comemorava, – e como os demais oradores foi muito applaudido.
 O Senhor Doutor José Fernandes recitou uma poezia que foi ouvida pelo auditório 

com muita attenção.
 O Senhor Doutor Correia Garcia levantou vivas á Portugal, aos portugueses, ao Gabinete, 

manifestando [...] d’esta amigo de Portugal – e admirador de sua gloria
 A muito destinta Sociedade Euterpe tocou escolhidas peças de seo vasto repertorio durante 

toda a solemnidade para a qual se prestou, como sempre o tem feito para as festas do Gabinete, 
pelo que esta dirictoria ha por bem consignar-lhe aqui um voto de m[...] [...]do louvor.   As 10 horas 
da noite, estando terminada a glorioza festa – repetirão-se os vivas a Sua Majestade Fidelissisma 
o Senhor Dom Luiz 1º, á família real portuguesa á nação portuguesa, – a Sua Majestade Imperial

{faltam 2 linhas}

nação brazileira, que forão enthusiasticamente correspondidas por todo o auditorio pois era 
numerozo e luzidissimo, sendo [...] [...] respectivos hymnos.     E assim terminados os festejos da 
inauguração solemne do retrato de Sua Majestade Fidelissima o Senhor Dom Luiz 1º Commemorando 
o dia [...] glorioso da historia patria de Portugal como acima ficou descripto – lavrei a prezente 
acta para constar.

 Bahia e secretaria do Gabinete Portuguez de Leitura, aos 20 dias do mez de Dezembro de 1875
         O Secretario
Manoel Jose Marques      Bento José Gomes de Castro
Joaquim Antonio de Moraes    Wenceslau Pires
Antonio Joaquim Gomes
        Manoel Joaquim de Souza Vianna
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Acta da 11ª sessão da 13ª direção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 3 de Fevereiro de 1876

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

As 7 horas da noite, prezentes os Senhores diretores [...] [...] Castro, Vianna, [...], Moraes o Senhor 
prezidente abrio a prezente sessão. Forão lidas as outras actas [...] [...] aprovadas.

 Expediente: Forão prezentes os seguintes officios [...] Francisco de Basto Ribeiro e Gaspar 
José Rodriguez [...] pedindo relevação de mensalidade d[...] [...] auzencia como lhe facultão os es-
tatutos: – attendito

– Do Senhor Antonio Mauricio dos Santos para em [...] [...] emquanto estiver desempregado e 
espera [...] mensalidades que já está devendo até se em[...] [...] attendida equalmente, porem não

{faltam 3 linhas}

Leite Borges pedindo [...] [...] [...] [...] para resolver
Da Sociedade [...] Artifices enviando a lista dos novos [...] [...] e o balancete da mesma sociedade
Da Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 [...] comunicando a nova directoria [...] relatorio 

d’aquela sociedade.
Carta [...] Januario Camillo Mendes Morgado acompanhando a conta corrente fechada em 31 de 

Dezembro proximo passado [...]tando um saldo a favor d’este Gabinete de Reis 2$306.
Do Senhor Ernesto Chardron, [...] [...] [...] fechada em 31 de Dezembro [...] [...] um saldo a favor 

do Gabinete de R$ 2[...]
Do Senhor Antonio Maria Pereira acusando o [...] [...] de 31 de Dezembro mostrando um [...] [...] 

de Reis 54$070 e acompanhando um[...] [...] de livros na importancia de Reis 62$710 – que esta[...] 
[...] [...] está incluido na conta corrente.

 Propostas. Forão propostas pelo Senhor [...] [...] Vianna para socios effectivos os Senhores 
Henrique Carvalho Barros Bastos, Francisco Borges do Rego, Antonio C[...] d’Abreu, Vieira, Augusto 
Luiz Saltão, – e pelo socio [...]vel Jose Marques Junior foi proposto o Senhor José Rodrigues de Faria, 
forão todos aprovados.

 Resoluções: = Reconhecendo a direcção que a prestação do curso de Portuguez, Geografica 
e Historia existente no Gabinete é insustentavel [...] não ter concorrencia de Alumnos que possa 
[...] face á despeza – e, por isso estando onerando [...] os cofres do Gabinete com uma despeza tão 
improductiva – resolve acabar com [...] [...] n’esse sentido officiar ao professor

{faltam 3 linhas}

deste [...] [...] [...] lugar de Ajudante do bibliothecario e cobrador do Gabinete [...] [...] Wenceslau 
Guimarães – que [...] [...]ntrão em exercicios, a competente [...]

 E nada mais havendo a tratar o Senhor prezidente [...] levantou a sessão de que eu, para 
constar lavrei a prezente acta. Bahia e Secretario do Gabinete Portuguez de Leitura, 3 de Fevereiro 



Alícia Duhá Lose | Vanilda Salignac de Sousa Mazzoni | Fabiano Cataldo de Azevedo | Isabel Lousada

—
260
—

de 1876.       O Secretario
Manoel Jose Marques     Bento José Gomes de Castro
Joaquim Antonio de Moraes    Wenceslau Pires
        Manoel Joaquim de Souza Vianna

{falta o início da 12ª ata}

Expediente: Foi lido um officio do Senhor Julio de V. socio deste Gabinete em que pede 
permissão desta diretoria para estabelecer na sala [...] Portuguez, Geographia e Historia sem 
onnus algum para esta associação, e sendo-lhe concedido, marcou-se-lhe os dias [...]as-feiras e 
sabbados, não podendo [...] ser frequentado [...] socios deste Gabinete e a contribuição mensal de 
[...] não poderá exceder de 4$000.     Outro officio do socio [...]im Cezario de Miranda communi-
cando auzentar-se [...], pedindo suspensão de suas mensalidades durante a auzencia conforme 
lhe facultão o estatutos – Attendido

Outro de Domingos Machado pedindo elliminação [...] atendido.
[...]-se dirigir circulares aos [...] [...] [...] [...] suas mensalidades, convi[...] [...] [...] [...]
Foi tambem deliberado que [...] [...] [...] [...]zerva existente em trez acções do Banco Mercantil
Propostas: Forão propostos pelo Senhor diretor Vianna [...] [...] [...] deste Gabinete os Senhores 

Francisco Augusto de O[...] [...] dos Santos Loureiro, José Augusto Vianna, [...] [...] [...] de Carvalho, 
Joaquim Nunes Cutrim Gouveia [...] [...] da Costa.

O Senhor Manoel Joaquim Lino propôz para socio effectivo o Senhor Francisco Ferreira dos 
Santos. Approvado.

 E nada mais havendo a tratar o Senhor Prezidente levantou [...] [...] sessão, do que eu, para 
constar lavrei esta acta.

 Bahia o Secretario do Gabinete Portugues de Leitura, 22 de Abril 1876
Manoel Jose Marques        O Secretario
Joaquim Antonio de Moraes     Bento Jose Gomes de Castro
Antonio Joaquim Gomes

{falta da parte da ata}2

 Antonio [...] [...]         [...]
     “           [...]          [...]
     “           Joaquim [...]         [...]
     “                 “       Teixeira de Queirós       [...]
     “                 “       Mendes d’Oliveira Guimaraes     [...]
          “  Lopes de Azevedo       [...]
          “  [...] da Costa        [...]
  Adolpho [...] da Motta        [...]
  Aquillar Pereira da Motta       [...]
  Albino Simoes Dias         [...]    [...]
  Augusto Fernandes Silva       [...]

2 Provavelmente, um apêndice com a lista de sócios com mensalidades em atraso referida na 12ª ata.
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   “ [...] Gonçalvez       [...]
   “ [...] Ribeiro       [...]
               [...] Tavares      [...]
               [...]   subscriptor   [...]
               [...] Guimaraes      [...]
 Domingos Gonçalvez Vianna        [...]
 [...] Domingos Antonio Pereira Carvalho e [...] subscritptor   [...]
 [...] Pereira Wilson              “    [...]
 Francisco Cardozo dos Santos        [...]
  “     Jose Alves         [...]
  “      “    Medeiros        [...]
  “     Pinto Ferreira        [...]
 [...] Ferreira de Pinho         9[...]
 Gabriel Paulino Ferreira Castro       9[...]
 Henrique Pinto de Novaes    subscriptor   8[...]
 João Jose de Carvalho Braga          [...]    [...]
    “     Manoel da Costa Braga        9[...]
 Joaquim Francisco [...]         9[...]
José Amado           9$[...]
Jose Borges da Silva Braga         12$[...]
Jose da Costa Espinheira         9$[...]
Jose Gomes da Silva     subscriptor   15$[...]
Jose Joaquim Esteves         12$[...]
Jose Joaquim Teixeira         12$[....]
Jose Luiz Marques          12$[...]
Jose Maria Dias          12$[...]
Jose Maria Gonçalvez         21$[...]
Jose Mendez da Silva         9$[...]
Jose da Silva Pereira         12$[...]
Jacinto Tavares d’Alves         12$[...]
Julio Cezar [...]      subscriptor   15$[...]
Manoel Jacinhto Gomes         12$[...]
[...] Miranda de Meneses         12$[...]
[...] [...]Oliveira Braga         18$[...]
Dr. Manoel da Saldanha da Gama        18$[...]
Martini[...]       subscriptor   15$[...]
[...] Antonio [...]          19$[...]
Paulo [...]       subscriptor   [...]
Sebastião [...]
Thomáz d’Aquino [...]         [...]
Doutor Tito Antonio da [...]     subscriptor   [...]
Victorino Rodriguez [...]         [...]
Vicente Ferreira [...]         [...]
Antonio Pereira da [...]         [...]
Bernardino [...]          [...]
[...] [...] [...]           [...]
[...] [...] [...]to          30$[...]
[...] [...] [...]tro         15$[...]
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[...] [...]otta          15$[...]
[...] [...]tro          15$[...]
[...] [...] [...]         Reis 827$[...]

Acta da 13ª sessão da 13ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 15 de Maio de 1876

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

As sete horas da noite reunidos os Senhores diretores [...] Joaquim Gomes, Manoel Jose Marques, 
Manoel Joaquim de Souza Vianna Joaquim Antonio de Moraes e o secretario abaixo assignado o Se-
nhor Prezidente abrio a prezente sessão. Lida a acta antecedente e posta em discussão foi aprovada.

 Não hove expediente.
Propostas. Forão propostas pelo director o Senhor Joaquim de Souza Vianna para socios effec-

tivos e [...] [...] os Senhores José Augusto Gonçalves, Joaquim Jose [...] [...] da Silva Gomes Coelho, 
Francisco Ferreira da Silva Bri[...] [...] da Motta e Silva, e pelo secretario Manoel Joaquim Lino o 
Senhor João Teixeira da [...]

Em [...] passou-se o diploma de socios, [...] [...] [...]  dos Santos Braga.
 E nada mais havendo a tratar o Senhor prezidente levantou [...] [...] a acta [...] Bahia e se-

cretaria do Gabinete Portuguez de Leitura 15 Maio 1876.
          O Secretario
         Bento José Gomes de Castro
Joaquim Antonio de Moraes      Wenceslau Pires
Antonio Joaquim Gomes

Acta da 14ª sessão da 13ª direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura e,  

20 de Maio de 1876

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

As sete horas da tarde, prezentes os Senhores diretores Jose Joaquim Gomes, Manoel Joaquim de 
Souza Vianna, Manoel José Marques, Joaquim Antonio de Moraes e o secretario [...] [...], o Senhor 
prezidente abrio a prezente sessão. Lida e aprovada a acta da sessão antecedente.

Expediente: Foi prezente um officio do Imperial Lyceo de Artes e Officios da Bahia “[...]” [...] 
relatorio dos trabalhos do ultimo anno daquela associação: para responder

Do Socio José Silva Bastos, pedindo ser illiminado do quadro d[...] [...] em virtude de se achar fora 
da Capital ha muitos annos e não poder aproveitar as vantagens que como tal teria. – Attendido.

Offertas: Do Excelentissimo Senhor Prezidente da Provincia Luiz Antonio da Silva Nunes – dois 
volumes [...] – “O Imperio do Brazil [...]”, posição [...]nal de 1876 em Philadelphia e outro “Ex[...]”-
ção de Philadelphia” – [...] Provincia de [...] apontamentos, p[...] Manoel Jeronimo Teixeira [...] de 
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edição offi[...]. Resolveu-se agradecer 
Relatorio [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] em 28 do corrente – approvado
Rezolução: A Direcção tomando [...] resultado numero de socios remissos que [...] [...] o dis-

pensando de uma atenta [...] [...] formando memoravel augmento [...] [...] sem esperança de poder 
entrar [...] [...] que são devedores apezar [...] dos esforços para isso empregados – e continuando 
alguns d’esses a negar-se com o direito ás garantias que teem os Socios que pagão e cumprem 
religiozamente as obrigações contrahidas para com o Gabinete, rezolveu [...] [...] do nosso esta-
belecimento os seguintes Senhores devendo cada um o que vai em em seguida [...]:

1. Antonio Bento da Silva Braga     devendo  24[...]
2. Antonio Cardia dos Santos Lessa    “  12[...]
3. Antonio Gonçalves dos Reis     “       [...]
4. Antonio José Teixeira de Freitas Guimarães   “  12[...]
5. Antonio Pereira da Cunha     “  27[...]
6. Albino Soares d’Oliveira Pontes     “  18[...]
7. Alfredo Augusto Wechiato     “  30[...]
8. Augusto Joaquim Gonçalves     “  18[...]
9. Augusto Jose Ribeiro      “  15[...]
10. Arthur Antonio Montes de Barros    “   6[...]
11. Daniel da Silva Mattos      “  18[...]
12. Francisco Cardozo dos Santos     “      [...]
13. Francisco Ferreira de Azevedo     “      [...]
14. Francisco José Alves      “      [...]
15. Francisco Rodriguez da Silva Vianna    “      [...]
16. João José Loure[...]      “      [...]
17. João Jose Fernandes [...]      “      [...]
18. José [...]        “      [...]
19. José [...]        “      [...]
20. [...] Costa       “      [...]
21. [...] Souza Castro      “      [...]
22. [...] Gonçalves       “      [...]
23. [...] Ruas       “      [...]
24. [...] Pereira Gomes      “      [...]
25. [...] José Ferreira      “      [...]
26. Manoel Jacinto Gomes      “  12[...]
27. Manoel José Diogo Fernandes     “  21$000
[...] [...] da Silva Oliveira Braga     devendo 13$000
[...]ulio Ruas       “  12$000
[...] Saldanha da Gama Filho     “  18$000
[...] Teixeira de Magalhães      “  18$000
[...]bastião Emilio Gonçalvez     “  21$000
[...] Nolasco Cardozo      “    9$000
[...] Monteiro Mascarenhas     “    6$000
[...] Moreira Guimarães      “  12$000
[...] Gonçalvez Martins      “    6$000
         Somma  Reis  542$000
Resolveu convocar-se a Assembléa Geral p[...] [...] [...] [...] a fim de prestar [...] [...] [...] [...] 
[...]cia e proceder-se a elliminação [...] [...], ficou o Secretario autorizado [...] competentes officios ao 

Senhor [...] [...] secretario d’Assembléa Geral para [...] [...] e fazer os competentes annuncios [...] [...]sa.
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 E nada mais havendo a tractar o Senhor presidente [...] a prezente sessão da qual mandei 
lavrar a prezente acta que assigno.

 Bahia e secretaria do Gabinete Portuguez de Leitura 20 de maio de 1876.
 [...]        O Secretario
 [...]         Bento Jose Gomes de Castro

{falta o final da ata}

Acta da Sessão de posse  
da nova directoria eleita em Assemblea geral  

de 28 de Maio de 1876

Prezidencia do Senhor Antonio Joaquim Gomes

As seis horas da tarde do dia 31 de Maio de 1876 [...] [...] maioria nesta secretaria os membros da 
13ª [...] [...] Gabinete Portuguez de Leitura o Senhor prezidente declarou aberta a prezente sessão 
que [...] [...] [...] entregar á nova directoria eleita em Assemblea Geral de 28 de cadente [...] ma[...] 
[...] [...] verificando-se estarem egualmente [...] [...] [...] [...] eleitos forão convidados a [...] [...] [...] 
[...] [...] acta como declaração de tomarem [...] [...] [...] [...] [...] Administração da nossa Sociedade, 
[...] [...] lavrei a prezente acta que assignão comigo [...] [...] [...] diretorias.

 Bahia, e Secretaria do Gabinete Portuguez de Leitura, 31 de Maio de 1976 [...]
         O Secretario
Ex Directoria       Bento José Gomes de Castro
Antonio Joaquim de Moraes

{falta a parte final da ata}

Acta da 1ª sessão da 14ª Direcção  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 31 de Maio de 1876

As 7 horas da tarde do dia 31 de Maio de 1876 eleitos presentes os novos diretores eleitos pela 
Assemblea Geral de 28 de Maio [...]pirante que foram os Senhores Joaquim Francisco d’Almeida 
Brandão, José Ferreira [...] Manoel Barboza Ferreira, Joaquim José Rodriguez Chaves, Augusto de 
Carvalho, João Coelho de Lima Vianna e José da Nova Monteiro e o Senhor Joaquim Francisco d’Al-
meida Brandam assumio interinamente a prezidencia e declarou aberta a sessão, e procedendo-se 
em seguida a eleição para prezidente, Secretario e Thezoureiro que deu em resultado o seguinte:

Prezidente:    Joaquim Francisco d’Almeida Brandam com 6 votos
Secretario:     José da Nova Monteiro            “   5    “
Thezoureiro:     João Coelho de Lima Vianna           “   4    “
para cujos cargos ficaram de accordo os Senhores votados. 
  E não havendo mais nada a tratar por ser simplesmente uma sessão preparatoria, 
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o Senhor Prezidente declarou-a encerrada, o que para constar lavrei a prezente e assigno.
         José da Nova Monteiro
 [...]        Secretario
         João Coelho de Lima Vianna
         Joaquim Jose Rodriguez Chaves
         Augusto de Carvalho

Acta da 2ª sessão da 14ª     Directoria  
do Gabinete Portuguez de Leitura  

em 6 de Junho de 1876

Prezidencia do Senhor Joaquim Francisco d’Almeida Brandão

 As 6½ horas da tarde presentes os Diretores: Carvalho, Lima Vianna, Chaves e o Secretario 
abaixo assignado o Senhor prezidente declarou aberta a sessão.

 Lida e aprovada a acta da sessão anterior passou-se á leitura do seguinte:
Expediente: Um officio da Real Sociedade Portugueza de Beneficencia 16 de Setembro 

agradecendo a remessa do Relatio.
Um dicto do Imperial Lycêo de Artes e Officios acompanhando um Relatorio do anno proximo 

findo.
Foi prezente tambem um Relatorio da Prezidencia da Provincia do mesmo anno proximo findo.
Livro para correspondencia: Em virtude de achar-se completo o Livro de correspondencia 

e sendo necessario outro para a continuação, foi authorizado o Senhor Secretario a compral-o.
Queixas: Havendo grande numero dos queixozos do modo porque o Senhor Bibliothecario, 

Manoel Joaquim Lino, trata os socios; e com o fim de pôr termo a semelhantes queixas [...] prezidente 
[...] á meza o Senhor Lino [...] [...]ses não asperas fez-lhe sentir o que [...] cauza havia.     O Senhor 
Lino prometeu [...] a partir d’aquelle momento se ex[...] para que taes desgostos terminassem.

Illuminação do Gabinete: Havendo-se dado diversos cazos em que, ou por defeito do enca-
namento ou negligencia da Companhia de “Gas”, tem havido falta de luz na salla da bibliotheca 
propôz o Senhor Chaves a compra de alguns castiçaes para n’estes cazos extremos não ficarem os 
Senhores Socios privados da leitura na referida salla.

Propostas: forão aprovados para socios e effectivos os seguintes Senhores:
por proposta do Senhor Joaquim Francisco d’Almeida Brandão: 
            José Dias dos Santos
           Antonio Victorino Gomes da Costa
“        “       do Senhor João Coelho de Lima Vianna;
     Fernando da Silva Jordão
“        “       “        “        Joaquim Jose Rodriguez Chaves;
     Manoel Gonçalvez Machado
“        “      “        “         Manoel Barbosa Ferreira;
     Francisco Teixeira de Castro
“       “      “         “         José da Nova Monteiro;
     José Pereira d’Almeida Rebello
   Antonio de Souza e Silva
“       “     “         “        João Joaquim de Moura;
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   Augusto da Silva Machado
“       “     “         “        Fortunato A. da Silva
   Manoel Seraphim Carneiro
“       “     “         “        João Baptista Pereira Simões
   Antonio José da Silva Praça
Socio Remido.    O Senhor Joaquim Francisco d’Almeida Brandão propos para socio Remido ao 

Senhor Francisco Jose Leite Borges, o qual foi aprovado.
  De nada mais tendo a tractar o Senhor prezidente encerrou a sessão do que lavrei a 

prezente acta e assigno.
João Coelho de Lino Vianna    José da Nova Monteiro   Secretario
   Joaquim [...]
Joaquim Jose Rodriguez Chaves

Acta da 3ª sessão da 14ª Directoria do  
Gabinete Portuguez de Leitura em  

28 de Junho de 1876

Presidencia do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão

 As 6½ horas da tarde, prezentes os Senhores Directores Lima Vianna, Chaves, e o Secretario 
abaixo-assignado, numero em maioria o Senhor presidente declarou aberta a Sessão.

 Lida e approvada a acta da Sessão anterior.
 Dispensa. O Socio Francisco José Alves por motivos justificados pediu dispensa do paga-

mento de 15 meses, de 27 que se achava em debito para com a Sociedade, pagando os restantes de 
modo a ficar quite. Concedeu-se.

 Catalogo. A necessidade de novo catalogo da Bibliotheca, era palpitante, e apontada pelo 
relatorio dos nossos antecessores. Duas maneiras de oferecer á sua confecção: uma fácil e rápida, 
porem imperfeita. Consistia em acrescentar ao velho catalogo, os livros adquiridos depois de sua 
impressao. Ora, tendo-nos os nossos antecessores entregue uma relação minucioza dos livros que 
pelo seu estado de deterioração, ou incompletos, deverão ser excluidos, claro é que este feito, ficaria 
[...] na [...], o que dava em resultado não saber-se [...]quer tempo e numero das obras e volumes em 
posse, salvo com algum trabalho. Além d’isso a irregularidade do tamanho dos livros por ultimo 
adquiridos não davão bom aspecto á arrumação nas estantes. Carecia portanto d’ar-lhes boa ordens.

    A outra muito mais trabalhosa, mas em compensação perfeita: consistia em retirar os livros 
arruinados apontados pela anterior Directoria na já citada relação; fazer uma nova arrumação; 
inutilizar a antiga numeração e fazer nova, sendo precizo uma interrupção por alguns dias nas 
sahidas das obras, para com mais rapidez, perfeição e certeza concluir este trabalho.

 Foi esta a que se deliberou seguir, encarregando pessoa abilitada mediante modica indemnisação.
 Registro de sahidas de obras. Estando a terminar o ultimo livro ou registro de sahidas das 

obras, ficou authorizado o Director Chaves, encarregado de contractar com quem mais vantagens 
offerecer, uns a confecção de 10 mais ou menos d’estes livros.

 Offertas. [...] [...] [...] Bibliotheca um exemplar dos “[...] do Pará.” O Senhor Secretario tam-
bem offereceu 2 exemplares do romance “Henriques”

 Propostas – foram propostos para socios effectivos:
Pelo Senhor Jose Carvalho de Lima Vianna
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  Alfredo de Leão Martins
  Domingos da Silva Gomes Coelho
  Aurelio Augusto de Sampaio
  Luis da Silveira Azevedo
pelo Senhor Jose da Nova Monteiro
  Antonio da Silva Fortuna
  Joaquim Baptista d’Oliveira
pelo Senhor João Jaoquim de Moura
  João Dias Pereira
pelo Senhor João Adelino dos Santos Fera
  José Joaquim Coelho
pelo Senhor Joaquim José Rodriguez Chaves
  Bernardino Correia Machado
Aprovados.
 Socio Remido. O Senhor Joaquim José Rodriguez Chaves propôz para socio Remido o Senhor 

Manoel Felippe Coelho, o qual foi tambem aprovado.
 E por nada mais haver a tratar-se o Senhor Prezidente declarou encerrada a sessão, e eu 

lavrei a presente acta que assignei.
Joaquim Francisco d’Almeida Brandão     José da Nova Monteiro
Joaquim Jose Rodriguez Chaves      Secretario
João Coelho de Lima Vianna

Acta da 4ª sessão do  
Gabinete Portuguez de Leitura em  

7 de Agosto de 1876 na 14ª Directoria

Presidencia do Senhor Joaquim Francisco de Almeida Brandão

As 6½ horas da tarde prezentes os Senhores Directores Lima Vianna, Chaves, e eu Secretario 
abaixo assignado o Senhor Prezidente declarou aberta a sessão.

 Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior

{aqui encerra o volume sem que tenha sido finalizada a ata}
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