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Livro que ha de servir para termos 
deliberativos de Accordo, que as Mezas desta 
Caza Pia e Collegio de Orphãos de Saõ Joa- 
quim fizeram no seo expediente; o qual vai 
por mim rubricado na qualidade de Escrivaõ 
da Meza actual Administradora, com a minha ru- 
brica abacho escrita. Bahia 20 de Fevereiro de 1826 

 
Domingos Joze Antonio Rebello 

f. 1v: Em branco 
f. 2r 
Termo de Acordo que esta Meza Adminis- 
tradora da Caza Pia e Collegio dos Orphãos 
tomou em deliberaçaõ a respeito das idades que 
devem ter os meninos Orphãos, e Porcionistas, que 
vieram para este Collegio educar-se, tudo como a- 
bacho se declara. 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro de 1826 sendo p[res]ente 
a Meza actual Administradora da Caza Pia, e Collegio dos Or- 
phãos de São Joaquim, e tendo em concideraçaõ que os meninos Orphãos 
vindo para este Collegio ja em idade crescida de mais de nove annos 
costumão, digo, trazem alguns d’elles vicios de má educaçaõ pella 
falta de ensino, em consequencia de pessoas a quem pouco cuidado [lhes] 
dá a creação de semelhantes entes; e por esta razaõ para viciosos, e 
prejudiciaes a cõmunicaçaõ d’elles com os deste Collegio; aonde [de] 
ve existir a perfeição da boa moral, e costumes, por isto a dita Meza 
[†] de unanime Acordo, o seguinte                Que 16 seraõ recebi- 
dos meninos Orphãos de sete a nove annos, por se conciderar no estado 
de ainda receberem com facilidade toda a boa educação pela sua inno- 
cencia, e pouca idade.      Que se receberião Porcionistas para se [e] 
ducarem, e instruirem neste Collegio da idade de sete ate doze 
annos, os quaes só estarão no Collegio ate dezessete annos de sua 
idade, depois do que se hiraõ impreterivelmente: do que para a todo o 
tempo constar eu Domingos Joze Antonio Rebello Escrivao actual da 
Meza fis este termo por ordem da mesma, que o sobscrevi e assignei 
na Bahia, e Consistorio desta Caza Pia, e Collegio no dito dia Supra 

 
Domingos Joze Antonio Rebello 

Antonio Vaz de Carvalho                       José Antonio de Freitas 
             Provedor                                             Thezoureiro 
                                                              Luis Jozé de Souza Gomes     
Joaquim Joze de Oliveira                              Antonio Luiz Ferreira           
Custodio Jozé de Souza                                     Manoel Domingues Lopes 
Joaõ Baptista Vianna 
Manoel Joaquim Ferreira da Motta 
 
f. 2v 
 
Termo de Acôrdo que esta Meza Ad- 
ministradora da Caza Pia, e Collegio dos Orphã- 
os de São Joaquim tomou em deliberação 
a respeito do quizamento, e azeite para 
a Lampada, para a Festa no dia do 



Patrocinio de São Jozé na sua mesma 
Capella , ficando para zellar, e vigia-la 
por consentimento da Meza actual o Padre 
Mestre Francisco Gomes de Souza, tudo co- 
mo abaixo se declara – 
Aos dez de Maio de mil oitocentos e vinte seis, sendo 
prezente a Meza actual Administradora da Caza Pia 
e Collegio dos Orphãos de São Joaquim, e tendo em consi- 
deração, que da Capella de São Jozé de RibaMar nesta 
Cidade, e as seis Cazas annoaes a mesma Capella, sendo 
quatro da parte do Norte, duas da parte do Sul, das 
quaes duas por podres naquelle tempo a demoli- 
rão, e se reduzio a huã só, que servio de Aula para os 
ditos Orphãos, e as quatro em que existio o antigo Se- 
minario, e foi escorada dos mesmos; forão dadas pois 
todas seis em Administração a beneficio dos mês- 
mos Orphãos por Provizão Regia do Conselho Ultra 
marino de Lisboa de vinte e quatro de Outubro de mil 
oitocentos e sette para o Estabelecimento dos ditos me- 
ninos Orphãos conforme o espirito da mesma Pro 
vizão, a qual se acha registrada no Competente Li- 
vro de Diplomas desta Caza Pia, e Collegio de folhas 
duas verso, até folhas trez verso, com a condição de 
revêrter para a Nação no cazo de extinguise o re- 
ferido Estabellecimento o qual se acha em actividade, 
e grande augmento para trasladação, que em 
doze de Outubro de mil oitocentos e vinte e cinco 
se fez para o Collegio de São Joaquim no sitio Novi- 
ciado e porque [†] e nem tem nenhum ou- 
tro encargo esta dita Capella de São José de Ribamar 

senão 
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senão aquizamento necessario annoal por isto lem- 
brada a Meza que a referida Capella he hoje da sua Ad- 
ministração e que possuia então as ditas seis peque- 
nas Cazas /as quaes hoje fazem parte do Patrimonio dos 
Orphãos filhos desta Caza /e em attenção aos deveres da 
nossa Santa Religião, e reverencia devida ao Patriarcha 
São Jozé, e ao Culto Divino; a Meza pois por unanime 
Acôrdo determina, que se dê annoalmente ao Padre Mestre 
Francisco Gomes de Souza, que ao prezidente rezide na ditta  
Capella por beneplacito nosso, e está de conta dos uten- 
cilios, e prata que a mesma tudo pertence, e he da nos 
sa Administração, e emquanto se quiser encarregar 
de avigiar, e zellar / ou aoutro qualquer Sacerdote, que 
por despacho desta Meza Administradôra para ali vá 
morar debaixo da mesma condição no cazo da que o dito 
Padre Gomes se retire /a quantia de secenta mil reis = a [†] 
vinte mil reis para aquizamento, e azeite da mesma 
Capella, e quarenta mil reis para a Festa no dia do 
Patrocinio de São Jozé, que he sempre na Segunda Do- 



minga de Outubro, a qual Festa se fará no seo dia 
proprio, e com a infallivel assistencia de toda a Meza 
Administradora desta Caza Pia, e Collegio dos Orphãos 
de São Joaquim, e não se poderá principiar a dita Festa 
sem que ella se [†]; Seguindo-se assim annoal- 
mente tanto o dia certo da Festividade, como o rece= 
bimento dos ditos secenta mil reis: entendendo-se 
esta determinação não só com o dito Padre Gomes, 
Zellador gratuito da mencionada Capella, seos Or- 
namentos, prata, e mais pertences do Culto Divino 
que tudo está a seo cargo, e responsabilidade, constante 
do Inventario por elle assignado, o qual existe no 
archivo desta Meza; como para outro qualquer Sa- 
cerdote que na sua falta queira ali assistir, e tomar-se 
o encargo de zellar a Capella, e suas alfaias gratui- 
tamente, tudo como o dito Padre Gomes faz, o qual Sacer 
dote será admitido e sita a contento, e despacho da 
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da Meza Administradora deste Collegio dos Orphãos 
de São Joaquim, lavrando-se-lhe o devido termo por ter 
assim da sua competência com a condição porem 
De celebrar Missa na dita Capella, quando não pos 
sa ser sempre nos dias de trabalho, ao menos sem 
falta será nos Domingos, e dias Santos; tanto para 
beneficios dos moradôres daquela vizinhação, como 
para se não esfriar a devoção daquela Capella,/que 
só por impedimento legitimo deixará de haver Missa 
nos Domingos, e dias Santos/a que tudo esperamos o 
dito Padre Gomes assim cumprirá, e praticará a 
vista do seo bom zêllo, e Caridade Christã, emquanto a 
lá residir na mencionada Capella:    Em verdade po- 
is de todo o referido, e para a todo o tempo constara Meza 
za actual Administradôra mandou fazer este ter- 
mo em que todos se assignarão, e igoalmente o referido 
Padre Mestre Francisco Gomes de Souza, em Sinal de 
aceitação, e encargo de tudo quanto acima vai ex- 
pendido: e eu Domingos Joze Antonio Rebello Escrivão actual da 
Meza, que este fis escrever, sobscrevi, e assignei 
 
Francisco Gomes de Souza                         Domingos Joze Antonio Rebello 
Antonio Vaz de Carvalho               Jozé Antonio de Freitas 
Provedor                                       Thezoureiro 
Jozé Antonio Ribeiro de Oliveira                 Luis José de Sousa Gomes 
João Baptista Vianna                                 Manoel Joaquim Ferreira da Motta 
João Gomes da Silva                                  Manoel Domingues Lopes 
Custodio Jozé de Souza                              Antonio Luiz Ferreira           
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Lançamento dos dous Termos que se lançarão  
mal, e indevidamente no Copiador as folhas 40, 42 por 
não se ter ainda Criado este Livro proprio só para 
termos; e para ir conforme se copia agora; pelo que 
se faz esta declaração que a todo o tempo constar 



Termo de Acôrdo, que tomou a Meza da Caza 
Pia dos Orphãos sobre o erro achado na extra- 
ção da 3ª Loteria – 
Aos nove dias do mez de Abril de mil oito centos evinte 
cinco annos nesta Cidade da Bahia, e Caza da Meza da 
Santa Mizericordia aonde se acharão reunidos o Provedor 
e mais Mezarios abaixo assignados, e o Doutor Juiz de Fora 
dos Orphãos Antonio Calmon do Pin e Almeida como Prezi 
dente nomeado pelo Excelentissimo Senhor Prezidente desta Provincia para 
presidir a extração da 3ª Loteria concedida a Caza Pia 
dos Orphãos; e sendo ahi foi proposto em Meza, que se a- 
charão na extração dos bilhetes trez números repetidos = 
a [†] 3557, 3781, e 3782, e que havendo o dito Juiz de Orpha- 
õs Prezidente examinado com toda a publicidade, e com= 
binado as Listas com os bilhetes extrahidos, e que se achavão 
enfiados pela sua ordem, seguindo ho costume, aconteceo 
achar-se a repetição do numero 3557 na lista do primeiro dia 
28 de Março passado primeiro da extração, e que havendo-se 
combinado com os números que estavão enfiados corres- 
pondentes a dita Lista achara-se haver engano; por- 
quanto, tendo as Listas o numero 3557 achou-se na 
cedula correspondente 3575, e que os mais numeros 3782 
e 3781 forão repetidos tanto nas Listas, como nas cedulas 
correpondentes, e esta em diferentes dias da extração. 
E tomando em consideração a elle a vista do exposto a 
cordou como milhor meio de satisfazer o Publico em 
dous arbitrios de ou pagamento dos 4 numeros encon- 
trados com a quantia de duzentos mil reis cada hum [...] 
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Perante premio que hum d’elles alcansou, e conti- 
nuar a correr por já ter pago R$ 4:004$000, 
ou repintala nulla fazendo-a correr novamente, to- 
mando a Caza Pia por sua conta os bilhetes já pagos, 
ficando os seos cobradores todo o direito que n’elles tenhão, 
e que este mesmo Acordo, e deliberação fosse levado offi 
cialmente, e accompanhado com huma copia deste ter- 
mo ao conhecimento do Excelentissimo Senhor Prezidente desta Provincia a- 
ficou d’elle deliberar qual dos dous arbitrios deve se- 
guir esta Meza; e para constar fis este termo que 
assignou o provedor mais mezarios, juntamente o dito 
Ministro: e eu Domingos Jozé Antonio Rebello o es- 
vaos = Calmon = Lisboa = Rebello = Carvalho = Alvares 
Garcia = Lima = Ferarro = Gomes de Souza = Carvalho 
Freitas – 
                            Está conforme 
     Domingos Joze Antonio Rebello       
Escrivam actual da Meza 
 
 
Aos quatorze dias do mez de Abril de mil oito centos 
e vinte cinco na Salla da meza da Santa Mizericor- 
dia estando prezentes o Doutor Antonio Calmon do Pin, e 
Almeida, Juiz de Orphãos, e Prezidente da extração da Lo- 
teria, o Provedor, e Mezarios actuaes da Caza Pia dos Or- 



phãos, o Reverendo Doutor Antonio da Trindade Antunes Meira 
o Doutor Francisco Antonio de Souza Uzel, e Jozé Alvarez do A- 
maral, que forão convocados para igualmente com a Me- 
za decidirem sobre a questão abaixo a transcripção, e da- 
rem os seos pareceres, e opiniões; propondo-se em com 
sequencia disto 
Primeiro, he nulla, ou não aprezente 3ª Loteria 
em questão, foi decidido a unanimidade de votos, que he 
nulla a prezente Loteria; em razão de ser o erro que 
anulla, e descobrir substancial, e mathematico, que 

anull= 
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anulla toda e qualquer convençaõ em que elle outro 
E[†]citando-se depois algumas proposições resultan- 
tes da primeira decizão indicada se decidio mais. 
Segundo que [†] precizo reprezentar a Sua 
Magestade o Imperador, assim por ser o negocio de 
pequena monta, como por ser costume em [†]cido 
deliberar sempre a Meza em todas as duvidas que o cor- 
rem com negocios da Sua ingerencia. 
Terceiro, que quanto antes corra a toda na totalidade dos 
bilhetes, como se ainda corrida não fizesse 
Quarto, que se não pague mais os premios 
que já tem sahido, por isso mesmo que o contrario seria 
contraditorio, e já mais [...]zavel com a nullidade expen- 
dida; embora já se tenhão satisfeito alguns premios 
de cuja cobrança cede a Meza pela difficuldade de haver 
a [†] as quantias pagas. 
Quinto, que todos os cento e cincoenta bilhetes, 
digo, e cincoenta e sette bilhetes, que sahirão, cujos premios 
ja forão satisfeitos, ficarão portanto do Providor actual 
o Comendador Coronel Francisco José Lisboa, que generozamente 
se comprometer a recebe-los no valor de hum conto, duz- 
zentos, cincoenta e seis mil reis em beneficio dos Orphãos, 
declarando não querer nelles premio algum huma vez 
que, e não existirem a quantia de quatro contos, e quatro 
mil reis, pois que dentro desta importancia toda a nullidade 
será a favor dos mesmos Orphãos, ficando o exercisio que posa= 
ra haver de premio alem dos sobreditos quatro contos e qua- 
tro mil reis a avor do mesmo actual Provedor, refundindo-se po= 
rem a importancia dos mesmos quatro contos e quatro mil 
reis a referida quantida de hum conto duzentos, concoenta 
e seis mil reis, valor dos ditos bilhetes não se vendeuse a 
pessoa alguma hum só dos ditos cento cincoenta e sette 
bilhetes; que para o sobredito fim ficarão em mão do 
actual Thezoureiro que dará a respectiva relaçaõ ao  
sobre dito Provedor. 
Sexto 
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Sexto que naõ pagaraõ os premios, que as- 
hirem daqui em diante, sendo no fim de tudo, e de- 
pois da Lista geral, havendo a devida cautela de se 
não pagarem os bilhetes premiados, em que sejão a- 
prezentados os mesmos bilhetes; e como assim se deli- 
berou, e unanimemente se assentou, se fez o prezente Termo 
em que todos se assignarão: e eu Domingos Jozé Anto- 
nio Rebello, Escrivão actual da Meza o escrevi = Domin- 
gos Jozé Antonio Rebello = Antonio Calmon du Pin 
Almeida = Francisco Jozé Lisboa Provedor = Jozé Alva 
res do Amaral = Antonio da Trindade Antines Meira = 
Francisco Antonio de Souza Vazconcellos = Domingos Vaz 
de Carvalho = Ignacio Garcia Roza = Francisco Go- 
mes de Souza = Francisco Lopes de Carvalho = Luiz 
Pereira Lima = João Baptista Ferraro = Jozé Anto = 
nio de Freitas – 
                                     Está conforme 
                                Domingos Joze Antonio Rebello ~ 
                                Escrivam actual da Meza –    
 
Termo de rezolução, e acordo que tomou a Meza da Caza 
Pia dos Orphãos na forma abaixo declarado –  
 
Aos onse dias do mez de Março de mil oito centos sete em acto da Meza digo nesta 
Cidade da Bahia, e Consistorio da Caza Pia dos Orphãos e Collegio de São Joaquim em 
acto de Me 
za que prezidio o Provedor Commendador Antonio Váz de Carvalho, mais Consultores, 
e comigo 
Escrivaõ atual; propóz o dito Provedor geral Jozé Tavares França não podendo na 
prezente [†] 
satisfazer a quantia de hum conto de reis e juros vencidos, aos quaes está obrigado o 
[†] tratar, hoje 
do [†] do dito Tavares pela doação do Capelam João Teixeira Barboza se obrigou por 
seu bas- 
tante Procurador Manoel Tavares França passar escriptura do principal juros 
formando hum só 
capital [†] das mesmas seguranças e hyppotecas estabelecidas nas quaes [†] dito 
Barboza; 
sendo isto bem podnerado pelos ditos Consultores, e mais [†] da Meza, e attendendo o 
interesse 
da mesma Caza já annuiraõ as propoziçoens que offereceu dito Tavares pelo [†] 
Procurador; e as- 
sim tambem foraõ prezentes quatro requerimentos de meninos Orfãoens 
dezamparados que dezejavaõ 
[...] no dito Collegio para nelle serem educados; e combinando0se o estado das [†], 
obras 
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 Rebello 
obras [†] finalizar o [†], contra muitos objetos de ponderaçaõ sendo os 
demais especial attenção a [†] sobrecarga este pio Estabelecimento [†] 
rão unanimidade de se não poder admittir por ora meninos alguns, [†]  



cauzas dignas do maior [†] da prezente Meza, maiormente para não ter ainda merecido 
a ligação a Promessa que Sua Magestade Imperial Houve por bem offereccer a favor 
deste Collegio, como 
se observa pela [†] de 30 de Janeiro de 1827 [†] pela Secretaria de Estado dos Negocios 
do 
Imperio: outro sim se propoz a necessidade que havia de hum organista para fazer as 
funçoens de 
toques no orgão nos dias festivos, domingos, 5ªs feiras, e sabbados na Igreja do mesmo 
Collegio, e en- 
signar os mesmos orphãoens, e Porcionistas que se achão nellem e a todos os mais que 
houverem de en- 
trar para o futuro com o ordenado de um mil reis annoal, e todas as mais prestaçoens 
que o mesmo 
Collegio fornece aos mais Empregados, julgando-se necessario dito organista, e no 
mesmo tem- 
po Professor para ser  a Muzica considerada como arte de educação e civilização, 
acordarão os 
mesmos sobreditos Consultores neste artigo e aprovarão todos os mais descriptos 
assima; o que 
possa na verdade, e para a todo tempo constar a Meza actual mandou que se fizesse 
este Termo em 
que todos assignarão, e comigo Escrivão actual da Meza que o fiz, e assignei 
Antonio Vaz de Carvalho                      Joaquim Carneito de Campos 
            Provedor 

Luiz Jozé de Souza Gomes 
João Baptista Vianna             

Antonio Luiz Pereira 
Manoel Joaquim Ferreira da Motta 

Manoel Domingues Lopes 
Antonio Joaquim Rodriguez da Costa    

    João Gomes da Silva 
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Termo de [†] 
da Caza Pia dos Orphaõs pelo [†] 
[†] da Igreja para que 
se fazer outro [†] de madeira 
 
Aos vinte dous dias do mez de Abril de mil oito centos e vinte sette annos nesta Cidade 
da Bahia 
o Consistorio da Caza Pia dos Orphãos, e Collegio de São Joaquim em acto de Meza, a 
qual prezi- 
1dio o Provedor Commendador Antonio Vaz de Carvalho, mais Consultores, e comigo 
Escrivão 
actual: propóz o dito Provedor que havendo cahido a mais tempo alguns lanços do forro 
da 
Igreja [†]; cuja ruina parecendo assidental, se manou reparar, e por que tinha 
ella continuado, ou seja pela má preparação do estuque; ou por que o Paiz pela sua 
umidade 
especialmente [†] donde está acollocada a Igreja, não possa admittir similhante forma 
de forro de estanque, e se conheça que será infalivel depregar-se todo do 
madeiramento, em que 

                                                             
1 Escrita posterior: Forro da Igreja 



está amalgassado, e que alem do mal que se pode cauzar a muitas Pessoas que 
concorrem diaria 
mente a Igreja pelo perigo que ameassa a ruina em que está, seria reproduzir huma 
grande des- 
peza em continuados consertos em menos cabo do zello e boa admnistração da actual 
Meza, que tanto de desvella, não já na exata economia do Collegio, como [†] o mais 
que lhe diz respeito; e sendo bem ponderozas todas estas razoens, e refletidas pela 
Meza ad- 
ministradora do Collegio e Caza Pia dos Orphãos, se acordou fosse desfeito o forro da 
Igre- 
ja construido de estuque para ser substituido por outro de madeira para o que logo se 
desse pro- 
videncias para poder obter boas madeiras, e restabelecer-se outro igual forro de 
madeira 
com a mesma perfeição, do que se havia construido de estuque; cujas medidas forão 
una- 
nimemente aprovados; e para constar a todo tempo se mandou lavrar este Termo, que 
todos assignarão, 
e comigo Escrivaõ actual da Meza, que o fiz e assignei 

Joaquim Carneiro de Campos 
[†] Carvalho                                           João Baptista Vianna    
Manoel Jaoquim Ferreira de Mattos     Luis Jozé Alvarez Gomes 
Antonio Luiz [†]                                     Custodio Jozé da Silva                                     
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Termo de rezolução que tomou a Meza 
da Caza Pia dos Orphãos para ser despedido dos Empregos 
de Vice Reitor, e Professor de Gramatica latina o 
Reverendo Padre Jozé Jorge da Silva Maya     
 
Aos vinte nove dias do mez de Setembro de mil oitocentos e vinte sete annos nesta 
Cidade da Bahia, e Consis 
torio da Caza Pia e Collegio de São Joaquim dos Orphãos em acto de Meza, a qual 
prezidio o Provedor Commendador 
Antonio Vaz de Carvalho, mais Consultores, e comigo Escrivão actual: depois dos 
despachos pelos quaes forão ad- 
mittidos hum orfão, e dous Porcionistas, propóz o dito Provedor aos Consultores da 
Meza administradora, 
que chegando a o seu conhecimento, e tendo verificado que o Vice Reitor, e Professor 
de Grama- 
tica Latina o Reverendo Padre José Jorge da Silva Maya não cumpria com exeçaõ as 
obrigações, de que es- 
tava encarregado, e ás que o havia ligado por hum termo, que com notavel escabdalo 
não pernoi- 
tava no dito Collegio em algumas noites, e por isso deixava nos dias imediatos de 
explicar na Aula 
as liçoens de gramatica latina aos meniso Orfaõns, e Porcionistas; e que com o mais 
manifesto a 
buso admittio nas mesmas aulas Alumnos estranhos para ensinar sem previo 
consentimento 



da mesma Meza: procedimentos estes, alem de outros desleixos na administração do 
Emprego de 
Vice Reitor, que manifestavão de prompta providencia para se evitar o mandato, a falta 
de dever 
nas suas obrigaçõens, e a insobordinação, que em menor cabo de respeito, elle sempre 
teve a Meza; 
[†] razoens tão ponderozas [†] attenção da Meza, por ser do seu mais sagrado 
dever prevenir similhantes factos, que por sua natureza se tornarião em [†] contra as 
re- 
gras estabellecidas no mesmo Collegio, regras que devem servir de baliza aos 
Empregados para 
serem os primeiros a dar exemplo dos bons costumes em huma Caza toda destinada a 
educação de innocentes meninos; e como semilhantes abusos praticados pelo dito 
Reverendo Padre Joze Jorge da Silva Maya não po- 
dião ser indefferentes a actual Meza, que vela na felicidade, boa administração e 
prosperidade 
deste Pio estabellecimento, unanimente acordou que fosse elle despedido de todos os 
Empregos que exer- 
citava, e que o Provedor nomeasse outro, que bem dezempenhe todas as obrigações de 
Vice Reitor, e Proffessor 
de Gramatica Latina, a fim de se não reproduzirem arrigados vicios, e que parao furtivo 
se contenha 
nos limites do seu dever, e que respeite as condiçoens em que se ligão a servir neste 
Collegio; e para  
constar a todo tempo mandou a actual Meza que fizesse este Termo, em que todas 
assignarão comigo 
Escrivão actual da Meza, que a lavrei; e assignei: 

Joaquim Carneiro de Campos 
Antonio Vaz de Carvalho                           João Gomes da Silva 
João Baptista Vianna                                  Jozé Antonio Ribeiro d’Oliveira 
Luiz Jozé da Silva Gomes                           Custório Jozé de Sousa 
 
f. 7v 
 
Manoel Joaquim Ferreira [†] 
 
    Termo de rezoluçaõ que tomou a Meza 
    da Caza Pia e Collegio dos Orphãos para effeito de- 
    ser prorrogada a administraçaõ da Meza. 
    athé o dia de Joaquim no festivo anno 
    em que se deve ser publicada a nova Elleiçaõ. 
  
Aos nove dias do mez de Dezembro de mil oitocentos e vinte sete annos nesta Cidade da 
Bahia  e Consistorio da Caza Pia, e Collegio de Saõ Joaquim dos Orphãos em acto de 
Meza, a qual 
prezidio o Provedor Commendador Antonio Vaz de Carvalho, mais Consultores, e comi- 
go Escrivaõ actual; que propoz os despachos que pareceraõ de providencia; assim co- 
mo que se fazia necessario propor a nomeação dos novos candidatos para servirem 
na administraçaõ da mesma Caza Pia, e Collegio dos Orphãos; reprezentou o Provedor 
que 
julgava necessario a prorrogaçaõ da actual Meza athe que viesse digo athé o dia 
da festa de Saõ Joaquim no seguinte anno a fim de se [†]  concluindo as obras que 
estavaõ 
em trabalho e outros objetos de administraçaõ; e para que tambem se fizesse o 
dia das Elleiçoens dos novos candidatos na forma determinada pelos Estatutos, 
Orphãos se tem adaptado; e sendo bem ponderadas todas estas razoens pela 



Meza administradora acordaraõ unanimente que se prorrogasse a administra- 
çaõ da prezente Meza athe a nova Elleiçaõ, que deverá ter lugar no Domingo da festa 
de São Joaquim digo antes da festa de São Joaquim no mez de Agosto dos festivos 
annos; 
cuja Elleição será [†]mettida ao Excelentissimo Prezidente da Provincia que assina 
aprovaçaõ, e de 
pois será communicada aos candidatos Elleitos para virem tomar posse no dia 
da festa de São Joaquim; e para que fique tambem de regra esta rezoluçaõ interina, 
toma- 
da em acto de Meza emquanto se naõ aprezentaõ os Estatutos que devem reger to- 
dos os actos internos e externos deste Collegio comfirmados por Sua Magestade 
Imperial, se 
mandou afzer este Termo, que assignaraõ todos os da actual Meza e comigo Escri- 
vaõ a sobscrevi     Joaquim Francisco de Campos 
  Antonio [†] Carvalho 
José [†]      Antonio Luis [†]  
[†] Joaquim [†] Motta    Custodio Jose de Sousa 
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 Rebello 
Joaquim Joze d’Oliveira  José [†] d’Oliveira 
 
 
    Termo de rezoluçaõ que tomou 
    a Meza da Caza Pia, e Collegio dos Or- 
    phaõs para effeito de ser prorrogada di- 
    go de se marcar o dia da extraçaõ da 
    Loteria ultima que he contra a venda [†] 
 
Aos onze dias do mez de Março de mil oitocentos e vinte nove annos na Capella de 
São Jose [†] a Caza Pia, e Collegio de São Joaquim dos orphãos aonde em acto de Meza 
á que pre- 
sidio o Provedor Commendador Joaquim Jose de Oliveira e mais Mezarios se deliberem 
unanimente, depois de alguns despachos de tarifa, que a Loteria que se achava em 
venda 
deveria ser extrahida empreterivelmente no dia 1º de Abril seguinte, e quando houvesse 
athe 
este dia antes de principiar andar as  [†] alguns Bilhetes por vender todos athe 
o numero de duzentos ficariaõ por conta dos actuais Mezarios, e todo mais excesso que 
houvesse 
desse numero passaria a ser nelles interessada no total dellas a Caza Pia e Collegio dos 
orfãos 
em a metade, e outra a metade os referidos Mezarios para perceberem [†]  quer 
[†] da Caza e que naõ que dissesse escripto do interesse dos sobreditos Mezarios: 
Depois desta delibera- 
çaõ se tomaraõ outras na economia  [†] da mesma Caza, se estabeleceo o ordenado de 
seis centos 
mil reis ao Escripturario que ha de servir na Secretaria da mesma Caza, e se admittio 
hum Por- 
cionista: concluida a sessaõ se mandou lavrar este Termo que todos os Mezarios 
assignaraõ comi- 
go Escrivaõ actual da Meza que o assignei 
     
      Joaquim Carneiro de Campos 



Joaquim Jose d’Oliveira 
Jose Jorge dos Santos    Manoel [†] Gomes 
João Francisco de Souza Paraizo   Manoel Jozé Guedes Chagas 
Vital Prudencio  [†]    Luis Antonio do Passo 
Joaquim José Teixeira 
  1829 
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    Termo de  arremataçaõ [†] 
    [†] de farinha de 
    Joze Lucas [†] 
    abaixo se declara 
 
Aos quatro dias do mez de Septembro de mil oito cen- 
tos trinta e hum estando reunidos a Meza Administrado- 
ra deste Collegio de São Joaquim dos Orfaons, propôs-se a quem 
por menos fizesse o fornecimento do dito pão para o gasto diario 
do mesmo Collegio e d’entre diversos que compareceraõ para este 
fim, Jose Lucas d’[†] Vasconcellos se obrigou a faze-lo pelo pre- 
ço de setenta e cinco reis a libra por hum trimestre, devendo 
ser o paõ de boa farinha, entregue todos os dias antes das sette 
horas da manhão conforme lhe for pedido conferindo-se a ré- 
messa pelo Economo da Caza e exccedendo que qualquer digo que 
falte a qualquer nestas condiçoens será fornecido o Collegio de 
pão por outro Padeiro de sua custa, sendo o pagamento feito 
mensalmente em moeda papel na forma do costume. E para 
constar se lavrou este Termo: e eu Escrivam actual da mesma que 
este sobscrevi e assignei 
    Domingos Jose Antonio Rebello 
Joze [†] 
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   Termo de responsabilidade e arrematação  
que faz Luiza das Neves da lavagem e re- 
mendagem da roupa pertecente a este 
Collegio dos Orfaoens de  São Joaquim como 
   abaixo se declara 
 
 
Aos desoito de Septembro de 1831, digo de mil oitocentos trinta e hum, 
estando reunida a Mesa Administradora do mesmo Collegio, propô-se a quem 
por menos fizesse a lavagem e remendagem da roupa, e d’entre diversos que 
compareceraõ Luiza das Neves dando por seu fiador Joaõ Francisco de Sou- 
za Paraizo se obrigou a lavar, e remendar toda a roupa deste Collegio pelos se- 
guintes preços = Camizas a quinze reis = calças a quinze reis = jaquetas a quin- 
ze reis = Coletes, tres por vinte e cinco reis = Pares de meias, tres por vinte e cinco reis 
=   
toalhas de Meza por cento vinte e cinco reis = Toalhas de mão, tres por vinte e cinco 
reis =   
guardanapos, quatro por vinte e cinco reis = Fronhas, tres por vinte e cinco reis = 
Lençois 



a trinta e cinco reis = Lenços, quatro por vinte e cinco reis = Cobertores d’algodão a 
qua- 
renta e cinco reis = Cobertores de xita a trinta e cinco reis = Tunicas, tres por 
quarenta 
e cinco reis = por tempo de hum anno, pagando-se em metal aos quarteis de 
tres em tres mezes; e assim sugeitou-se a dita Luiza das Neves a dar toda roupa 
remenda da e bem lavada, e o dito seu fiador pelas faltas que possaõ aver: E para 
constar se mandou lavrar este Termo: e eu Domingos Joze Antonio Rebello 
Escrivam actual da Meza que este sobscrevi e assignei 
Domingos Jose Antonio Rebello 
João Francisco de Souza Paraizo 
 
Asino a rogo da minha sogra Luiza das Neves 
 Barnabé Francisco Mendes 
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   Termo de responsabilidade e arremataçaõ 
   que fas Joaquim Antonio da Costa da 
   obra de çapataria para uzo dos Collegi- 
   aes Orfaons de São Joaquim nesta Cidade 
   como abaixo se declara 
 
Aos vinte e cinco de Septembro de mil oitocentos trinta e hum 
nesta Cidade da Bahia, e Collegio de São Joaquim dos Orfaons, estando 
reunida a Meza administrativa delle, propôs-se a quem por menos 
fizesse o calçado para os Collegiaes Orfaons, e d’entre as demais pessoas 
que compareceraõ, Joaquim Antonio da Costa dando por seu fiador a 
Joaquim Manoel Bernardes da Matta se obrigou a fazer todo cal- 
çado que os ditos Collegiaes Orfaons precizarem a saber çapato de couro de 
viado branco, de solla e vira, debruado do mesmo couro, forrado de cabra 
entrada acima do peito do pé, orelha larga, atilho do mesmo couro, sal- 
to ordinario e dito do mesmo couro preto com as mesmas circunstancias 
dadas pelo preço de oito tostoens cada hum par em moeda papel pagas 
a porpoçaõ dos pares do dito que trouxer, devendo ser a obra bem feita, e 
de bom cabedal; e no caso que por algum incidente fiquem os Collegi- 
aes com falta de calçado, será este mandado fazer por outro official ao 
qual pagará o dito arrematante a sua custa; a cujas condiçoens se 
sugeitou, e se obrigou a cumprir exactamente. E para constar se 
mandou lavrar este Termo e eu Domingos Joze Antonio Rebello Escrivam 
actual da Meza que esta sobscrevi e assignei 
Domingos Jose Antonio Rebello 
Joaquim Antonio da Costa 
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   Termo de responsabilidade e arrematação  
para o fornecimento do pão de farinha de 
Trigo que faz Joze Lucas de Vasconcellos como a  
   abaixo se declara 
  
 



Aos vinte e sete dias de Novembro de mil oitocentos trinta e hum 
estando reunida a Meza administradora deste Collegio de São Joaquim dos 
Orfaons, propôs-se a quem por menos fizesse o fornecimento de pão de 
farinha de trigo para o gasto diario do mesmo Collegio e d’entre diversos que 
compareceraõ para este fim Joze Lucas d'[†] Vasconcellos se obrigou a  
faze-lo pelo preço de secenta reis a libra por tempo de hum trimes- 
tre; devendo ser o pão de boa farinha, entregue todos os dias antes das 
sete horas da manhã, conforme lhe for pedido; conferindo-se a re- 
messa pelo Economo da Caza; succedendo porem que faltando qualquer 
destas condiçoens sera fornecido o Collegio de paõ por outro Padeiro a cus- 
tas do arrematante, sendo o pagamento feito mensalmente em moeda pa- 
pel na forma do costume. E para constar se lavrou este Termo, em 
que para cumprir fielmente assignou a dito arrematante E eu Domingos Jose Antonio 
Rebello, escrivaõ actual da Meza, que este fiz escrever e assi- 
gnei 
Domingos Jose Antonio Rebello 
Joze Lucas [†] Vasconcellos 
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   Termo de [†]e rezoluçaõ 
   que a prezente Meza tomou 
   em deliberaçaõ para nomiar in- 
   terinamente hum Procurador da 
   Meza, emquanto durar o im- 
   pedimento do actual Jose Antonio 
   de Freitas pela forma seguinte 
 
   
Aos douze dias de Janeiro de mil oitocentos trinta e dous 
achando-se reunida a Meza administrativa deste Collegio de  
Orfaons de São Joaquim, a que presidia o Escrivam della por impedimento 
do Excelentissimo Provedor, e tendo de se nomear, quem internamente ser- 
visse de Procurador da mesma Meza emquanto durar o impedi- 
mento do actual Joze Antonio de Freitas, sahiraõ elleitos por Es- 
crutinio Joze de Lima Nobre com seis votos, João Vaz de Carvalho 
com hum, Ignacio Garcia Roza com hum e Joaquim Carva- 
lho da Fonseca com hum; recahindo a maioria no primeiro, e 
por isso he o que passará a servir interinamente como fica dito: E 
para constar se lavrou este Termo, que assignou a Meza; co- 
migo Escrivão, que este sobscrevi, e assignei. 
 
       Domingos Joze Antonio rebello 
Joaõ Pereira d’Araujo França      como 
Provedor 
    Thezoureiro      Antonio Ferreira Bastos de 
Figueiredo 
Boaventura [†]      João Vas de Carvalho [†] 
Ignacio Garcia [†]     Luis Francisco [†] 
        1832 
João Lopes Rodriguez 
Joaõ Alvarez Pitombo 
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 Rebello 
 
   Termo de Accordo e resoluçaõ, que a actual 
   Meza administradora da Caza Pia, e Collegio 
   de Orphaõs de São Joaquim a tomou para nomear hum Pro- 
   curador da mesma Meza emquanto durar 
   impedimento do actual Joze Antonio de Freitas 
   pela forma seguinte 
 
 
Aos trinta de Janeiro de mil oitocentos trinta e dous, achando se reu= 
nida a Meza administrativa do dito Collegio, a que presidiu o Excelentissimo Provedor 
della; e occorrendo o impedimento do actual Procurador, tendo-se por isto, e 
em virtude do Capitulo 2§3º dos Estatutos que regem o mesmo Collegio, de 
accordo em nomear hum Procurador que sirva emquanto durar o dito 
impedimento do actual, precedidas as formalidades do estillo, foi elleito 
para exercer o dito lugar de Procurador interino por unanimidade de votos Mano= 
el Joaquim Ferreira da Motta: E para constar se lavrou a presente 
Termo: e eu Domingos Joze Antonio Rebello, que este sobscrevi e assi- 
gnei. 
     Domingos Joze Antonio Rebello 
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Termo de accordo e resoluçaõ, que tomou 
a actual Meza administrativa  da Ca= 
za pia, e Collegio de Saõ Joaquim  dos Orphaõs 
para serem punidos, e despedidos do mesmo 
Collegio os dous Orfaons, alias tres, e 
hum Porcionista como abaixo se 
declara 
 
Ao primeiro dia do mez de Abril de mil oitocentos trin- 
ta e dous achando-se reunida a Meza administrativa do dito Colle= 
gio a que presidia o Excelentissimo Arcebispo, Provedor della; dezejando 
atalhar o progresso da desordem, em que a immoralidade e insubor= 
dinaçaõ dos Alumnos do mesmo Collegio o tem precipitado, e naõ po= 
dendo por outra parte afastar-se dos Estatutos na applicaçaõ das pe= 
nas, resolveo despedir os Orfaons Joze Ignacio, Joaõ Duarte Bentes, 
e Antonio Alvarez, e o Porcionista Manoel Jose d’Oliveira, sendo a= 
tes castigados com reclusaõ por tres dias, conforme os Estatutos, como os princi- 
paes autores da rebeliaõ e desenvoltura dos outros; dando-se disto fren- 
te ao Excelentissimo Presidente da Provincia em conformidade do Titulo 3º 
Capitulo 4º § 18 dos mesmos Estatutos para lhes mandar dar o conve= 
niente destino: E para constar se lavrou o presente Termo: e 
eu Domingos Joze Antonio Rebello, Escrivam actual da Meza que 
este fis escrever, sobscrevi e assignei 
Domingos Joze Antonio Rebello 
 
Arcebispo Procurador 
Ferreira      [†]  [†] Rodriguez 
[†] 
  Fonceca    Bastos de Figueiredo 
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Termo de accordo e resoluçaõ, que  
tomou Meza administrativa  da  
Caza Pia, e Collegio de Saõ Joaquim dos  
Orfaons a respeito de diversos objectos, 
como abaixo se declara 
 
Aos treze dias do mez de Maio de mil oitocentos trinta e do= 
us achando-se reunida a Meza, a que presidia o Escrivam a actual della 
no impedimento do respectivo Provedor, resolveo-se que se deveria. 
requerer á Assemblea as seguintes = graças = Naõ pagar o Collegio 
Sizas, decimas e Sellos do Ligados = a administraçaõ de diversas Ca= 
pellas, que se axaõ administradas por pessoas, que naõ saõ parentes dos 
Instituidons = a izençaõ de pagar direitos Parrochiaes = e finalmente 
o pagamento das 40 Accoens do Banco com seus lucros [...] 
fundos de reserva, e juros: Encarregar ao Thezoureiro da mesma Meza 
de proceder judicialmente contra todos os Inquilinos das Cazas do Collegio 
que naõ pagarem, naõ permitido que continuem morar nas ditas Ca= 
zas sem fiança idonea: officiar a Joaõ Francisco de Sousa Paraiso para 
entrar com o saldo de sua conta quando Thezoureiro interino do Collegio, e 
satisfazer as requisiçoens dos revisons dellas: Idem ais herdeiros do 
falecido Joze Jorge dos Santos ex Thesoureiro para quanto antes prestarem 
a conta do dito Jorge: Exigir-se indicialmente do Conego Joaõ Mari= 
anno Campos a conta da administraçaõ dos bens dos Neris quan= 
do Procurador bastante delles: Requistar-se dos ex Thesoureiros do Collegio os Talões, 
Listas das 2ª 3ª 6ª e 7ª Loterias para pagarem-se os Bilhetes, que 
ainda aperecem; declarando eles os que pagaraõ, e os que estão por 
pagarem-se para o actual Thesoureiro o fazer: officiar ao Reitor para 
corrigir, ou reprehender os orfaons Antonio Alvarez e Felipe Alvarez por 
     
 terem 
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terem apresentado a Meza hum requerimento sem sua previa li- 
cença: Remeter-se ao Escrivam da Junta da Fazenda publica as Com= 
tas do Inventario dos Neris para serem trocados pela publica forma 
delles na forma da requisiçaõ da mesma Junta: Incumbir o actu- 
al Thesoureiro para dar aos Orfaons que iraõ ser expulsos por insubordi- 
nados = suas calças = suas vestias = suas camisas = hum cha= 
peo = hum par de çapatos = e hum lenço a cada hum 
                                       como Provedor 
   Rebello    [†] 
 Carvalho [†]  [†] Fonceca   [†] 
Ferreira 
 
____________________________________________________________
___________ 
 
  Termo de accordo e resoluçaõ que 
  tomou a Mesa administrativa 
  do Collegio de Saõ Joaquim dos Orfaons 
  nesta Cidade acerca de quem exercesse 



  as funçoens de Procurador da Mesa no 
  impedimento actual. 
  
Aos tres dias do mez de Junho de mil oitocentos trinta e  
dous achando-se reunida a Meza administrativa do dito Colle- 
gio, a que presidia o Excelentissimo Arcebispo Provedor della, propon= 
do-se que o actual Procurador Jose Antonio de Freitas acha-se im= 
possibilitado de comparecer para exercer as funçoens do seu cargo 
por molestia, que continua, segundo a partecipaçaõ que fis,  
      e 
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 Rebello 
e tendo a Meza procurado conforme os Estatutos a respeito, escusan- 
do-se todos os Mezarios de substituirem o dito lugar pelas rasoens, que 
expenderaõ, e foraão admitidas; officiou-se generosamente o actual The- 
soureiro da mesma Meza Joaõ Pereira d’[†] França para igualmente 
com as do seu cargo preencher as obrigaçoens de Procurador, emquanto 
durar a impossibilidade do supradito actual, o que foi aceito com 
especialissimo agrado por toda a Mezam que para constar, mandou 
lavrar o presente Termo por ella assignado. E eu Domingos Jose 
Antonio Rebello, Escrivam da Meza, que esta sobscrevi, 
e assignei.     Rebello 
Arcebispo Provedor 
Pitombo  Franca  Fonseca  [†] 
  [†]  Carvalho [†] 
 
____________________________________________________________
__ 
 
  Termo de accordo, e resoluçaõ que 
  tomou a Mesa administrativa 
  do Collegio de Saõ Joaquim dos Orfaons 
  nesta Cidade acerca de serem despedi- 
  dos do mesmo Collegio dous Orfaons 
  como abaixo declara 
  
Aos tres dias do mez de Junho de 1832, achando-se reunida  
a Meza administractiva do dito Collegio a que presidiu o Excelentissimo Ar- 
cebispo Provedor della, tendo-se de tratar da sahida do Collegio dous 
Orfaons em consequencia de representaçaõ que contra ellles fisera o 
respectivo Reitor, e tendo sido convidados todos os Mesarios declaran- 
       do-se 
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do-se-lhes o fim para o que, e naõ comparecendo todos para 
faser a Meza plena, como determinaõ os Estatutos, mas como 
urgia o objecto em questaõ, que naõ permite delonga pela 
sua gravidade, deliberou a Meza assim mesma menos ple= 
na, que fossem despedidos do Collegio os Orfaons Joze Rufino da 
Costa, e Antonio Joaquim Ribeiro, passando-se a officiar 
ao Excelentissimo Presidente da Provincia para lhes dar o conveniente des- 
tino em conformidade dos mesmos Esdtatutos, e para cons= 
tar se lavrou este Termo por ella assignada: E eu Do- 



mingos Antonio rebello, Escrivam actual da Meza, que esta 
sobscrevi e assignei   Rebello 
 
 
Arcebispo Provedor 
Pitombo  França  Fonseca  [†] 
    Carvalho [†] 
 
____________________________________________________________
__ 
 
  Termo de accordo, e resoluçaõ, 
  que tomou a Meza adminis= 
  trativa do Collegio de Saõ Joaquim  
  dos Orfaons desta Cidade para 
  remediar de prompto as ne= 
  cessidades do mesmo Collegio 
  
Aos dous dias do mez de Agosto de mil oitocentos trin= 
ta e dous, achando-se reunida a Meza, presidida pelo Excelentissimo Senhor 
Arcebispo, Provedor della, e tratando-se de promover meios que 
de prompto remediassem as necessidades do mesmo Collegio, accordou 
       a Mesa 
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a Meza criar a Comissaõ para depois de bem reflexionarem, e combina= 
rem a receita e Despeza, darem o seu parecer apresentando hum 
plano de milhoramento a tal respeito, e em consequencia sahi- 
raõ elleitos para a mencionada Comissaõ os Senhores Thesoureiros Joaõ 
Pereira d’Araujo França, e Mesarios Joaquim Carvalho da 
Fonceça e Luis Francisco Gonçalvez Junqueira; e sendo necessario que 
revertesse á Joaõ Francisco de Sousa Paraizo a [†] de Receita, 
e despeza quando Thesoureiro Interino da mesma Caza Pia Colle= 
gio dos Orfaons para satisfazer com as necessarios esclarecimentos 
as exigencias do revisores della, e da mesma Meza, foi elleito o Senhor 
Mario Boaventura Ferreira e todos se encarregaraõ de suas 
respectivas tarefas para as quaes foraão elleitos: Do que para cons- 
tar se lavrou este Termo, que toda Mesa assignou, E eu 
 
Arcebispo Provedor   No impedimento do actual Escrivaõ 
Joaõ Pereira d’Araujo França  Joaquim Carvalho da Fonseca 
     João Lopes Rodriguez 
     Joaõ [†] Pitombo 
     Boaventura [†] 
     Ignacio Garcia [†] 
      1833 
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  Termo de accordo, e resoluçaõ que 
  tomou a Meza administrativa  
  da Caza Pia e Collegio de Saõ Joaquim  
  dos Orfaons a vista do parecer  
  da Comissaõ constante do Termo retro 



  como abaixo se declara 
  
Aos dez dias de Agosto de mil oitocentos trinta e dous,  
achando-se reunida a Meza presidida pelo Excelentissimo Senhor Arcebis- 
po, Provedor della, os Senhores da Comissaõ criada para, digo em 
Sessaõ de Meza ultima, constante do Termo retro para darem hum 
plano de milhoramento para naõ continuar o empenho em 
que se axao Collegio, apresentaraõ o seu parecer concebido nos 
seguintes ipsis verbis // A Comissão incarregada de exa- 
minar a receita, e despeza do Collegio dos Orfaons, e propor os meios 
que axar adaptados, alias, que julgar adaptadas a fim de se man- 
ter aquella Pia Instituiçaõ sem alcanse de seus fundos, nem dos 
da Humanidade, em resulta de trabalhos taõ escrupulosamen~- 
te consagrados tem a honra de submeter a concideraçaõ da 
Meza observaçoens que vaõ ser expendidas. 1º Avalian- 
do a Comissão os rendimentos da Caza na quantia de R$ 7:552$ -  
e as suas despezas ordinarias na de maior de R$ 10:000$ - julga 
absolulamente indispensavel a diminuiçaõ do excedente da des= 
peza por meio de bem entendidas reducçoens. A Comissaõ he pe= 
trada de naõ pequena magoa, quando violentada a propor a 
reduçaõ do numero de 47 Orfaons, que ora existem ao de 40 // a necessidade 
       porem 
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de maior digo, porem de maior numero exige tamanho sacrifi= 
cio, devendo alguns dos Orfaons mais crescidos, segundo as suas propen= 
soens, ser entregues á Mestres d’Officios mecanicos, ou outras pessoas, 
que delles se queiraõ encarregar, sob as devidas seguranças. 2º A Comis- 
saõ julga não menos urgente a reducçaõ do numero de Empegados e pro= 
poem que sejaõ unicamente cosnervados, um Reitor, um Voce Rei= 
tor, um Mestre de primeiras Lettras, um de Lingoa Franceza, um 
de Dezenho, um Medico, oiu Cirurgiaõ, e hum Escripturario servindo 
de cobrador. 3º Conciderando quanto tem sido onerosa a Conserva= 
de Porcionistas, e reconhecendo de justiça, que os respectivos Pais te= 
nhaõ noticia das alteraçoens feitas nos Estatutos, entende a Comissaõ 
que se lhes devem dirigir participaçõens, a fim de que resolvaõ sobre 
a continuaçaõ de tais Porcionistas no Collegio. 4º Havendo-se a Co= 
missaõ examinado o numero de escravos do Collegio, entende que a excepçaõ 
dos indispensaveis á cultura da orta, e mais serviço de caza, devem 
ser os demais postos a jornal, e mais, vendo em pratica o fornecimento 
de paõ, e outros objectos por meio d’arremataçaõ crê de utilidade, que 
similhantemente seja de carne verde a caza fornecida. 5º A Comis= 
saõ carece de expreçoens para significar a solicitude que julga ne= 
cessaria a fim de ajuizar todos os devedores do Collegio por varios capi= 
taes e mesmo annuidades de juros que naõ saõ pagos, como divisaõ, 
e crê que sem cessar se deve requerer aos Poderes legitimos a entrega 
do diretor do Banco e seus juros. 6º A Comiisaõ reconhece finalmen= 
te, que na dificuldade, e delonga de alguns dos meios apontados, e na 
insoficiencia de recursos ao alcanse d’Administraçaõ da Caza [...] 
       appelar 
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appelar para a Philantropia- publica invocada pelas diversas 
Sociedades da Provincia, a que converia encarregar tão onrosa ta- 
refa. A Comissao se lizongia de haver feitos as possiveis re= 
ducçoens e offerecido os mais uteis recursos que lhe sugerio o zello, 
que apossou, e espera ser desculpada, quando não haja preenchi- 
do a ezpectativa havida. ~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~// 
__ Conta da Receita, e Despeza do Collegio __ 
 
– Receita     – Despeza – 
 
Allugueis de Caza......... 3:250$000 //  Comedorias........................... 
3:600$000// 
Meia Lotteria................ 2:200$000 //  Empregados........................... 
1:780$000// 
Juros de 40:000$.......... 2:000$000   Calçado.................................. 
160$000// 
[†] do Legado do Cone-   
 Roupa........................................400$000// 
go Telles....................... 72$000//   Lavagem de [†] e 
Botica//.........300$000// 
Juros de 600$ reis........ 30$000;;   Festa de Saõ Joaquim............... 
80$000// 
      [†] de Saõ Jozé.......................... 60$000// 
      Despezas judiciaes...................... 
400$000// 
      Consertos de propriedades//........ 
300$000// 
   7:552$000//       
7:080$000// 
Bahia 10 d’Agosto de 1832/Estavaõ assignados / Joaquim 
Carvalho da Fonceca // Joaõ Pereira d’[†] França // Luis Francisco 
Gonçalvez Junqueira // E aprovando a Meza este parecer accordou 
em mandar annunciar em Periodicos a arremataçaõ da Carne, 
e sendo necessaria huma Comissão para verifica-la foraõ no= 
meados para ella os Senhores Mesarios Carvalho, Pitombo, e Bastos; e 
[†]lhantemente para [†]ciar a subscripçaõ a favor do Colle= 
gio sahiraõ elleitos os Senhores Excelentissimo Provedor, e Mezarios Junquei= 
ra, e Joaõ Lopes Rodriguez; mais accordou a Meza em requirem 
ao Governo Imperial pedindo os juros dos 40:000$ reis do Banco, 
       e 
 
f. 16r           15 
           
 Rebello 
 
e de se fazer tudo mais que proposto foi pela Comissaõ nos respe- 
ctivos artigos do parecer. Do que para constar se lavrou este Ter- 
mo assignado pela Meza: E eu Joaquim Carvalho da Fonseca 
 
Arcebispo Provedor   No empedimento do actual Escrivaõ 
Joaõ Pereira de Araujo França  Joaquim Carvalho da Fonseca 
      João Lopes Rodriguez 
      Joaõ Alvarez Pitombo 
      Boaventura Ferreira 
      Ignacio Garcia [†] 
       1833 



 
 
    Termo de accordo, e resolluçaõ, que tomou a 
    Meza administrativa do Collegio dos Or= 
    faons da Lotteria, digo a respeito da Loteria 
 
 
Aos vinte quatro dias de Fevereiro de 1833 nesta Cidade da Bahia 
estando reunida a Meza administrativa da Caza Pia e Collegio 
de Saõ Joaquim dos Orfaons, a que presidia o Provedor della o Excelentissimo Senhor 
Ar = 
cebispo ocorrendo a urgencia de fazer andar a roda da presen = 
te Lotteria para dar-se huma satisfaçaõ ao publico, que se supo= 
em illudido pela demora que tem avido; e falta de comprimento 
aos anuncios a respeito, naõ tendo avido outro motivo, se não o de 
restarem 
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restarem Bilhetes para se venderem, resolveo a mesma Meza, 
que se no dia aprasado para andar a roda ainda restassem 
Bilhetes por se venderelm, andasse com tudo a roda, ficando 
os que restassem por conta do Collegio. Do que para constar se la= 
vrou o presente Termo: E eu Joaquim Carvalho da Fonseca Escrivam interino  
o subscrevi e asinei 
Arcebispo Provedor   Joaquim Carvalho da Fonseca 
Joaõ Pereira d’Araujo  Joaõ Lopes Rodriguez 
Ignacio Garcia [†]   Joaõ Alvarez Pitombo 
       1833    Boaventura Ferreira 
 
 
 
Termo de accordo, e resolluçaõ, que tomou a 
    Meza administrativa da Caza Pia e 
Collegio dos Orfaons a cerca do calçado para  
    [†] os mesmos Orfaons 
 
 
Aos dez dias do mez de Março de 1833, nesta Cidade da 
Bahia, achando-se reunida a Meza do Collegio de Saõ Joaquim  
dos Orfaons, a que presidia o Provedor della o Excelentissimo Senhor Arcebispo; e 
oco= 
rrendo ter-se concluido p praso da arremataçaõ do calçado 
para os mesmos Orfaons, e representando o arrematante, que naõ podia 
continuar a fase-lo pelo diminuto preço a que se ligara pela cares= 
tia em que estaõ os calçados para tal fim, e reconhecendo a Meza que 
por esta razaõ naõ he possivel poder o Collegio ser fornecido de calça= 
dos por similhante preço, resolveo encarregar ao nosso Irmaõ, digo 
     ao 
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ao actual Thesoureiro da Mesa o Senhor Capitam Joaõ Pereira d’Araujo França 
para providenciar a respeito como milhor for a bem do mesmo Colle= 



gio, e com effeito ficou encarregado. Do que para constar se lavrou 
o presente Termo: E eu Joaquim Carvalho da Fonseca, Escrivam interino, o Subs 
crevi e asignei 
Arcebispo Provedor    Joaquim Carvalho da Fonseca 
Joaõ Pereira de Araujo França 
      Joaõ Alvarez Pitombo 
      Boaventura Ferreira 
      João Lopes Rodriguez 
 
 
 
Termo d’accordo, e resolluçaõ, que tomou  
a Meza administrativa da Caza  
Pia e Collegio de Saõ Joaquim dos Orfaons 
nesta cidade a cerca da moeda de co= 
bre recebida de Severiano Nasario 
de Couto, como a baixo se declara 
 
 
Aos dez dias do mez de Março de 1833, nesta Cidade  
da Bahia, axando-se reunida Meza administrativa 
da Caza Pia e Collegio de Saõ Joaquim dos Orfaons desta cidade,  
a que presidia o Provedor della o Excelentissimo Senhor Arcebispo; e occor= 
rendo ter Severiano Nasario do Couto dado em pagamento 
dos Bilhetes da Loteria que recebera para vender huma por= 
çaõ de cobre, digo de moeda de cobre [†] asseverando ter 
      vendido 
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vendido os ditos Bilhetes n’aquella especie; e naõ po= 
dendo tal dinheiro apesar de exporços ser tranzigido pela 
sua má qualidade, accordou, e resolveo a mesma Meza de 
autorisar, como autorisa ao actual Thesoureiro della o Senhor 
Capitam Joaõ Pereira d’Araujo França para negociar a quantia 
recebida do dito Couto em sua moeda como milhor con= 
vir ao interessa do mesmo Colelgio, confiando todo milhor 
resultado possivel de seu reconhecido zello por este Esta= 
belecimento. Do que para constar se lavrou o presente 
Termo: E eu Joaquim Carvalho da Fonseca Escrivaõ inte- 
rino o Subscrevi e asignei 
 
 
 
Arcebispo Provedor    Joaquim Carvalho da Fonseca 
Joaõ Pereira de Araujo França 
      Joaquim [†] 
      Boaventura Ferreira 
João Lopes Rodriguez 
Ignacio Garcia  [†] 
 1833 
      Joaõ  [†] Carvalho    
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Termo d’accordo, e resolluçaõ, que  
tomou a Meza administrativa  
da Caza Pia e Collegio de Saõ Joaquim  
dos Orfaons a cerca das Aulas 
do mesmo Collegio, como a baixo  
se declara 
 
 
Aos onze dias de Março de mil oito centos trinta e quatro nes- 
ta Cidade da Bahia, e Collegio dito, axando-se reunida a respectiva Me- 
za, a que presidia o Provedor della o Excelentissimo Senhor Arcebispo; depois de 
produsidas rasoens a prol do mesmo Colelgio, occorrendo ter-se o Colle= 
gio despido das Aulas, que nelle haviaõ em rasaõ dos poucos – 
meios resolveo a Mesa restitui-lo ao estado, a que d’antes se 
axava, chamando de novo os Lentes, que exerciaõ algumas das 
cadeiras, e convocando novos para outras: a saber, para a de Grama= 
tica Latina o Reverendo Padre Vice Reitor, com o vencimento annual 
de cento e cincoenta mil reis: para a de Desenho o mesmo que a exer= 
cêra Bento Jose Rofino Capinã, com o mesmo ordenado que vencia de 
duscentos mil reis: a de Musica similhantemente Antonio Cardoso 
da Cunha: e a de Lingoa Inglesa Jonathas Aboath, que 
se offerecera gratuitamente, dando-lhe somente para sua condu= 
çaõ a quantia de oitenta mil reis. Do que para constar se la= 
vrou o presente Termo, que assignou a Mesa Bahia 11 de 
Março de 1834 
 
Arcebispo Provedor    Joaquim Carvalho da Fonseca Escrivaõ 
Joaõ Pereira de Araujo França   Boaventura Ferreira  
 Thezoureiro    Joaõ Alvarez Pitombo 
Ignacio Garcia  [†]    João Lopes Rodriguez 
 1834 
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Termo d’accordo, e resolluçaõ, que  
tomou a Meza actual do Collegio, 
e Caza Pia de Saõ Joaquim dos Orfaons  
desta Cidade a cerca dos Collegial 
Orfaõ Antonio Ribeiro Lima co= 
mo a baixo se declara 
 
 
Reconhecendo esta Mesa com bastante magoa, que o Colle= 
gial Antonio Ribeiro Lima encarregado do ensino da Lin- 
goa Francesa, se tem inteiramente deslisado d’aquelle com- 
portamento honesto e regullar, que convem aos seu estado, e com 
que devêra [†] os seus companheiros, e discipulos; fal= 
tando ao respeito devido ao seu Reverendo Reitor, e redusindo os 
outros com o seu exemplo: Ordena a Mesa, que elle seja 
demittido do exercicio da referida Aula de Frances, ficando 
conciderado como qualquer dos outros Collegiaes Orfaons; 
[†] ao mesmo Reverendo Reitor particular vigilan= 
cia sobre os seus costumes, e participando-o a esta Mesa 



para dar mais severas demonstraçoens se continuar em 
seu irregullar procedimento Bahia 11 de Março de 1834 
Arcebispo Provedor    Joaquim Carvalho da Fonseca Escrivam 
Joaõ Pereira de Araujo França    
 Thezoureiro    Boaventura Ferreira  
Ignacio Garcia  [†]    Joaõ Alvarez Pitombo 
 1834    
João Lopes Rodriguez 
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Termo de resolluçaõ, e accordo, que tomou  
a Meza administrativa da Casa Pia e 
Collegio de Saõ Joaquim dos Orfaons desta  
Cidade de Saõ Salvador da Bahia de to= 
dos os Santos a cerca de submetter os bens do 
patrimonio do mesmo Collegio á responsa= 
bilidade para com o Banco do Brasil, a fim 
de se poder receber dividendo, como abaixo 
se declara 
 
 
 
Aos vinte e hum dias do mez de Julho de mil oito centos 
trinta e quatro annos nesta valliosa Cidade de São Salvador 
da Bahia de todos os Santos e Collegio de Saõ Joaquim dos Orfaons 
da mesma Cidade, estando reunida a Meza administrativa do 
dito Collegio, a que presidia como Provedor, na ausencia do Excelentissimo Arce= 
bispo, o actual Escrivam Joaquim Carvalho da Fonseca, avista do em= 
barasso que occorre para se poder receber do Banco do Brasil 
a quota dos metaes, e joias preciosas, e toda e qualquer quantia, 
que haja de prover das quarenta acçoens, que o Collegio 
possue no dito Banco, em rasaõ de se terem perdido as respe= 
ctivas Appolices, accordou a Mesa sugistar os bens do patri- 
monio do mesmo Collegio á responsabilidade para com o mencionado 
banco do Brasil, a fim de receber-se naõ só a referida quotta 
de metaes, e joias preciosas, como toda e qualquer quantia, que 
se aja de pagar que esta Consignaçaõ, e tambem pelas novas 
Appolices, que se vão passar, os quais bens friaõ desde .... 
      a 
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a reposiçaõ do que se ouver de receber no caso de que fatalidade 
apareçaõ as referidas Appolices transigidas. 
 Outro sim accordou a mesma Mesa de passar 
procuraçaõ especial para o supra dito fim a Joaõ Gonçalvez Cisimbra, 
e Thomé Ribeiro de Faria com poderes de substabelecerem, para 
assignar o Termo de responsabilidade a tal respeito pela mesma Mesa: 
Em firmesa do que se lavrou o presente, que a Mesa assignou 
com os Mesarios, que se poderaõ reunir, apesar de se empregarem 
os meios recomendados no §6º do Capitulo 2º dos Estatutos, que re= 



gem o mesmo Collegio e eu Joaquim Carvalho da 
Fonseca Escrivaõ o subscrevi e asignei 
Como Provedor 
Joaquim Carvalho Fonseca   João Pereira de Araujo França 
Boaventura Ferreira     Thezoureira 
Joaõ Alvarez Pitombo    Joaõ Vas de Carvalho [†] 
Ignacio Garcia  
1834 
Joaõ Lopes Rodriguez 
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Termo de accordo, e resolluçaõ que tomou  
a Meza administrativa da Casa Pia, 
e Collegio de Saõ Joaquim dos Orfaons  
desta Cidade a cerca da noticia que 
teve de bens subnegados, pertencentes 
ao Hospicio de Jerusalem, como a 
abaixo se declara 
 
 
 
Aos vinte e hum dias do mez de Julho de mil oito centos 
trinta e quatro annos nesta valliosa Cidade de São Salvador 
da Bahia de todos os Santos e Collegio de Saõ Joaquim  
dos Orfaons da mesma Cidade, estando reunida a Meza administrativa do dito Collegio, 
a que  
presidia como Provedor, na ausencia do Excelentissimo Arcebispo, o actual Es= 
crivam Joaquim Carvalho da Fonseca, declarou o actual Thesou= 
reiro Joaõ Pereira de Araujo França, que a sua noticia chegasse por 
noticia serta averem alguns bens subnegados do Hospicio de 
Jerusalem, alem dos que a Mesa recebera, e submettendo este 
nehocio á attençaõ da mesma Mesa, esta resolveo levar ao conhe= 
cimento do Excelentissimo Presidente da Provinciam visto ter sido ella por 
ordem da mesma Providencia incumbida da administração do dito 
Hospicio, para dar elle prompta, e [†] da providenciar a tal 
respeito, e isto passou a verificar-se: E para constar se lavrou 
o presente Termo, que a Mesa assignou e Eu Joaquim Car 
valho da Fonceca Escrivaõ o sobscrevi e asignei 
Como Provedor 
Joaquim Carvalho Fonseca   João Pereira de Araujo França 
       Thezoureiro 
        Boaventura Ferreira 
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Joaõ Alvarez Pitombo   Joaõ Vas de Carvalho  [†] 
João Lopes Rodriguez   Ignacio Garcia  [†]     
      1834    
 
____________________________________________________________
__________ 
 



Acta de 31 de Agosto de 1834 
 
 
Aos trinta e hum do mês de Agosto de mil oito centos e 
trinta e quatrom reunida a Meza para a posse, e verificou-se 
esta [†] as formalidades; e o Escrivão leo hum 
Rellatorio do estado do Collegio, huma lista dos devedores 
e hum orcamento da Receita e despesa provaveis do mesmo 
Collegio, do que ficou a Meza inteirada: apareceraõ – 
quatro requerimentos pedindo admissaõ de Orffaons, que –  
ficaraõ adiados te que se conheça se se podem dife- 
rir algumas observaçoens que se fizerão, e tendo-se mar- 
cado quatro Sessoens por mez emquanto se daõ me 
lhor andamento aos negocios do mesmo Collegio, levan- 
tou-se a presente sessão; e para constar se lavrou o 
presente termo, que todos assignarão. 
 
Pinheiro [†]  [†]  [†] 
[†] Ferreira  Rios Gomes  Gerimuabo [†] 
   Castro Paraizo 
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  Acta de 5 de Setembro de 1834 
 
Aos sinco do mes de Setembro de mil oito centos e trinta e qua- 
tro.  Reunida a Meza administrativa do Collegio de Saõ Joaquim 
dos Orfaons desta Cidade, a que prezidia o Excelentissimo Senhor Presidente da 
Provincia Provedor della, faltando com cauza o Senhor Thezoureiro, 
e o Mordomo Senhor Joaõ Manoel de Castro: Leo-se a Acta da 
Sessaõ antecedente, que por estar conforme foi aprovada. O 
Escrivaõ apresentou os seguintes quesitos, a Mesa, e discuti 
dos decedio-se pela maneira seguinte.  1º se deve o cal 
cado dos Collegiaes orfaons ser feito pellos Sapateiros escravos do 
mesmo Collegio que sim de baixo da inspecçaõ do Mordo= 
mo do mez e do Reitor:    2º se as obras de alfaiate deve= 
riaõ ser feitas pelos mesmos Collegiaes orfaons que sabem desse 
oficio que sim pela mesma forma antecedente, acrescendo 
que seriaõ cortados por mestres convidados para esse fim 
por não saberem os ditos Collegiaes isso fazer.    3º [†] 
se do estado em que se acha a acção intentada acerca do 
Trapixe Maciel. O ex Thezoureiro o Senhor João Pereira de 
Araujo França, que se achava prezente na forma dos Es- 
tatutos satisfes, declarando como procedera e apresentan 
do tambem todos os papeis tendentes a tal objecto, que 
ficarão entregues ao Excelentissimo Senhor Provedor, para os examinar 
e dar o seu parecer; ficando igualmente encarregado de  
tratar com Manoel Joze Dias, ou Fortunato de tal e [†] 
a cerca do arredamento, que estes fizerão aos Neris então 
congregados em Pernambuco, da Propriedade do Cais do Su- 
dré em vista aos autos, que se supondo queimados no 
incendio do Cartorio de Miranda, o Escrivão afirmou exis 
tirem, e prometeo a a prezenta-los com a respectiva Escri= 
ptura de arrendamento:   4º inquerindo tambem se 



o Conego Joaõ Marianno de Lima tinha dado contas, 
como devera da sua asministraçaõ emquanto a seu 
     Cargo 
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Cargo estiverão os bens dos mencionados Neris, o mesmo  
Senhor Thezoureiro declarou o que se passara afirmando 
por ultimo, que o referido Conego ainda não tinha pres 
tado contas; em consequencia de que a Meza resolveo que 
o Escrivaõ actual lhe diriga huma [†] requerendo-lhe o 
cumprimento desse dever, ao qual se faltar, deverá ser re 
querido judicialmente. Ultimamente foraõ prezentes os 
requerimentos adiados da Sessão antecedente, para adimis 
saõ de orfaons e tiverão o seguinte despacho = Não tendo por ora 
lugar o que o Supplicado requer, deverá comparecer na primeira 
Sessão que esta Meza fizer em Janeiro do anno proximo 
vindouro. Foraõ prezentes outros requerimentos: de- 
clara Maria do Sacramento pedindo se lhe entregue o orfaõ 
seu filho Manoel Gomes para o empregar em qualquer officio 
mecanico, foi a informar o Escrivão, ou vindo o Reverendo Reitor 
do Collegio: de Jozé dos Santos Barreto, Lente de Muzica 
do Collegio, pedindo permissão da meza para poderem seus 
alumnos hirem em sua companhia cantar nas festas, tanto na 
Cidade, e fora della, e offerecendo encinar gratuitamente 
quanto sabe, não só o que respeita a arte da Muzica, co- 
mo a outras, foi deferido = Que reconhecendo a Meza na ne- 
cessidade que os Alumnos tem de praticarem fora o que 
aprendem no recinto d’aulas, permite que saião para 
as festas da Cidade, e nunca fora della, sem comtudo per 
ceberem disto lucro algum, não podendo permanecerem 
fora do Collegio, senão o tempo que gastarem nesse exerci 
cio sempre acompanhado do respectivo Professor: Quan 
to ao offerecimento de ensinar gratuitamente á Meza muito  
agradece, e louva ao Supplicante como ja fes a que lhe procedera 
e consta, e consta do registro a tal respeito no Livro com 
petente:     De Joaõ Francisco Gonçalvez pedindo a authori 
zação da Meza para ser pago de R$ 636$830 reis 
      que 
 
f. 22r           21 
           
 Rebello 
 
que despender com o Collegio, quando Mezarios, Que [†] 
ista o despacho da Meza transata de 21 de Julho passado, que as 
sim ordena: E não ocorrendo mais a tratar o Excelentissimo Pro- 
vedor levantou a sessão: E eu Escrivão actual da Meza 
fis lavrar esta, que subscrevi, e toda  a Meza assignou – 
 
Pinheiro  Gerimuabo  Gomes   Rios   [†]  
Ferreira 
 
 
____________________________________________________________
_________ 



 
 
  ~Acta da Sessão de 14 de setembro de 1834 ~ 
 
Aos quatorze dias do mez de Setembro de mil oito centos 
e trinta e quatro Reunida a Meza Administrativa do Collegio 
de São Joaquim dos Orfaons desta Cidade, a que prezidia o Excelentissimo 
Prezidente da Provincia Provedor della, Leo-se a acta da ses 
são antecedente, que por estar conforme foi aprovada. O Escrivam 
informou diversas couzas das quais ficou a Meza inteirada.  Foi- 
prezente a offerta que fizera Mister Aguste Rondim de ensinar 
Francez gratuitamente os Collegiaes; o que a Meza aceitou-a 
com grande regpsijo, e gratidaõ, respondendo-lhe neste mesmo 
sentido.     A vista da notta dos Proffessores do Collegio, e ou 
vido o Reitor fes-se a celeção dos orffaõs, que devem deixar o 
Collegio por terem tocado a idade para isso marcada nos Estatutos, 
ficando porem aiado este acto a espera de algumas pes- 
quisas, a que a Meza mandou proceder. O Procurador 
aprezentou o que recebera por Procuração da Meza, deixado, e 
inventariado ao falecido Frei Mathias de Nazareth, do que 
tomou a Meza conhecimento, nomiando huma Comissão 
de seu seio para o exame dos referidos papeis respectivos 
      papeis 
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Respectivos papeis, e contas.     Deferia-se o requerimento 
dos Mezarios do Nosso Senhor da Crus pedindo o acompanhamento 
da Collegiada para a Procissão.     Determinou a 
Meza que o Thezoureiro desse 40 reis a cada hum negro 
do Collegio por semana.      Do que para constar se 
lavrou o prezente termo por toda a Meza assignado. 
 
Pinheiro       Costa Junior   Maya 
Ferreira       Gomes Bittencourt      Castro 
Gerimuabo   [†]                   Peios     Paraizo 
 
____________________________________________________________
____ 
 
~Acta da Sessão de 21 de Setembro de 1834 ~ 
 
Aos vinte e hum dias do mez de Setembro de mil oito  
centos e trinta e quatro Reunida a Meza Administrac- 
tiva do Collegio de São Joaquim dos Orffaons desta Cidade 
a que prezidia o Excelentissimo Prezidente da Provincia Provedor  
actual da meza, e lida a acta da antecedente por estar conforme  
foi aprovada: O Excelentissimo Provedor patentiou o que collegiu 
dos exames dos autos a respeito do Trapiche Maciel, e Casa do 
Caes do Sudré; e apezar de que em ambas as couzas [†] 
de o direito, e a razão para o Collegio, com tudo a Meza 
deliberou vir se as partes sequerem conciliaram, sem des 
vantagem ao Collegio. O Senhor Escrivão aprezentou algumas 
onservaçoens acerca do que está a seu Cargo, e crescentando 
que justo seria que tirados os pretos que necessarios fosse 



para o Servisso do Collegio, e Orta, o resto fosse trabalhar 
a jornal. A Meza ficou de tudo informada e inteirada, 
rezolvendo sobre a ultima que o Senhor Thezoureiro ficasse 
encarregado de alugar dez como milhor utilidade fizesse 
dos meninos, quanto a ma conservaçaõ e saude, e ao Collegio 
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ao Collegio quanto aos seus interesses, devendo em qualquer 
Caza serem recolhidos ao mesmo Collegio todos os sabados 
a tarde para passarem aly o Domingo, e na segunda 
feira feita voltarem ao trabalho. Foi prezente a conta do  
Clerigo Joaõ Marianno de Campos Lima, e para seu ex 
ame criou-se huma Comissão composta dos Senhores Jo 
aquim Alvarez da Crus Reis, actual Mezario, Joaquim 
Carvalho da Fonseca Ex Escrivão, e Manoel Joze Dias. 
Tambem se nomeou a Comissão de revisão das Contas 
do finado Thesoureiro Jorhe, composta do Escrivão Procurador. 
 Foraõ prezentes as Sentença e Subsentença da de 
manda de Antonio Joze Pinto para este ser requerido, 
e tendo de serem remetidos ára a villa de Santo Amaro, 
foi noemado Procurador.  Antonio de Carvalho Costa: De 
terminou-se a vendagem dos Bilhetes de Loteria com a decla 
raçaõ de serem vendidos a papel, para depois serem 
pagos na mesma expensa. Semelhante a arremata 
çaõ da lavagem, e remendagem da roupa do Collegio. 
 Do que para constar se lavrou o prezente termo que 
toda a Meza assignou. 
 
       Maya 
 
Pinheiro [Provedor] Costa Junior Ferreira   Gomes Bittencourt 
   Castro Gerimuabo [†]Peias 
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Acta da Sessão de 5 de Outubro de 1834 ~ 
 
Aos cinco dias do mez de Outubro de mil oito centos  
e trinta e quatro reunida a Meza Administrativa do Collegio  
de São Joaquim dos Orffaons desta Cidade, a que prezidia o Excelentissimo  
Senhor Prezidente da Provincia como Provedor della; e lida a acta  
da antecedente foi aprovada: Informada a Meza de di- 
versos objectos encarregados a diferentes Mezarios, ficou in  
teirada; e sendo hum delles acerca do devedor Antonio 
Joze Pinto da Villa de Santo Amaro, o Excelentissimo Provedor decla= 
rou que este se lhe tinha aprezentado prometendo dar 
por conta 1000$ reis athe Fevereiro, e pagar o resto por pres 
taçoens em Letras conforme for ajustado. leo-se hum 
requerimento do Conego João Marianno de Campos Lima 
dando por suspeito a Manoel Jose Dias, um dos da 
Comissão da revisão da sua conta, foi indeferido: hum 



de Francisco Pessoa da Silva pedindo a entrega de hum orffaõ 
seu afilhado, e outro da Mai de outro orffaõ no mesmo 
sentido; foraõ deferidos por estarem na Letra dos Esta 
tutos; determinandose que o Thezoureiro desse na forma 
do estilo aos orffaõs requeirdos para sua sahida a cada hum 
2 calsas, 2 jaquetas, 2 camisas, 2 coletes, 2 pares de meias – 
2 lenços, e hum chapeo, e sapatos: Foi prezente huma 
carta do Padre Manoel Francisco Gomes de Sousa, participando 
que principiava a novena de São José, e que a data seria 
no dia 12, a Meza ficou inteirada; e na forma do estilo 
assentou de hir assistir a festa, determindo ao thezoureiro 
que desse como he costume ao dito Padre 60$000 a saber, quarenta 
mil reis para a Festa, e vinte para o aquizamento. Do que para constar se 
lavrou [†] qur toda a Meza asignou 
 
Maya 
 
Pinheiro [Provedor] Costa Junior Ferreira   Gomes  
Bittencourt  Castro Gerimuabo [†]Peias 
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 Rebello 
   Termo de responçabilidade e arrematação 
   que fás Joze Antonio Ferreira da Rocha da lavagem 
   e remendagem da roupa pertencente a este 
   Collegio dos Orffãos de São Jaoquim como 
   abaixo se declara ____ 
 
 
Aos desenove dias do mez de Outubro de mil oito centos e trinta e  
quatro, estando reunida a Meza Administrativa do mesmo Collegio, 
propos-se a quem por menos fizesse a lavagem, e remendagem da roupa 
e de entre diversos, que comparecerão, Joze Antonio Ferreira da Rocha dando 
por seu fiador Miguel de Souza Riquião, se obrigou a lavar, e remendar 
toda a roupa deste Collegio pelos pressos seguintes = Camisas a vinte 
reis = Calsas a vinte reis = Jaquetas a vinte reis = Coletes tres por trinta 
reis = pares de meis tres por trinta reis = toalhas de meza cento e vinte 
e sinco reis = ditas de mãos tres por trinta reis = guardanapos quatro por 
trinta reis = fronhas tres por trinta reis = Lençoens a sincoenta reis = 
Lenços quatro por trinta reis = Cobertores de algodão sincoenta reis = 
Ditos de chita sincoenta reis = Tunica tres por cecenta reis = por  
tempo de tres annos, pagando-se a quarteis de tres em tres meses; 
e assim sugeitou-se o dito Joze Antonio Ferreira da Rocha a dar 
toda a roupa remendada, bem lavada; ao dito seu fiador pelas 
faltas que possão haver; e para constar se mandou lavrar este 
termo: e Eu 
 
Jozé Antonio Ferreira da Rocha 
    Miguel de Souza Requião 
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Acta da Sessão de 22 de 



      Outubro de 1834 ~ 
 
Aos vinte e dous dias do mez de Outubro de 1834: Reu 
nida a Meza Administrativa do Collegio dos Orffaons de São Joa 
quim desta Cidade, a que prezidia o Excelentissimo Senhor Prezidente da  
Provincia como Provedor della; leu-se a acta sessaõ antecedente  
foi aprovada.      O Excelentissimo Provedor aprezentou algumas –  
reflexoens sobre a demanda do Trapixe do Maciel, e em re 
zultado apontou que o Manoel de Castro Neves aprezentasse 
a proposta a respeito: Tendo-se marcado este dia para a 
rematação da lavagem da roupa, compareceo Jose Antonio 
Ferreira da [†], a quem aprezentada a base para este fim ar 
rematou conforme o termo respectivo em o livro competente. 
     Manoel Antonio Gomes, pedindo-se-lhe desse huma 
Imagem de Nossa Senhora, que existe no Collegio son huma es- 
molla para o dito Collegio, respondeu-se que fizesse seu requerimento 
offerecendo essa mesma especie.  Para melhor promo 
ver-se a Cobrança das dividas do Collegio criou-se huma 
Comissaõ composta dos Senhores Thezoureiro da Meza, e Mezarios 
Joaquim Alvares da Crus Rios, e Thomas Pereira Geremuabo. 
 Attenta a necessidade de haver no Collegio huma matrona 
idoza, que cuide dos Collegiaes em suas molestias accordou 
a Meza de por em pratica essa medida: Igualmente –  
assentou-se escrever ao ex Thezouriro pedindo-se a conta. 
 Neste mesmo dia ficou engajado ofertar para a Horta por  
8$000 mençaes:    o Excelentissimo Provedor propós que a requerimento 
do Coronel Ladisláo se mandasse examinar o perigo que 
se presumia na Caza de sua residencia pertencente ao Patri 
monio do mesmo Collegio, pela outra que lhe fica lateralmente 
anexa, deliberou-se que se mandasse proceder a exame. 
 Igualmente se deliberou a respeito da reparação das 
cazas do mesmo Collegio digo do Patrimonio do mesmo Collegio 
com preferencia a das Pedreiras. 
 O Provedor ficou emcarregado de arranjar a conta 
do Boticario Manoel Joaquim de Carvalho.    E não occorrendo 
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 Rebello 
 
ocorrendo mais a tratar o Excelentissimo Senhor Provedor levantou a  
Sessão e Eu Escrivão actual da Meza fis lavrar esta, que 
Subscrevi e toda a Meza assignou 
 
Maya 
 
Pinheiro [Procurador] Costa Junior Ferreira   Gomes      Bittencourt 
  
Castro Gerimuabo [†]Peias 
 
____________________________________________________________
________________ 
 
Acta da Sessão de 13 de 
Novembro de 1834  
 



Aos treze dias do mes de Novembro de mil oitocentos 
e trinta e quatro: Reunida a Meza Administrativa do Colle 
gio de São Joaquim dos Orffaons, a que prezidia o Excelentissimo Senhor Prezidente  
da Provincia, como Provedor della; leu-se a acta sessaõ antecedente  
foi aprovada, por estar conforme.      O Excelentissimo Senhor Provedor falou 
a respeito da convenção pertendida a cerca do Trapixe Ma 
ciel e Caza do Cais do Sudré, e por senão terem conseguido 
a inda os fins a que a Meza se dirige, continua a adiamento 
a respeito. O Senhor Escrivaõ relatou quanto lhe incumbia do 
que ficou a Meza inteirada. O Senhor Thezoureiro requereo 
se lhe desse Procuraçaõ para receber da Thezouraria da Provincia 
a quantia marcada na Ley do orçamento a beneficio do 
Collegio, deu-se lhe; e representando que tem de-se cobrar da 
Administraçaõ do extinto Banco do Brasil os dividendos 
correspondentes as 40 acçoens do Collegio se deveria consti 
tuir hum Procurador na Corte, foi lembrado 
e o mesmo Senhor Thezoureiro encarregado de mandar fazer 
a Procuraçaõ; nessa mesma ocasião tratou-se do dia como 
deveria girar a roda da Loteria e resolveu-se que a 9 do 
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[†] Dezembro. O Provedor deu conta do que lhe fora 
encarregado, aprezentando o termo de [†] a que se 
procedeo na Caza imediata a em que mora o Coronel Ladisláo 
e que os peritos da Camara asseveraõ não haver ruina 
ameaçadoura; necessitando antes de prompto reparo esta, 
ficou encarregado o 1º Thezoureiro de o mandar fazer 
assim como em todas as mais que della dependem. 
 Nessa mesma oCasiaõ o Procurador apresentou a rellaçaõ 
das dimandas, contendo o estado dellas: acerca da 
de Antonio Jose Pinto, Jacinto Dias Damaris, ou seus herdeiros 
pelo Trapixe Maciel, Manoel Jose [†] pela Casa 
do Cais do Sudré, trataouse nas sessoens anteriores: 
 Da do Visconde do Rio Vermelho pela deixa de Joaquim 
Jozé de Oliveira, ficou o Excelentissimo Senhor Provedor de ter entrevista com 
o dito Visconde para ver se consegue-se o pagamento [†]  
to: a respeito da deixa de Antonio Vas de Carvalho ficou em 
carregado o Senhor Mezario Luis de Sousa Gomes de examinar 
dos mesmos herdeiros [†] quantos esclarecimentos po= 
desse obter para referilos a Mesa: Da do Joze Lucas tendo 
elle offerecido fornecer o Collegio de paõ por menos 5 reis do que 
outro qualquer ouvesse de dar te final embolso, aceitou a 
Meza o partido, e todas as [†] mandaraõ-se continuar 
 Acerca da deixa de Joaquim Jose de Carvalho, cujo [†]  
he Domingos Pacheco Pereira, ficou o Senhor Thezoureiro encarre 
gado de ezaminar e saber do mesmo Pacheco [†] o 
estado em que se acha no Rio de Janeiro essa cauza. 
 A Comissão encarregada de examinar a conta do 
Conego Joaõ Marianno, declarou por entremedio de hum 
de seus membros o Senhor Mezario Joaquim Alvarez da Crus Rios 
que o Conego negavase a dar os esclarecimentos que se lhe exigaõ, 
e a confiar da Comissaõ os respectivos documentos por 
isso a Meza acordou em requere-lo judicialmente 
dando Procuração a Comissão. Despachou-a 
hum requerimento do Boticario Manoel Joaquim de Carvalho 



pedindo pagamento de remedios que tem dado para 
ser encontrado com o que deve de alugueres de Cazas 
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          Rebello 
 
em que tem a Botica. Do que para constar de 
lavrou o prezente, que toda a Meza assignou 
        Maya 
Pinheiro [†] Costa Junior Ferreira  Gomes  Bittencourt 
 Castro Gerimuabo [†]  Rios 
 
____________________________________________________________
___________ 
 
Acta da Sessão de 7 de Dezembro de 1834  
 
Aos sete dias do mes de Dezembro de mil oitocentos e 
trinta e quatro Reunida a Meza Administrativa do Colle 
gio de São Joaquim dos Orffaons, a que prezidia o Excelentissimo Senhor Prezidente  
da Provincia, como Provedor della, e lida a acta Sessaõ an 
tecedente, que por estar conforme foi aprovada.    Leu-se hum 
officio do Padre Mestre Reitor o Padre Domingos da Costa Brandaõ 
pedindo demissão do lugar, que sento aceita determinou 
a Meza que neste sentido se responde-se devendo fazer entre 
ga ao que lhe substiuisse por quem deveria esperar. Leraõ 
se igualmente alguns requerimentos tendentes a licenças 
para alguns orffaons passarem o tempo das ferias em casa de 
seus parentes, a huns deferio-se definitivamnte por 
ser sabido o comportamento das pessoas que requererão, e 
das que a Meza ignorava foraõ remetidos ao Procurador 
para examinar.  Foraõ prezentes as Cartas da Sociedade 
Dramatica = Nova Dramatica, e Boa união relativas a 
os espetaculos theatraes, que fizeraõ em beneficio deste Co 
      llegio 
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Collegio, as quaes sendo lidas com bastante jubilo da Meza se 
determinou, que dellas se fizesse especial mençaõ para que 
a todo tempo ouvesse memoria desse taõ louvavel, como 
nunca esquecida beneficiaria, alem de serem lançadas 
em competente Livro, respndendo-se á aquellas Sociedades 
nesse sentido. O Procurador apresentou os documentos 
relativos aos = [†] do Frei Mathias de Nazaretto, de 
pois de algumas reflexoens, e do Lima foi submetido 
ao Senhor Thezoureiro actual, para ter sobre ella huma con 
ferencia com o mesmo Pinto Lima, e os do Galvão ficaraõ 
addiados. Resolveu-se a official ao Magistrado no 
meado para a Loteria que ha de girar no dia 19, convi- 
dando-o para a conferecnia no dia da [†]. Do 
que para constar se lavrou o prezente termo que toda a Meza 
assignou: e 
 



Maya 
Pinheiro [Provedor] Costa Junior Ferreira   Gomes   
Bittencourt Castro Gerimuabo [†]  Rios 
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Acta da Sessão de 10 de Abril de 1835  
 
 
Reunida a Meza Adminis 
trativa do Collegio dos Orffaons de São Joaquim desta Cidade 
em 10 de Abril de 1835, em que prezidia o Excelentissimo ex Prezidente  
da Provincia Joaquim Jozé Pinheiro de Vasconcellos, como Pro 
vedor della, e lida a acta da antecedente que foi aprovada: 
    Leo-se, e assignou-se a reprezentaçaõ que esta Meza 
leva a Assemblea Provincial pedindo diversas couzas a bene 
ficio dos Orffaons: Leo-se a resposta dos Herdeiros de Jacinto 
Dias Damazio a cerca do Trapixe Maciel, e em consequen 
cia rezolveo-se continuar com a cauza de revindicaçaõ inceta 
da: Leo-se uma Carta do Conego Marianno, em que pedia 
deleçaõ de trinta dias para o prestamento de suas conta quando 
administrador dos bens dos Neris nesta Provincia, e a Meza 
achando razoavel a cauza que alegou, permitio-lhe a dellação 
pedida: leo-se uma Carta da Comissaõ rellativa a essas 
contas pedindo alguns documentos; mandou-se dar: O Pro- 
vedor aprezentou o requerimento que a Meza fizera  ao Excelentissimo 
Provedor pedindo, digo, ao Excelentissimo Prezidente da Provincia pedin 
do a preferencia sem hir a Praça no foro da Marinha 
fronteira a Caza do Patrimonio do mesmo Collegio, cujo des- 
pacho foi indeferido, em consequencia assentou a Meza di 
rigir-se ao Poder Executivo, pedindo tanto para esta Ma 
rinha, como para a que fica fronteira ao Trapixe Maciel. 
O mesmo Provedor lembroou que o devedor do Collegio, Antonio 
Joze Pinto tinha faltado com o pagamento prometido, e 
por isso devera ser desportado, sobre o que a Mesa deliberou 
escrever-lhe ameaçando-o com [†] Sentença 
que contra elle obteve: Falou-se na demanda do Visconde 
de Rio Vermelho, depois de algumas reflexoens resolveo-se 
continuar com ella, e por essa ocazião ponderando-se que 
o actual Advogado da Caza não tem bastante sufici 
encia para pleitos de maior concideraçaõ, resolveu-se 
 
f. 27v 
 
rezolveo-se dezoneralo desse trabalho: O Excelentissimo referen= 
tou que o Medico Justiniano Gomes da Silva se offerecera 
a prestar seus servissos ao Collegio gratuitamente; a 
Meza rezolveo que se escrevesse ao actual para no ca 
zo de querer fazer o mesmo ter a preferencia: Rezolveu- 
se requererem pela Sentença ao devedor do Collegio 
Manoel da Silva Sousa Acarahy; dando-se para isso 
e para cjamalo a Conciliação pela devida de Antonio 
Vas de Carvalho doada ao Collegio, poderes a Joaõ Bap 
tista Pereira Guimaraes. Leo-se hum requerimento do ac 
tual Medico pedindo por certidaõ a theor do termo de con 
trato que fizera com o Collegio, mandou-se passar a Certi 



daõ requerida. O Provedor lembrou-se ser tempo de 
arbitrar ordenado ao actual Reitor, ponderando que 
elle naõ requerera o lugar, e sim fora rogado, ou para 
melhor dizer a [†] a instancias da Meza do [†] 
da sua familia e de seus [†] para tomar o onerozo 
cargo de que está invistido só por concordar, e satisfa- 
zer o [†] da Meza, e por isso lembrava a quan 
tia de 720$ reis por anno, sobre o que falaraõ os mais Me 
zarios, a excepçaõ do Procurador, que pretendendo vitimar- 
se no comisso da propoziçaõ, não o permitiraõ; e finalmente 
assentou-se que o ordenado fosse o de 800$000 por anno. 
Do que para constar se lavrou o presente que toda a  
Meza assignou 
 
Pinheiro Provedor 
Maya Escrivaõ    [†]   Rios 
Costa Thezoureiro  
Ferreira  Procurador 
Gomes   
Bittencourt  
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 Rebello 
 
Acta da Sessão de 26 de Abril de 1835  
 
Aos vinte e ceis dias do mes de Abril de mil oito 
centos e trinta e sinco, neste Collegio de São Joaquim dos Orffaons , re 
unida a Meza Administrativa a que prezidia o Excelentissimo Senhor Ex 
Prezidente da Provincia Joaquim Joze Pinheiro de Vasconcellos co- 
mo Provedor della, Leo-se a acta da Sessão antecedente, que foi a 
provada.    O Provedor tendo-se encarregado de organizar a re 
forma dos Estatutos, leo-se os artigos que lhe parecerão reforma= 
veis, e sobre os quaes tinha trabalhado, mas expedindo bem fun 
dadas reflexoens sobre o objecto concluio dizendo, que achava serem 
os actuaes Estatutos hum sistema mui bem arranjado, merecedor 
de reforma somente no que dis respeito a nomeação do Reitor, e 
por isso tendo bem meditado naõ era de opoziçaõ que se reformas 
sem, e depois de huma longa discussaõ, resolveo a Meza convo- 
car Junta em conformidade do §       Capitulo        Titulo      dos Estatutos. 
 Despacharaõ se alguns requerimentos: o do Proffessor de 1ªs  

Letras, foi remetido ao Thezoureiro; e os que Supplicavaõ o ingres 
so dos Orffãos para o Collegio, a huns mandou-se juntar Certi 
daõ de idade por não trazerem, e a outros indefirio-se por naõ 
citarem os Orffaõs compreendidos na idade marcada nos Esta 
tutos; e por já ser muito tarde naõ se despacharaõ todos os re 
querimentos desta natureza, ficando adiados para a seguinte 
sessão. Do que para constar se lavrou o prezente termo que 
toda Meza assignou 
 
 Pinheiro Provedor 
Maya Escrivaõ     
Costa Thezoureiro  
Ferreira  Procurador 



Gomes   
Bittencourt 
[†]   Rios  
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Acta da Sessão de 8 de Maio de 1835  
 
Aos oito dias do mes de Maio de mil oito centos  
e trinta e sinco, nesta Cidade Reunida a Meza Administra 
tiva do Collegio de São Joaquim dos Orffaõs, a que prezidia  
o Excelentissimo Senhor Joaquim Jozé Pinheiro de Vasconcellos, como Pro 
vedor della, Leo-se a acta da sessão antecedente que foi a 
provada. Vieraõ a Meza a despacho os requerimentos a 
diados para admissão de Orffaõs, foraõ deferidos os que 
legalizaraõ os requezitos do §11º do Capitulo 2º dos Estatutos; os 
que não aprezentarão Certidaõ de idade, se mandou juntar; 
e os que aprezentando-as, se vio que tinhaõ a excedido a idade 
marcada, ficaraõ subjtados. Leo-se hum officio do 
Juis de Pas do 1º Destrito da Sé aprezentando o desam 
paro do seu comparochianno orffaõ Joaquim Francisco 
Borges, interessando por isso a Meza a recebe-lo, e como 
naõ trouxesse Certidaõ de idade resolveo a Meza responder lhe 
exigindoa: Leo-se e assignou-se o Diploma de Zeferino 
Jozé de Freitas contractado para ocupar de Economo do 
mesmo Collegio por trezentos e sincoenta mil reis annu 
aes, com a promessa de ser este ordenado elevado a 
quatrocentos mil reis, logo que as circunstancias o permilis 
sem. Do que para constar se lavrou o prezente termo que 
toda a Meza assignou. 
 
Pinheiro Provedor 
Maya Escrivaõ     
Costa Thezoureiro  
Ferreira  Procurador 
Gomes   
Bittencourt 
[†]   Rios  
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 Rebello 
 
Acta da Sessão de 24 de Maio de 1835  
 
Aos vinte e quatro de Maio de mil oito centos e trinta e sinco,  
nesta Cidade, reunida a Meza Administrativa do Collegio de  
São Joaquim dos Orffaõs, a que prezidio o Excelentissimo Senhor Joaquim Joze 
Pinheiro de Vasconcellos, como Provedor, leo-se a acta da sessão antece- 
dente e foi aprovada. Tratou-se de objectos relativos a admi- 
nistraçaõ, e economica da Caza; e naõ havendo algum que mere 
cesse especial mençaõ em acta, resolveo a Meza que de ora em 
diante senaõ lavrassem actas sem que houvessem negocios de 
ponderaçaõ. Do que para constar se lavrou o prezente ter 



mo que toda a Meza assignou. 
 
Pinheiro Provedor 
Maya Escrivaõ  Gomes  Geremuabo  Pacheco Filho   
Costa Thezoureiro  
Ferreira  Procurador 
Rios  [†] Costa Junior  Ferreira   
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Acta da Sessão de 31 de Maio de 1835  
 
Aos trinta e hum de Maio de mil oito centos e trin 
ta e cinco, nesta Cidade, reunida a Meza Administrativa da 
Casa Pia dos Orffaõs, lida a acta da antecedente foi aprovada; 
e tratando-se de objectos da economia e a administração da 
Casa, assentou a Meza que as quantias, que se tivessem re= 
cebido, e se fossem recebendo das quarenta acçoens, e respe= 
ctivos dividendos do Banco do Rio de Janeiro se descon= 
tassem Bilhetes d’Alfandega com as centelhas necessarias, 
para naõ estarem empatados interesses, e lucros, que deverá ter 
esse dinheiro, em quanto não se obtem o aforamento das 
Marinhas, que se pretende, para na factura de propriedades 
que se deveraõ fazer, alias edificar, empregar-se entaõ [†]    
capital, a fim de resultarem delle os mesmos lucros, se não 
maiores, d’esse fundo, que fas parte do Patrimonio da Casa 
E para constar se lavrou o presente  
 
Pinheiro Provedor  Maya Escrivaõ  Geremuabo 
Gomes   Pacheco Filho Rios  [†]   Costa Junior 
Costa Thezoureiro  
Ferreira   
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 Rebello      
Acta de 16 de Outubro de 1836 
 
Aos deseceis de Outubro de mil oito centos e trinta e 
seis, nesta Cidade, reunida a Meza Administrativa da 
Casa Pia dos Orffaõs, lida a acta da antecedente foi aprovada; 
despaxados alguns requerimentos e despaxados, alias, e provi= 
denciadas algumas coisas da economia, e administração da 
casa, passou se a tratar do [†], e quando se deveria lançar a 
primeira pedra da propriedade que se hia edificar no terreno 
ao Norte da Praça do Comercio; e observando a Mesa, que 
tendo-se realisado o aforamento da Marinha, por [†] Go= 
verno, seguirão-se [†] alguns embarassos pela [†] opposi= 
çaõ que fiseraõ os Administradores da Praça do Comercio, e 
entraves que apresentou a Camara Municipal, o que tudo 
removeo a Meza, e conseguio levar [†] o dito aforamento 
a despeito de seu incansavel empenho, e não [†] fa= 
digas; por todas estas rasoens e mesmo [†] os negocios dos 



Orfãos devem ter toda publicidade; assentou a Mesa que este a 
cto devia ser solenisado com a Presença do Excelentissimo Presidente 
da Provincia, e testemunhado por pessoas da primeira ordem 
e assim acordado sendo, ficou tambem marcada a [†] de 
22 do corrente para essa solenidade. Do que para constar 
se lavrou a presente 
 
Pinheiro Provedor  Maya Escrivaõ  Geremuabo 
Gomes   Pacheco Filho Rios  [†]    
Costa Junior  Ferreira   
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Acta de 30 de Outubro de 1836 
 
Aos trinta de Outubro Maio de mil oito centos e trinta e 
seis, nesta Cidade, reunida a Meza da Casa Pia dos Orffaõs 
lida a acta da antecedente foi aprovada; providencia= 
das algumas coisas da economia e administraçaõ da 
Casa, determinou a Meza que se declara nesta ter se 
virificado no dia [†] vinte e dous do corrente 
pelas cinco horas da tarde e o lançamento doa primeira 
pedra do edificio no terreno ao Norte da Praça do Co= 
mercio, sendo somenisado a este acto pelo Excelentissimo Presidente 
da Provincia, e testemunhado por muitas pessoas da pri= 
meira ordem.  Do que para constar se lavrou a pre= 
sente 
 
Pinheiro Provedor  Maya  Geremuabo          Gomes 
Pacheco Filho  Rios  [†]  Costa Junior   
Ferreira    
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f. 31r 
Acta da Sessaõ de 16 de julho de 1837 
 
Aos deseceis de julho de mil oito centos  trinta e sete, nesta 
Cidade, reuniu a Meza administrativa da caza pia dos  
Orffaõs, leu-se  hum officio  do Excelentissimo Presidente da Provincia em 
que convidava a Meza para ser depositaria, e administrado- 
ra dos bens do Convento de Santa Thereza, sequestrado, a sua  
ordem pelo livro da 1ª Vara do Civel, e Capellas; fazendo-se 
 algumas reflexoens sobre a  conveniencia e desconvenien- 
cia, que resultaria a  Caza-pia, resolveo-se a final, que 
a Meza se encarregaria desse trabalho, e neste sentido se 
Esporadico, marcando-se o dia 21 pela manhã para a res- 
pectiva posição.  Apareceram  alguns requerimentos pe- 
dindo o arrendamento da Caza d’agoa brusca, e reconhecido 
a Meza ser util aproveitar a influencia dos concurren- 
tes accordou expor o dito arrendamento a quem maior lanço  



offereceria, e para este acto marcou-se a tarde do supra dito 
dia 21, Do que para constar se lavrou  presente. 
 
Pinheiro Provedor      Maya   Gerimuabo Gomes 
Pacheco Filho  Rios Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ Costa          [†] 
Ferreira 
 
f. 31v 
 
                                        Acta da Sessaõ de 30 de Julho de 1837 
 
Aos trinta de Julho de mil oitocentos trinta e sete,  
reunida a Meza administrativa da Caza pia dos Orfs nes- 
ta cidade, lida a acta da antecedente foi aprovada.  Tra- 
tou-se de alguns objectos da economia, e administração  
da Casa, e dos rellativos a festa do Orago, que se aproxima 
e marcou-se o dia Domingo trese do proximo vindou- 
ro  Agosto para se proceder na eleição da futura Me- 

za que a de substituir a actual em conformidade dos [†］ 
titulos  Do que para constar se lavrou a presente. 
  
Pinheiro Provedor  Maya   Gerimuabo Gomes 
Pacheco Filho  Rios Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ               
Ferreira 
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                                       Acta da Sessaõ de 24 de Agosto de 1837 
 
Aos vinte e quatro de Agosto de mil oitocentos trinta  
e sete, reunida a Meza Administrativa da Caza pia dos Or- 
ffaons nesta Cidade e, lida a acta da antecedente foi aprovada: 
repetio-se a eleição para os lugares de que se excusaraõ: 
tratou-se de alguns objectos, rellativos, a administração: 
mandou-se mencionar nesta que o [†] do Partido  
da Caza, tendo servido por algum tempo gratuitamente que assim  
permitisem as circunstancias, passou a perceber o seu ho- 
norario desde 1º de Janeiro deste anno;  e o Professor de 
 Musica, desde o 1º de Julho ultimo. Compareceu o Padre  
Antonio Ribeiro Rosas – que fora convidado para ser- 
vir o emprego de Vice Reitor; e ficou justo para exercer esse 
Emprego, e ensinar Latim por quinhentos mil reis per- 
cebendo somente 400$ reis emquanto naõ ouverem 
Mininos para o Latim. Foi presente a Meza hum requeri- 
mento do Doutor George E. Fairbak pedindo o assentamento  
do terreno, que fica em frente da rua do Moipins de Jeru- 
salem, tendo-se antes dirigido ao Excelentissimo Presidente da Pro- 
vincia, que mandando ouvir a Meza, esta respondeo naõ 
ter lugar essa pretenção por hir de encontro aos futuros  
interesses da Caza, e neste mesmo sentido se defiro o requerimento 
Do que para constar se lavrou a presente. 
 



Pinheiro Provedor  Maya   Gerimuabo Gomes 
Pacheco Filho  Rios Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ             Costa          
[†] 
Ferreira 
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Acta da Sessaõ de 3 de setembro de 1837                                               
 

Reunidos o Provedor e ［† ］do Vigário Vicente Ferreira de 
 Oliveira, o Escrivão Justino Nunes de Sento Sé, o Thezoureiro   
 Dom Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba, o e ͂  Dom  
Jose Ignacio Bahia, e Consultores Joaquim Jose Ezequiel de 
Almeida Galias, Francisco Jose da Costa e Abreu, Coronel  
Joaquim Borges de Figueroa Nabuco, Mano Ignacio  

de ［† ］, Francisco Manoel Gonçalves da Cunha o Dom Antonio  

Policarpo Cabral, Rodrigo Antonio de Fegueredo, João 
Gonçalves Ferreira, o Dom  Domingos Jose Gonçalves Ponce de Leão, a- 
briou-se a Sessaõ: rezolveu-se que dos dinheiros recebidos 
pelo Thezoureiro, doze contos setecentos e seis mil reis em pa- 
pel, três contos duzentos  trinta e does mil trezentos e vinte seis  
em prata: Cento edezoito onças, huma pressa de  ceis mil e  
quatro centos, huma moeda de quatro mil reis e depois de 
reduzidos os metais preciozos á papel remetesse na Caixa  
econômica. Por conta da Caza deseceis contos  desconto por  o ca 
zião de aparecer hum requerimento da Meza do Provedor 
da Caza, pedindo a Meza a Concepsaõ de acompanhar 
os Orffaõs,  a Prociçao da quella Irmandade, foi resolvido que 
ja mais os meninos acompanhariaõ Procissão alguma, 
pelos muitos incovenientes que. foraõ ponderados, e neste 
sentido foi deferido o requerimento. Feixou-se a Sessaõ.  
Subscrevi; assignei 
                                            Vicente Ferreira de Oliveira 
Abreu                    Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ                     Justino  Nunes 
de Sento Sé Bahia 
Nabuco                Jose Vieira de Faria Aragão Ataliba 
[†]                              Francisco [†] da Costa 
 
f. 33v 
 
Sessaõ de 10 de Setembro de 1837 
 
Reunidos o Provedor e Mezarios abaixo assignados 
abrio-se a Sessaõ. Foi prezente a resposta do Governo assum 
indo ao officio que a Meza lhe dessigio pedindo faculdade 
para recolher o cofre da Caza, na Caza-forte da Fazenda. 
Outro do mesmo Governo respondendo que ficava sciente de 
ter tomado posse a actual Meza: foi mais prezente hum  
officio do Administrador de Vendas internas procurando - 
haver o saldo dos bilhetes das Loterias que se tem  extrahido 
a favor dos órffãos; bem a fim para  se sellarem os Livros 
da Escripturação: foi remetido ao Irmão Procurador para 
dar seu parecer a vista  dos Estatutos da Caza mais  Pre- 
vilegios. Expos o Escrivão que sendo do seu dever apre- 
zentar huma lista dos bens da Caza, estado em que se acha, 
afim como da arrecadação em Geral, não lhe era possível 



a vista do estado da escripturação atrazada, e falta dos  
respectivos lançamentos, ficou a Meza sciente, e autho 
rizou ao Escrivão para que tomasse a si, não só a Organi- 
zação da Escripturação, como de todo arranjo que deve 
ter a Caza e meninos. Resolveo-se que sendo comssi- 
ente criar-se hum Comprador e Cobrador que  cada hum  
dos Mezarios lembra-se pessoas apta. Ficaõ despa- 
chados alguns requerimentos. Feixou-se a Sessaõ. 
 
Vicente Ferreira de Oliveira 
Abreu    
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ         Justino Nunes de Sento Sé Bahia 
 Nabuco              Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba 
[†]       Francisco  M[†]  da Costa 
 
f. 34r                                                                                                                                                               
33 

                                                                                                                                                               
Rebello 

                                        Sessaõ de 29 de Setembro de 1837                                                   
 
Reunidos o Provedor mais Mezarios abaixo assi- 
gnados abrio-se a Sessaõ. Foi authorizado o Padre encarre- 
gado da Capela de S. Jose para fazer a Festa do Costume 
desprendendo o que fosse necessário  para a dessencia della 
dando conta do despendio para ser pago: se authorizou 
também ao Thezoureiro para fazer o Suprimento das o- 
bras, despença, e mais despezas dando conta mençalmente 
do despendido. Resolveo-se encarregar-se ao mesmo Thezoureiro 
da Administração da factura da nova Caza que se edi- 
fica na Praça do Comercio e ao Consultor Nabuco, do 
reparo da Caza  do Baluarte; e que a Administração  
das Obras seria dividida pelos Mezarios, ficando cada 
hum encarregado de derigirsomente huma. Foraõ 
nomeados os ex Mezarios Jose de Lima Nobre, e Manoel  
Domingues Lopes para o exame das contas da Meza finda. 
Feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                    Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                  Justino Nunes de Sento Sé Bahia 
                                                 Jose Vieira de Faria  Aragaõ Ataliba                            
                                              Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
Abreu                                        Figueredo      [†]          Vasconcelos 
 
f. 34v 
 
                                                        Sessaõ de 11 de abril de 1838  
 
Reunidos o Irmão Provedor e mais Mezarios  
abaixo assignados abrio-se a Sessaõ: Participou o  
Escrivão da Meza que o Padre Vice Reitor logo che- 
gou com os meninos orffaõs à Villa de S. Francisco  
despedir-se. Conhecendo a Meza o estado de abandono 
em que estavaõ os meninos já por falta do Vice-Reitor 
já pelas molestias do actual Reitor e a avançada idade 
resolveo,  que o Escrivão consultando ao Padre Manoel Francisco 



João do Nascimento de Maria sobre a aceitação do  
lugar de Reitor com o vencimento de Seiscentos mil  
reis o fizesse admittir para o referido lugar; fazendo 
saber ao Reitor actual sua demissão. Foi pre- 
zente huma representação do Excelentissimo nosso Reverendissimo  Metro- 
politano expondo o estado de orffandade e pobreza de  
doces Sobrinhos seus Romualdo de Oliveira e Seixas e  
João de Oliveira e Seixas, filhos de seu Irmaõ Francisco    
Elias de Souza Seixas morto no Pará. Resolveu ser 
admitiolos. Resolveu-se mais reedificar-se a Caza 
toda arrombada e quebrada pelos fogos dos rebeldes. 
Feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                               Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                             Justino  Nunes de Sento Sé Bahia 
Abreu                                                                              Figueredo            
Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba                            
Manoel Ignacio de Vasconcelos  
Jose Ignacio Bahia 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
[†] 
[†] 
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                                                    Sessaõ de 1º de Julho de 1838                                                                     
 
Reunidos o Irmão Provedor e mais Mezarios a- 
baixo assignados abrio-se a Sessaõ. Resolveu-se fazer- 
se a festa do Prago no 3º Domingo de Agosto como 
entendeu-se o nosso Irmao Provedor aquem ficava en- 
carregado. Despacharaõse alguns requerimentos 
e feixou-se a Sessaõ. 
                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                Justino Nunes e Santa Fé 
                                                 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ            
                                                 Vasconcelos Abreu Figueredo 
                                                                       [†] 
 
                                                  Sessaõ de 5 de Agosto de 1838 
 
Reunidos o Irmão Provedor e mais Mezarios abaixo 
assignados abrio-se a Sessaõ. Resolveu-se concluir a Caza 
da Praça do Comercio com o 3º andar por ser mais economi- 
co. Requereu-se a prorrogação do espasso de tempo, que  

o Governo consedeo aos Orffaõs para edificar nas ［† ］ 

nhas,  atentas as ［† ］ que foraõ ponderadas; e ［† ］ 

Provedor, que fizesse a Festa do Santo Oraga com a decen- 
cia necessária contando-se com a despeza da Caza, sendo 
o excedente por conta dos Mezarios, que a isto se obrigassem. 
Despacharaõ-se alguns requerimentos. Feixou-se 



a  Sessaõ. 
 
                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
Abreu                          Justino Nunes e Santa Fé 
  [†]                           Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba                            
 Figueredo                 Jozé Ignacio Bahia                    
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
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                                             Sessaõ de 2 de Setembro de 1838 
 
Reunidos o Irmão Provedor e mais Mezarios 
abaixo assignados abrio-se a Sessaõ. Por ocasião  
de tratar-se das obras do Patrimonio da Caza foi re- 
solvido authorizar-se ao Irmão Thezoureiro, que in- 
formou a Meza não ter recebido ainda as madeiras, 
e portas pertencentes ao novo edifício á Praça do 
Comercio do ex Thezoureiro Costa Junior, e concluir 
de huma vez toda e qualquer dependência da Caza 
com o referido ex Thezoureiro, e nesta conformidade 
se oficiou a hum e outro. Foi resolvido que se 
imprimissem os bilhetes para a Loteria que deve 
Correr. Despacharaõ-se alguns requerimentos;  
e feixou-se a Sessaõ. 
 
                                              Vicente Ferreira de Oliveira 
  Justino Nunes e Santa Fé 
   Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba                            
  Jozé Ignacio Bahia                    
  Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
  Abreu                          Vasconcelos   [†]            Figueredo 
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Sessaõ de 16 de Outubro de 1838 
 
Reunidos o Irmão Provedor e mais Mezarios abaixo 
assignados, abrio-se a Sessaõ. Foi presente a Meza 
o Officio do Governo, que acompanhou a rezolução da Meza= 

［† ］Provincial, que mandou dar aos Religiosos ［† ］ 
mil e ceiscentos reis 1$600 por dia, foraõ neste sentido pas- 
sadas as ordens. Foraõ presentes tres massos de contas a- 
 prezentados pelo Irmão Thezoureiro das despesas a seu 

Cargo, a Comissao encarregada ao Mezario Gonçalves da ［† ］ 

para examinar e dar seu parecer. Resolveu-se ter 

［† ］e acabar a Caza à Praça do Comercio, e 
augmentar procurar o lado da mesma Praça a Caza 

dos Orffaõs, da Rua do Sudre, te ［† ］da Praça 

foi de opinião contraria o Mezario Mezario Gonçalves da ［† ］e 
para estas obras de sua mandou tirar da Caixa econo= 



mica 1:1154$ dos Lucros dos 12.000$ ［† ］la ex- 

isistentes, ficando 600$000［† ］, em disposição do Irmão  
Thezoureiro, e o restante do Mezario Ponce de Leaõ, 
aquem-se encarregou a obra nova. Ficou adiado  
hum Requerimento do  Dom Fainrbanke forao despa- 
chados outros. Feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                Justino Nunes e Santa Fé 
                                                 Jose Vieira de Faria  Aragaõ Ataliba                            
                                                 Jozé Ignacio Bahia                    
                                                 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
                                    Abreu              Vasconcelos        [†]                         Figueredo 
                   
                           
f. 36v 
 
                                         Sessaõ de 25 de novembro de 1838 
 
Convocada extraordinariamente a Meza pelo 
Provedor a pedido do Thezoureiro della compareceraõ 
o Provedor, Thezoureiro, Procurador e seis Mordomos; faltando 

［† ］［† ］os  Mordomos Abreu, Almeida e Ponce 
de Leão, e coma participação o Escrivão actual 
O  Provedor nomeou para fazer as vezes de Escrivão, 

neste acto, ao Mordomo ［† ］da  Costa o  o qual tomando 

o dito lugar não leo a acta da antcedente Sessaõ, 

［† ］não estar presente. O Thezoureiro fes ver à  
Meza, que havia pedido convocação della porque a= 
chando-se nas circunstancias de não provar continuou  
a desempenhar o cargo que ocupava , pelos muitos em- 
baraços que encontravao, alem dos motivos particulares 

que a isso o obrigavao, ［† ］comparecido ［† ］a 

dar［† ］ as suas contas e entregar o que tinha em em seu 

poder, mas que não se achando, Meza ［† ］［† ］ 

a requisição para se tratar  do objecto ［† ］sujeicto ［† ］ 
venda-se em consequencia, que fosse marcado o dia 
30 do corrente para a reunião pedida. 

Tratando-se do ［† ］despacharao-se varios 

Requerimentos, entre elles, hum para pagamento da  
quantia de Rs  644$220, ao Mordomo Gonçalves da C.ao   

importe das despesas que fez em o mês de Agosto ［† ］ 
com a sustentação dos Orffaõs, e jantar delles em o 
dia de S. Joaquim. Apareceu huma propos- 
ta para convidar o Mestre  de 1ªs  Letras do Collegio a  
dar liçoens da lingua Franceza á alguns dos orffaõs 
que estiverem nas circunstancias de as receber, tendo=  
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tendo sido approvada foi  o Provedor authorizado para 
com elle tratar a respeito. E nçao havendo mais nada  
a tratar feixou-se a Sessaõ. 



 
                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                Justino Nunes e Santa Fé 
                                                 Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba                            
                                                 Jose Ignacio Bahia                    
                                                 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
                                                                   Abreu                           
                                                              Vasconcelos                         
                                                                  Figueredo 
                                                                          [†] 
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                                             Sessaõ de 9 de Dezembro de 1838 
 
Reunidos  o Irmão Provedor e mais Mezarios abaixo  
assignados abrio-se a Sessaõ.     Resolveu-se mandar mu= 
dar o fugão, e fazer-se os mais reparos da Caza; e authori- 
zou-se ao Irmão Provedor para o mandar fazer. 
Authorizou-se ao Reverendissimo  Reitor para propor pessoa a 
seu contento para o lugar de Economia e ficou de aprovar 
a Meza, ficando o actual despedido. foi ademitido 

Joaquim Marcelino de Oliveira, ［† ］de Dezembro= 

com o vencimento de 160$000 reis annuais, obrigando-se  
a dar duas liçoens  de maneiras,  que lhes for marcada. 
Feixou-se a Sessaõ. 
                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
           Justino Nunes e Santa Fé 
           Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba                            
           Jozé Ignacio Bahia                    
          Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
           Abreu                          Vasconcelos                 [†]                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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                                              Sessaõ de 22 de Dezembro de 1838 
 
Reunidos os Irmãos Provedor, e mais Mezarios abaixo 
assignados abrio-se a Sessaõ.      Foi presente á Meza 
hum oficio do Governo participando que tinha no- 
meado Administrador dos bens de Santa Thereza, ao 
Negociante Antonio Ribeiro Guimaraes; e que por isso  
a Meza lhe entregasse tudo pertencente ao referido Con 
vento, que está debaixo da sua Administração. A 
Meza resolveo mandar mandar entregar os referidos 
bens, e neste sentido officiou ao Governo, e authori- 
zou  ao Irmão Thezoureiro para ofazer. Foi 
presente a contar do mes de Novembro, sugerido pelo 
Irmão Procurador, mandou-se pagar feitos os 

exames ［† ］. Mandou-se dar Diploma ao 
Proffessor de Dezembro com ovencimento de 160$00 reis 



Feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
        Justino Nunes e Santa Fé 
        Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba                            
        Jozé Ignacio Bahia                    
       Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
        Abreu                 [†]                               Figueredo 
       Vasconcelos                         
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                                                       Sessaõ de 5 de Maio de 1839     
    
 
Reunidos o Irmão Provedor mais Mezarios abaixo - 
assignados abrio-se a Sessaõ.              A Meza foi presente o 
Requerimento do Doutor Fairbak, que pedia a Meza man 
dasse reparar a Caza, muro, fazer hum cano que desse 
direçaõo as aguas do predio de Jeruzalem, oferecendo-se a  
fazer toda a obra, e mais que o corresse pelo preço para que 

fosse orçada, resolveu  a Meza que se encarregasse ［† ］ 

［† ］a dita obra pela quantia orçada de 40$000 pelos 

［† ］, dentro do prazo de seis mezes, descontando-se  os  

［† ］setecentos mil reis dos alugueres da mesma propriedade 

e que neste sentido se ［† ］termo de obrigação. 
Por occasiao de serem apresentados bilhetes premi- 
ados das Loterias antigas extrahidas no tempo das Mezas 
passadas, e depois de se recorrer á todos os Thezoureiros d- 

aquelles tempos sobre a falta de taloens para os［† ］ 
ter exames, foi resolvido, que apezar de não se acharem os 
taloens, o Thezoureiro actual pelas listas dos premios pa- 
gasse  aos portadores os bilhetes apresentados, huma vés 
que se verificasse que todos os mais caracteres e variedades 
dos bilhetes, independentes dos taloens. Comunicou 
o Irmão Procurador digo o Irmão Provedor estar encar- 

regado ao Excelentissimo Senador ［† ］Esperidião de Mello 

e Mattos de receber na Corte, o que ［† ］de vencimento 

das Apolicies, e as Apolicies pertencentes aos Orffaõs, e ［† ］ 

mais de se representar o referido Servidor a tudo que force 

o bem da Caza-pia: Ficou sciente a Meza ［† ］ 

［† ］. Despacharam-se alguns requerimentos ［† ］ 
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e feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                Justino Nunes e Santa Fé 
                                                 Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba                            



                                                 Jose Ignacio Bahia                    
                                                 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
 Abreu                            [†]                Figueredo 
Vasconcelos                         
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                                                               Sessaõ de 7 de Julho de 1839    
   
 
Reunidos o Irmão Provedor e mais Mezarios a- 
baixo assignados abrio-se a Sessaõ.     Comunicou 
a Meza o Provedor ter o Excelentissimo  Senador Cassiano 
Esperedião de Mello e Mattos recebido como Procura- 
dor deste Pio Estabelecimento na Corte as 20 Apolicies 
deixadas pelo  Comendador Pedro Rosi Bandeira, 
e 2.400$00 reis   dos juros de 1837 e 1838  tendo os anterio- 
res sido recebido pelo Conselheiro Bastos como hum  
dos testamenteiros do falecido Comendador; foi autho- 
rizado o Provedor pasarõ se  entender com o Concelheiro  
Bastos, afim de entregar o recebido de juros depois da 
morte do testador. Fez sabedora à Meza o Provedor 
que por cauza da repentina viagem do  mestre de primeiras 
Letras, que partiu para   Europa a estudar, porque lhe ter pe- 
dido concesão de não considerar á o Provedor   
que por causa da repentina viagem do Mestre de 1ªs 
Letras, que partio para Europa a estudar, que lhe ter pedi- 
dido concepsaõ de naõ conciderar a Meza vaga  
o lugar de seu magistério sem que ele regressace  
ficando em seu lugar Manoel  Alvares de Souza com  
os mesmos vencimentos; prometeu não só a licen- 
çã pedida, como ficar o referido Alvares em seu lugar 
com o mesmo vencimento dependendo da aprovação da 
Meza; do que sciente a Meza resolveu aprovar 
o que o Provedor  intensamente provedenciou. 
             Foi provido o lugar de Procurador Agostinho 
Histo Marcio Pestana com o vencimento de 40$  quarenta mil Reis  anuaes. Resolveu-
se promo- 
ver a 3ª Loteria,  e pelos grandes afazeres do 
Thezoureiro 
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do Thezoureiro foi nomeado seu adjunto para 
a referida Loteria: o Mezario Ponce de Leão. 
Feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
              Justino Nunes e Santa Fé 
              Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba                            
              Jose Ignacio Bahia                    
              Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 



              Abreu             [†]            Figueredo 
              Vasconcelos                         
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                                                       Sessaõ de 4 de Agosto de 1839 
        

Reunidos os Irmãos Provedor e mais ［†］ 
abaixo assignados abriu-se a Sessaõ-      Resolveu-se 
officiar a Sociedade de Beneficiencia pedindo au- 
thorização para receber os vencimentos dos fundos 
aplicados aos Orffaõs, que estão a cargo da Caza-pia 
bem assim participar a fuga do órffaõ Ig- 
nacio Alvarez Pereira.    Resolveu-se fazer atesta- 
do  Oraga no dia marcado pelo Compromisso. 
Apresentou o Reverendo Reitor a João de Assun- 
pcão Cumares para Economia da Caza sob 
sua responsabilidade; pelo que  mandou-se passar  
titulo com o vencimento de 300$ Reis,  trezentos mil= 
reis. Feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                Justino Nunes e Santa Fé 
                                                 Jose Vieira de Faria e Aragaõ Ataliba                            
                                                 Jose Ignacio Bahia                    
                                                 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
          Abreu                   [†]                    Figueredo 
Vasconcelos                         
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Reunidos o Provedor e Mezarios abaixo assig- 
nados abriu-se a Sessaõ.     O Irmaõ Thezoureiro  apre- 
sentou suas contas de despesas, foi resolvido que ex- 
aminadas na Secretaria o Padre Escrivão as lançava 
em despesas. Foi presente hum despacho do 
Governo, como pede, ao requerimento do Padre Pre- 

feito da Cidade pedindo os ［†］, e contas que 
forão de Jerusalem, ao que já tinha satisfeito 
o Irmaõ Provedor. Foi apresentado para ser infor- 
mado com despacho do Governo, hum requerimento 
do Dom Fainrbanke pedindo mais 9 anos de  
arrendamento para a Caza de Jerusalem, informou- 
se contra apresentação.         Participou o Irmaõ Escrivaõ  
entaõ entregou ao Procurador da Meza a promover a tes- 
tamentaria da falecida Maria Francisca da Concei- 
ção, para deixar a Caza pia para herdeira testamen- 



teira na falta de huma filha de Francisca Maria  

que ［†］a falecida existiu no Rio de  

Janeiro.     Resolveu-se parar a obra da Caza do Ba- 
luarte. Forão presentes alguns requerimentos  
que forão aprovados.   Resolveu-se passar a  
pasta de S. Joaquim  no dia marcado a assim 
como fazer-se a Elleiçaõ da nova Meza no dia 11 do mês. Feixou-se a reunião. 
 
           Justino Nunes e Santa Fé 
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                                                     Sessaõ de 11 de Agosto de 1840 
 
Reunidos o Provedor e todos os mais Mezarios, 
faltando o Mezario João Gonçalves Ferreira convidouce 
para servir    servir em lugar deste o ex Mezario Jo 
aquim Alvares da Crus Rios,  ficando com este a 
Meza Completa para se proceder a nova Meza  
que ha de servir o futuro triênio, passando a  
nomear-se na forma dos Estatutos foraõ Elleitos  
para Provedor o Reverendissimo Vigario Vicente Ferreira 
de Oliveira; para Escrivão Joaquim Jose Ezequiel 
de Almeida Galeaõ; para Thezoureiro Rodrigo  
Antonio de Figueredo; para Procurador Dom  
Luis Antonio Barboza de Almeida; para Consul- 
tores Jose Antonio da Costa Abreu, Manoel Belens 
de Lima, Venceslau Miguel de Almeida, 
Miguel de Souza Requiaõ, Manoel Correia Gar- 
cia, Luis Manoel de Oliveira Mendes, Paulo  
Luis de Menezes, Dom Antonio Placido da Rocha, 
Jose Lopes Pereira de Carvalho ; sendo no nome= 
ado em primeiro lugar para Consultor Joaquim  
Alvaeres da Crus Rios, que estando presente decla- 
rou não poder servir; nomeou-se outro em lu- 
gar deste. Referente a conta de Receita e  
Despeza do Provedor, sobre objetos que elle se 
encarregou de vestiário e mais coizas constantes 
dos documentos a ella juntas, resolveu-se que  
apresentadas ao Thezoureiro pagou-se o saldo a favor 
o mesmo resolveu-se sobre a conta do acabamento 
da Caza á Praça do Comercio apresentado pelo 
 
           Justino Nunes e Santa Fé 
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pelo Mezario Rodrigo Antonio de Figueredo. 
Feixou-se a Sessaõ- 
 
           Justino Nunes e Santa Fé 
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                     Sessaõ de 16 de Agosto de 1840. 
 
Reunidos o Provedor mais Mezarios abaixo as- 
signados, declarou o Provedor que o Governo a quem 
se deu parte officalmente da Meza elleita, lhe de- 
clarou verbalmente, que aprovava menos o Cons- 
sultor elleito Manoel Correia Garcia, reinviando 
pelo mesmo Provedor o officio e rellação dos nomea- 
do; resolveu-se eleger o outro, e foi elleito Manoel 
Antunes de Abreu – Declarou o Thezoureiro que 
tendo de partir para saudar  a sua  Majestade na 
Corte do Rio de Janeiro por ser nomeado pela 
Faculdade Medica entendendo que não pode- 
ria no dia da posse aprezentar, talves concluir 
o restante de suas contas; resolveo a Meza que 
sob suas responsabilidade encarregou ao Thezoureiro  
elleito, que estando presente não duvidou incom- 
brir-se. Feixou-se a Sessaõ. 
 
           Justino Nunes e Santa Fé 
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                   Sessaõ de 6 de Setembro de 1840  
 
Prezentes os Senhores Provedor e todos os Mezarios abaixo 
assignados, o mesmo Irmaõ  Provedor declarou aberta a  
Sessaõ.   Compareceo o Cidadão João Pedro da Cunha 
Valle, declarando que vinha fazer entrega das contas e  
Docomentos do ex Thezoureiro o Dom  Jose Vieira de Faria 
Aragão Ataliba, que por embarcar nessi apressamento  
para a Corte, não poderá entrega-las ao novo Thezoureiro 
Rodrigo Antonio de Figueredo, o qual apenas recebera 
a Loteria, que ora corre, e quem por isso vinha na qua- 
lidade de Procurador  da quelle, fazer entrega; o que offi= 
ciou-se pelo seguinte Inventario = 
O Demonstrativo da 1ª Loteria extrahida em 25  
de Junho de 1838 com todos os seus  documentos, e 
hum, Fica de Manoel Ignacio de Vasconcellos porque 
consta da dita Loteria = 
Dito da 2ª Loteria extrahida em 17 de Junho de 1839 
com todos os documentos, que lhe descesse respeito - 
Vinte e seis Taloens da 1ª. 2ª. e 3ª Loteria – 
Hum Livro de termos de alugeires de Cazas com 
tres cartas de fianças – 
Hum maço de quitaçoens impressas 
Huma relação dos inquelinos que o ccuparaõ as 
Cazas dos Orffaõs = 
Huma Carta com Bilhetes de Loteria antigas 



já lançadas em despeza geral = 
      
      Continua 
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Hum demonstrativo das Cauzas Judiciais do 
Colegio – 
Hum documento sobre a Cauza de Jose Lucas de 
Vasconcellos – 
Hum documento de posse de huma Caza na Caxoeira 
Traslado do Inventario dos bens dos Religiosos da  
Santa Thereza, com 5 documentos anexos 
Hum maço de quitaçoens de Oito devedores an- 
tigos de alugueres de Cazas – 
Hum documento  entregue pelo ttransaclo Mezario João 
da Costa Junior – 
Hum documento  com 15 quitaçoens de pessoas que de- 
vem alugueres de Cazas – 
Dois documentos   de contas dos Beneficios do  Theatro 
Em 1838 a 1839 – 
Hum maço de papeis relativos as 40 aççoens  
que a Caza tinha no Banco do Rio de Janeiro 
Duas Letras de João Jose da Silva Netto no val- 
lor de 1:150 $ 074  deixadas por João Francisco 
Rates – 
Conta do que deve Francisco Jose Corte Imperial 

［†］de João Francisco Gonçalves abonador de 

Joaquim Carneiro de Campos – 

Huma letra de Thomas Pedreira ［†］em- 
doçada por Manoel Rocha Galvao de 605$ Reis 
Onze documentos de entrega de onze moedas de 
Ouro de 4$ reis -  
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Oito apolices da  Divida  Publica no vallor de  
Reis 4.600$ 000 –  
Huma Sentença  sobre Sentença contra D. Maria 
Clara Bacellar, e o seu marido – 
Titulo de aforamento das Marinhas da Praça 
do Commercio – 
Hum documento em que  se mostra o recibo de 17 mo- 
edas de ouro pertencentes aos Orffaõs, em cujo 
cofre se achavão, assim como o Inventario 
do Thezoureiro João da Costa Jose ao Thezoureiro 
Dom Ataliba – 
Hum maço de Contas pertencentes aos Orffaõs  
 

Prata 
Huma Coroa de Nossa Senhora  
Hum Diadema – 
Dois resplendores grandes  



Hum dito pequeno 
Quatro Colheres de prata – 
Hum garfo de prata – 
Vinte e duas medalhas de prata – 

Huma chave de ［†］com seu galão – 
Trinta e oito oitavas de galaõ – 
 

Dinheiro 
 

Em papel vinte e oito mil reis – 28$000 – 
Em cobre – quatrocentos sessenta 

e cinco ［†］-------------- $465 – 

Bahia e Caza pia dos Orffaõs  vinte de setembro de  

1840 – Pereira Almeida Galeão – Rodrigo Antonio［†］ 

                                                                      ［†］ 
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De Figueredo – Thezoureiro – Como Procurador ［†］ 
Dom Jose Vieira de Faria Aragão Ataliba, João Pedro 
da Cunha Valle =  //  Sendo apresentado  
por mim a Conta da Receita e a Despeza do 
Seminario por  me parecer que apprezentando  
hum saldo a favor, havia ao contrario hum 
contra a Caza; resolveu-se que este negocio fi- 
casse adiado, athe a volta do 1º ex Thezoureiro. 
Nomeou-se uma Comissão para exame  
da Receita e Despeza, e foraõ eleitos os Irmaõs  Lima 
Rocha, e Lopes.            Nomearam outra para o ex- 
ame das Cazas do Seminario, e foraõ eleitos os 
Irmaõs Rodrigo e Paulo Luis.  O Requerimento 

do Capitaõ Mor［†］, foi em comissão ao Sr. Dom 

Rocha. O Irmaõ  Provedor apresentou o ［†］ 

［†］, a colher de prata, que havia mandado 

vir para o serviço da Igreja. Resolveu-se que  
o Thezoureiro pagasse, de vista da factura. Fei- 
xou-se a Sessaõ. 
 

Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaõ  Miguel de Almeida Galeaõ, Irmaõ 

Luis Manoel Oliveira Menezes 
Miguel de Souza Requiaõ 

Manoel Antonio Abreu 
Jozé Lopes Pereira de Almeida 

Paulo Luis de Menezes 
Manoel Belens de Lima 
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Sessaõ Extraordinaria em 27 de Setembro de 1840 



 
Reunidos os Senhores  Provedor e Mezarios da 
Caza pia dos Orffaõs abaixo assignados em o Salão  
da Misericordia dia para a conferencia dos Cartoens  
Loteria que deve correr amanhã 28 do corrente mês, 
procedeu-se a este trabalho em presença do Irmaõ Dom 

Vicente Ribeiro de Oliveira, ［†］nomeado pelo  Governador   
para prezidir a este acto, que se concluio com 
todas as formalidades do estado , ficando as urnas  
selladas, a vista de todos os concurssantes, que pre- 
sentes estavão.  Depois de findo este acto decla= 
rou o Irmaõ  Thezoureiro Rodrigo Antonio de Fi= 
gueredo que havendo seu antecessor o Irmaõ Dom 
Ataliba annunciado em os Periodicos, que a  
prezente Loteria correria impreterivelmente no 
dia 14 deste mês sem attenção ao avultado no 
de 2477 Bilhetes que haviaõ por vender, e apare= 
cendo também depois o embaraço do novo impos= 

to de mais de 8 reis［†］, alem do Sello, necessario lhe foi tra- 
balhar com toda a actividade, de que a Meza 
tem sciencia para remover taes obstaculos, e en- 
taõ  marcou-se o dia 28 deste mesmo mês para  
correr a Loteria, mas que apezar de todos os 
seus esforços restavão ainda hoje settecentos bi- 
lhetes por vender; pelo que pedio a Meza que  
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que a vista disto resolvesse o que achasse conveni- 
ente. Entaõ o o Irmaõ  Provedor fez a seguinte  proposta: 
Se a Meza que prezente estava queria tomar so- 
bre se o nº de bilhetes que não fossem vendidos  
athe o momento de correr à Loteria; ou se elles 
devião ficar por conta dos Orffaõs; resolveu-se que 
ficassem por conta dos Orffaõs.   Depois de  
assim resolvidos lembrou-se o Irmaõ  Dom Antonio 
Placido da Rocha, que se por ventura isto accon 
tecesse soffresse cada hum Mezario o prejuizo de  
Cinco bilhetes, ou os tomasse logo sobre se para 
ajudar a vendagem, diminuindo assim o valor 
que existião por vender; posta a vottar esta vem- 
dicaõ, resolveu-se que cada hum dos mezarios 
tomasse desde logo cinco bilhetes por sua conta, 

o que assim se fez pelos ［†］que prezentes estavaõ. 

Feixou-se a Sessaõ. 
 
Vicente Ferreira de Oliveira 
 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ, Irmaõ 
Rodrigo Antonio de Fegueredo  Thezoureiro = 
Paulo Luis de Menezes 
Manoel Belens de Lima 
Antonio Placido da Rocha 
Jozé Antonio da Costa e Abreu 
Manoel Antonio Abreu 
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      Sessaõ de 4 de Outubro 1840 
 
Prezentes os Senhores Provedor e Mezarios abaixo assig- 
nados em numero de 7 abrio-se a Sessaõ, e lida a acta da  
antecedente foi aprovada. Compareceu  o Irmaõ Costa  
Abreu.     A Meza passou a descriminar os Bilhetes da 
Actual Loteria em numero de 314 que na Sessaõ  extraordi- 
naria de 27 do mês findo, ella havia resolvido, que fi- 
cassem por conta dos Orffaõs, visto sessaõ terem vendido 

athe o  momento em que correraõ as Urnas os quaes ［†］ 

cautella tenhaõ sido encerrados, e lacrados pelo ［†］ 
Presidente da Loteria assignado elle, o Provedor, eu  
Escrivaõ e o Thezoureiro da Meza , conferidos pela lista  
geral dos Bilhetes extrahidos acharaõ-se premiados  
os de numeros seguintes - 3032, quatro contos de reis, 568  
doze mil reis, 569 doze mil reis, 3424 Cem mil reis, 3425 = 
doze mil reis, 3426 doze mil reis, 3434 doze mil reis  -  
3437 doze mil reis, 3438 doze mil reis, 3441 doze mil reis 
3442 doze mil reis, 3443 doze mil reis, 3448 Cem mil = 
reis, 3450 doze mil reis, 3413 doze mil reis, 3425 doze 
mil reis, 3228 doze mil reis, 3235 doze mil reis, 3235 doze mil reis, 3237 
doze mil reis, 3240 doze mil reis, 3242 doze mil reis,  
3446 doze mil reis, 3448 doze mil reis, 3449 doze  
mil reis, 3250 doze mil reis, 3254 doze mil reis, 3255, 
vinte e sinco mil reis, 3257 doze mil reis, 3461 hum 
conto de reis, 3265 doze mil reis, 3266 doze mil reis, 3267 
doze mil reis, 3279 doze mil reis, 3287 doze mil reis =  
3290  doze mil reis, 3291 doze mil reis, 3292 doze mil reis 
3294 doze mil reis, 3295 doze mil reis, 3300 doze mil reis 
514 doze mil reis, 541 doze mil reis, 550 doze mil reis,  
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numeros 550 doze mil reis, 557 doze mil reis, 564 doze 
mil reis, 575 doze mil reis, 576 doze mil reis = 

578 doze mil reis, 585 duzentos mil reis, ［†］ 
doze mil reis, 592 doze mil reis, 594 doze mil 
reis, 600 doze mil reis, 1557 doze mil reis, 1558  
doze mil reis, 1559 doze mil reis, 1564 doze mil 
reis, 1575 doze mil reis, 1576 doze mil reis, 1577 
doze mil reis, 1578 doze mil reis, 3004 doze mil  
reis, 3017 doze mil reis, 3018 doze mil reis, 3025 
doze mil reis, 3028 doze mil reis, 3034 doze mil reis, 
3037 doze mil reis, 3455 doze mil reis, 3456 doze 
mil reis, 3457 doze mil reis, 3463 doze mil reis,  
3470 doze mil reis, 3474 doze mil reis, 3484 doze  
mil reis, 3487 doze mil reis, 3489 doze mil reis, 3548 
doze mil reis,  3549  doze mil reis, 3555 doze mil reis,  
3560 doze mil reis, 3688 doze mil reis; que ao todo  
montaõ o numero de Oitenta e tres Bilhetes premiados  



importando em a quantia de Reis 6:349$000, dos  
quais deduzidos a sua importancia, ficou em be= 
neficio da Caixa a quantia de 3:209$000 Reis. 
Passou-se a leitura de Requerimento, e foraõ  
todos despachados ; leu-se um Officio do Padre Francisco 
Gomes de Souza, dando parte de que a festa de São Jo 

se pro o dia onze ［†］e que precisara de ser au 

thorizado par fazer  a despeza do ［†］; re 

zolveu-se que fizesse a festa, e despensou-se a quantia 
estabelecida para ela:  Apresentei um Officio  
do encarregado das demandas perguntando = 
se a Meza queria que continuasse a cauza com 
tra Joaquim Bastos, e seu Irmão com este Colle 
                                                                  gio = 
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Collegio, resolveu-se continuasse e que o Irmaõ   
_______ Thezoureiro fizesse as despezas necessarias  com 

o recurso de revista; assim como com ［...］ 
que tinhaõ de continuar a penhora contra Antonio 

Francisco Pontes, ［†］ de Godinho e tambem 

que continuasse a ser advogado do Collegio e Dom 
Manoel Joaquim de Souza Brito athe ultima = 
decizaõ desta Meza.    Ficou adiado  o requerimento     
do preto Jose Teles escravo deste Seminario pedindo  
sua liberdade. Compareeo o propriectario de  
huma Caza contigua  a que os Orffaõs possuem jun 
to ao Collegio, declarando que a deseja vender: foi  
encarregado o Irmaõ  Proverdor de fazer os ajustes ne 
cessarios  para se verificar a compra; assim co- 
mo eu Escrivão de examinar a Caza de Nossa  Senhora           
da Ajuda e o estado das 2 herdeiras exitentes, para         
a Meza entaõ resolver o que melhor conviesse. 
Feixou-se a Sessaõ. 
 
  Vicente Ferreira de Oliveira                            Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ        
                                                                            Rodrigo Antonio de Fegueredo  Thezoureiro  

         Antonio Placido da Rocha 
Manoel Alves Abreu 

            Wenceslaõ Miguel de Almeida 
       Jose Antonio da Costa Abreu 

［†］ 

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Paulo Luis de Menezes 
Manoel Belens de Lima 
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    Sessaõ Ordinaria do 1º de Novembro 1840 
 
Presente os Senhores Provedor, Escrivão, Thezoureiro 



Abreu Rocha, Belens e Menezes, abrio-se a Sessaõ e 
lida a acta antecedente, foi aprovada.  Leo-se 
o Requerimento do preto Jose Teles, escravo do Seminario  
que requeria a sua liberdade, resolveu-se que dan 
do elle a quantia de 300$000, ou outro escravo por  
si ( o que a Meza preferia) ficasse o Irmaõ Provedor 
authorizado para dar-lhe a liberdade.  Compa 
receu Francisca Maria do Espirito Santo, Mae do 
orffaõ Francisco Candido Caldeira de Mello, que  
a Meza havia entregue ao mestre Carpina Rofino 
Marques de Carvalho, para ensinar-lhe seu officio 
reclamando, que naõ queria que seu filho apren 
desse tal officio, assim que lhe fosse entregue, re 
solveu a Meza que naõ tinha lugar; por quanto 
lhe competia dar-lhe emprego.  Por esta occa= 
ziaõ propos o Irmaõ Provedor que muito dos orffaõs 

dados a mestre para ［†］［†］lhes officios e outro para  

Caixeiros, fugiaõ para se darem a vadiaçaõ; re= 
zolveu-se que de ora em diante quando taes ca- 
zos áconteessem, que o Irmaõ Provedor desse parte  
ao Governo e os entregassem para a Marinha. 
O Irmaõ Thezoureiro aprezentou as contas de Re 
ceita e Despezas dos mezes de Setembro e Outubro  
do corrente anno, relativas a obras,materiais, Co= 

medorias, ordenados ［†］mandou-se pagar. 

Despacharaõ-se todos os requerimentos de par 
tes, revizaõ das Cazas; a mesma Comissaõ deu seu 
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seu parecer a cerca de alugueres das Cazas ［†］ 

a Capella de Saõ Jose, e em consequencia resolveu-se 

que ficassem de hoje em diante com ［†］batimento 
de 1$ Reis mençaes. O Irmaõ Belens aprezentou o se 
guinte requerimento: Indico que a Meza faça reco- 
lher á Caixa Economica o lucro que teve nos bilhe 
tes da Loteria fiado pardelando o vencimento semes= 
tral para ajuda de suas despezas, e concervando 
aquelle capital para garantia de qualquer perda 
que para o fucturo possa resultar de alguma me 
dida identica que a Meza tem com o fim de fa 
zer como as suas loterias; consiliando-se assim o cre 
dito das loterias com os interesses da Caza, visto que 
nenhum emprego mais vantajozo se pode dar a 
quelle Capital, ficando ao cuidado do Irmaõ Thezoureiro 
recolher a dita quantia pela maneira que for pos- 
sivel á vista das urgentes despezas do Estabelecimento. 
Bahia, 1º de Novembro de 1840  -  Belens = que foi  
regeitado, em razaõ de se haver anteriormente a 
plicado esse dinheiro para a compra de humã Caza, 
e acabamento da de agua brusca. O Mezario 
Procurador deu sua informaçaõ a cerca do requerimento 
de Joaquim Roza dos Prazeres pedindo pagamento 



do enterro que fizeraõ a Maria Francisca  da  
Conceiçaõ, resolveu-se, que no sentido da infor 
maçaõ, se respondesse ao Juiz.    Recebeu-se 
hum officio do administrador das vendas in 
ternas pedindo o pagamento de 1:775$362 
de Decima de maió monta, a favor de Marinhas  
dos annos financeiros de 1837 ate 1840; resolveu-se 
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que o Escrivão examinsse para se responder na  
1ª Sessaõ. Naõ havendo mais a tratar feixou 
se a Sessão.  
 

              Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                               Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ        

Rodrigo Antonio de Fegueredo    
Antonio Placido da Rocha 

Jose Antonio da Costa Abreu 
Paulo Luis de Menezes 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

Manoel Belens de Lima 
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   Sessaõ Ordinaria de 6 de Dezembro de 1840 
 
Prezentes os Senhores Provedor, Escrivão, Thezoureiro,  
Abreu, Oliveira Mendes, Requiaõ, Antunes, Lopes, 
Belens, Menezes,; abrio-se a  e lida a acta 
da antecedente  foi aprovada.   Leo-se o Requerimento 
de D. Anna Josefa do Bomfim e Oliveira, informado 
por mim, mandou-se lhe pagar em prestações, enten 
dendo-se para isso com o Mezario. 2º do Thezoureiro 

pedendo o pagamento das despezas do mês de ［†］ 

na importancia de 379$160; mandou-se lhe pagar 
3º de Luis Manoel da Rocha, previndo abatimento 
do aluguel do armazem que ocupa; ficou adiado 
pelo seguinte requerimento do Padre Belles = A Comis 
saõ de contas a quem foi encubido o exame,digo,  
Propunha que fique adiada para a proxima Sessaõ  
a decizaõ do requerimento de Manoel da Rocha . Bahia  
6 de Dezembro de 1840 - Beles - 4º hum requeri 
mento do Cobrador de alugueres das Cazas pedindo 
sua demissaõ  e a desobrigar, ficase para quando o Irmaõ 
Thezoureiro desse conta por aprovada. 5º de Ma 
thias Correira das Neves, pedindo ser admitido  no 
Collegio por ser  menor de 9 annos, foi remetido ao 
Irmaõ Provedor. A Comissaõ de revizaõ de Cazas a 
presentar os trabalhos de que foi em carregado, e  
a Meza a authorizou para pagar aos peritos o 



trabalho das avaliações e orçamentos, ficou lido - 

Hum requerimento da Comissão de Contas ［...］ 
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［†］［†］de Alugueres de Cazas, e a conta dos  
vencimentos dos bens de Santa Thereza, que se pe 
disse ao Thezoureiro huma Conta do rendimento 
dos alugueres das Cazas pertencentes ao Collegio. 
Hum requerimento de Joaõ Ribeiro da Silva 
pedindo o lugar de Cobrador dos alugueres, outro  

de ［†］Pereira de Araujo pedindo o mesmo 
emprego; foraõ ambos ao Irmaõ Thezoureiro para 
informassaõ. Feixou-se a Sessaõ. 
 

              Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                         Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ        

Rodrigo Antonio de Fegueredo  
Jose Antonio da Costa Abreu 

Paulo Luis de Menezes 
Miguel de Souza Requiaõ 
Manoel Antonio de Abreu 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
Luis Meireles Oliveira Moraes 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

Manoel Belens de Lima 
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                                            Sessaõ Ordinaria de 3 de Janeiro de 1841 
 
Prezentes aos Senhores Provedor, Escrevaõ, Thezoureiro, Menezes,  
Belens, Requiaõ, Lopes, Wenceslao, Antunes, Rocha,  
e Abreu, abrio-se a Sessaõ e lida a acta da antecedente 
foi aprovada. Compareceu o Irmaõ Dom Luis Antonio Bar 
boza de Almeida Mordomo Provedor tomava posse e assen 
to. Recebeu-se hum officio do Juiz de Orffaõs pedindo 
a Meza que admitisse no Collegio os meninos Carlos, 
e Manoel, filhos do falecido Brigadeiro Manoel Pedro 
attenta a mezarios em que se achaõ; resolveo-se que há= 
vendo vaga, e estando nas circunstancias do Compromis= 
so, o Irmaõ Provedor admittir-se. Hum officio de Pedro  
Borges Leitaõ Boticario pedindo 2 meninos para  
aprenderem seu officio, resolveu-se que o Irmaõ Provedor or- 
desse. O Irmaõ Provedor indicou que havendo 2 Orffaõs que 
mostravaõ habilidade para os estudos, que a Meza  
rezolvesse se queria que elles fossem fequentar as au 
las em algum Collegio; decidio-se pela afirmativa; 
e que ficasse o mesmo. Provedor encarregado disso. O= 
mesmo Irmaõ Provedor apresentou hum officio do Governo 
offereendo hum Beneficio em favor dos Orffaõs no 



dia 23 de Dezembro findo, taõ bem foi apresenta 
da a Conta do que vendeu em Beneficio, ficou a 
Meza inteirada.  Hum requerimento de Francisco 
Ezequiel Meira propondo fazer o Concerto e toamar  
de arrendamento a Caza de São Felipe Nere; resol 
veu-se que se criasse huma Comissaõ para exami= 
nar o estado dos Concertos necessarios, marcar os ma 
teriaes; estabelecer as bazes do Contracto proposto  
                                                                    foraõ 
 
f. 50v                                                                                                                 
 
foraõ informados os Senhores  Paulo Luis, Rodrigo, Be 

lens, ［†］de Almeida. Veio á Meza a  

enformaçaõ do Provedor e Mezarios á respeito do requerimento 

de Manoel da ［†］［†］; ficou adiado até que  
o Irmaõ Thezoureiro procedesse a certos exames. 
Foi nomeado para Cobrador Tiburcio Pereira  
de Araujo. Foraõ indeferidos  os requerimentos 
dos inquelinos da Caza nova dos Orffaõs á Praça  
do Comercio, que pediaõ abatimento de alugueres. 
Sendo assim, fica passado que Manoel Ignacio 
de Vasconcelos da quantia de trezentos oitenta e nove  

mil ［†］reis, que aprezentou-se o Irmaõ Thezoureiro, 

pedindo que a Meza decidisse se fica ［†］［†］ 

ser valida ou naõ. Resolveu-se que attenta a na- 
tureza da divida. O Irmaõ Thezoureiro esperasse pelos 

prazos dos pagamentos estabelecidos no mesmo ［†］ 
ca. O Irmão Thezoureiro aprezentou a Conta  
da Receita e Despeza do mês de Dezembro do 
anno passado em que mostra  ficar a Caza á 
dever-lhe a quantia de 2.354$646 reis. 
Feixou-se a Sessaõ. 
 

Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                          Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ     

Rodrigo Antonio de Fegueredo 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho                      Antonio Placido da Rocha 
Jose Antonio da Costa Abreu                         Manoel Belens de Lima 

Paulo Luis de Menezes 
Miguel de Souza Requiaõ 
Manoel Antonio de Abreu 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
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                                                   Sessaõ de 7 de Fevereiro de 1841 
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivão, Thezoureiro, Procurador, 
Requiaõ, Almeida, Belens, abrio-se a Sessaõ, e  
lida a acta da antecedente foi aprovada. O Irmaõ 
Menezes deu parte de impedido.   O Irmaõ Provedor deu 
entregue ao Irmaõ Thezoureiro, a quantia de trezentos 



mil reis, pela sua liberdade, resolveu-se que se lhe 
passasse Carta.  O Reitor apresentou hum re- 
latorio do estado pessoal, e necessidades do Collegio,  
resolveu-se, que ficasse o Irmaõ Thezoureiro encarregado de  
dar todas as providencias, e mandou fazer as obras 

necessarias a ［†］das forças do Cofre. Leo-se  
mais um Officio do administrador da Meza das  

vendas internas pedindo a importancia de 8 por ［†］da Lo- 

teria, foi encarregado o Irmaõ Thezoureiro tractar deste 
negocio;  Apresentou-se  Francisco Ezequiel Meira 
para ultimar o contrato do aluguel, e concerto da 
Caza de São Felipe Nere, visto que a Comissaõ de  
obras e a especial, tenhaõ dados seus pareceres a 
respeito, resolveo-se alugar-lhe a Caza, e o terreno 
misto por 250$00   annuais por espaço de 9 annos  
ficando o Contractante  obrigado a fazer a obra 
conforme as condiçoes estipuladas no contracto, que 

será assignada pelos contratantes.  Despachara［...］ 

se alguns Requerimentos de partes. Mandem= 
se pagar ao Thezoureiro a despeza de Janeiro 
[†]   [†]  não [†] de 3.060$958 reis por saldo 
a seu favor.   Feixou-se a Sessaõ. 
 

Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ     

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Wenceslaõ Miguel de Almeida                  Rodrigo Antonio de Fegueredo  

Manoel Belens de Lima 
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           Sessaõ de 7 de Março de 1841 
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivão, Menezes, 
Belem, Lopes, Mendes, Rocha, Antunes, [†] 
faltando com parte de doente o Irmaõ Thezoureiro,  
sem ellas os Irmaõs Procurador e Abreu; abrio-se a Sessaõ, e 
lida a acta da antecedente, foi aprovada. O 
Escrivao apresentou as respostas que teve do ex 
Thezoureiro Dom Ataliba, e Procurador Bahia e  
lidas ficou a Meza inteirada.  Despacharaõ-se 
alguns requerimentos de partes, que pedião entrada 
de meninos para o Collegio, rezolveu-se que por ora  
não tinha lugar por se achar preenchido [†] 
de Orffaõs.    O Requerimento de Joze Estanislaõ [†] 
pedindo que se examinasse a conta dos alugueis, 
que devia, e mais que se lhe admitisse pagar o quanto 
devia emprestaçoens de 50$ reis por quarteis; deferio-se 
que fosse a informar o Thezoureiro.   O de Francisca Ro- 
mana Pinto pedindo diminuiçaõ de aluguel da 
Caza em que mora; foi a Comissaõ Competente. O Irmaõ 
Provedor do Convento fes o seguinte requerimento = Ilustrissimos Senhores Provedor 
e Mezarios - O abaixo assignado, tendo sido um dos  
nomeados pelo Irmaõ Provedor, para examinar as contas 
da [...] Admimistraçaõ deste Collegio, não lhe foi 



possivel conjuntamente com os mais Senhores nomeados 
[...] a exatidaõ dellas, pela falta de escla 
recimento e confuza Escriptuaçaõ; e vendo que te hoje 
ainda que lembrado tenha sido = se naõ tem effec 
tuado esse Inventario geral do activo e passivo 
desta Caza, e nem organizaçaõ huma Escripturaçaõ 
clara e capaz de remediar abuzos passados, propoe ͂, 
que sejaõ nomeados does Mezarios para conjuntos  
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Com o nosso actual Escrivão, aprezentarem com a 
possivel brevidade hum regulamento da Escriptura 
çaõ inteligivel, e que ponhaõ os Membros da actual 
Meza ao facto da Receita e despeza desta Caza, para    
que todos os Senhores conhecem quando naõ deve continuar 
da forma ate ali adotada.  [†] Secretaria do 
Collegio de Saõ Joaquim 7 de Março de 1841 = O Mezario 
Jose Lopes Pereira de Carvalho = foi aprovado, e nome 
ados para a Comissaõ os Senhores Lopes, Venceslaõ, e 
Thezoureiro    O Irmaõ Provedor declarou que naõ era com 
veniente que os Orffaõs obtivessem licença para pas 
sarem dias fora do Collegio, por que voltavaõ des 
moralizados, resolveu-se que de ora em diante ne= 
nhum saisse, sem licença da Meza.  Reconhe 
cendo a Meza, que o mais influente protector e 
agente do estabelecimento deste Collegio, a Cazapia dos 
Orffaõs, fõra o Excelentissimo Marqueis de Saõ Joaõ de Palma, e 
que muito convinha dar-lhe hum testemunho pu- 
blico, perfecto de gratidaõ, resolveu-se mandar-lhe ti- 
rar o retracto, e coloca-lo no Salaõ das Sessoe͂s, em 
carregando-se ao Irmaõ Provedor a execuçaõ desta deli- 
beraçaõ. A Comissaõ de contas aprezentou o seguinte 
parecer que foi aprovado unamimente = A Comissaõ 
de contas examinando o Livro de Receita e Despeza 
do trienio findo em Agosto [†], tendo combinado  
os artigos de sua pespeza com os documentos que 
lhe foraõ apresentados, os acha conforme; naõ po 
dendo mostrar no perfeito exame mporal das verbas 
da Receita, como a dos alugueis, por se acharem em 
globadas, naõ existir na Secretaria os esclarecimentos 
necessarios para sua verificaçaõ, todavia sendo  
        ur 
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Sendo urgente que se dê ao Governo a respecytiva 
conta q[...] bastante demora tem havido, digo que      
bastante demora tem sido julga a Com 
missaõ que ella deve ser extrahida do Livro de  
Receita e Despeza, sem que por isso fique a ac 
tual admimistraçaõ imbuihido de prosseguir 
nos exames que julgar precizo. Bahia  Caza pia 
dos Orffaõs 7 de Março de 1841= Manoel Belens 



de Lima = Jose Lopes Pereira de Carvalho  = Antonio Pla 
cido da Rocha. 
 
                                                            Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
                                                                  Antonio Placido da Rocha. 

Paulo Luis de Menezes 
Miguel de Souza Requiao 
Manoel Antunes Abreu 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
Luis Manoel Oliveira Mendes 

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Manoel Belens de Lima 
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Rebello 
 
 
                                                Sessaõ de 4 de Abril de 1841 
 
Prezentes os Senhores Provedor, Escrivão, Thezoureiro... 
Menezes, Belens, Lopes, Mendes, Antunes, e Abreu; 
faltando sem parte os Senhores Venceslaõ, Rocha, Requiaõ, 
e Barboza de Almeida; abrioo-se a Sessaõ, e lida a 
acta da antecedente foi aprovada , com huma emenda 
de redação.    Recebeu-se uma parte do Agente das 
Cauzas, deixando que Joanna Maria do Rego inqui- 
lina de huma Caza á Ribeira havia fugido devendo 
a quantia de 81$210 de aluguer de 2 mezes e 26 dias,  
apezar de todas as Deligencias que fizeraõ; ficou a 
Meza enteirada e por esta occaziaõ o Provedor Belens fez 
 o seguinte  requerimento a fim de evitar a repetiçaõ de tais  
acontecimentos=  Proponho que esta Meza tome uma 
rezoluçaõ para que se naõ alugue Caza nenhuma 
sem que o inquelino  [†] fiança; bem como que 
se mande intimar aos inquilinos actuaes = Apro 
vado -     Tratando-se do Requerimento de Ignacia 
Roza dos Prazeres, moradora em Santo Amaro, que pede 
pagamento da quantia de 108$620, que despen 
dera em o enterro de Maria Francisca da Conceiçaõ, 
e para o que apresentava [†] do Juis Competente, 
rezolveu-se, que primeiramente se representasse ao 
Juis sobre tal pagamento. O Provedor Belens fez o [†] 
[†] para se pedir  a Assembleia Geral, os Bens - 
dos extinctos Thezoureiro - Propondo que esta Meza 
dirija uma representaçaõ a Assembleia Geral ficando- 
lhe a concessaõ dos bens dos extinctos Thezoureiros dos 
quais já esta Meza teve a admiistraçaõ - Bahia 4 de  
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de Abril de 1841- Belens = foi apresentada A Co= 
missaõ de revizaõ de Cazas deu o seguinte  pare- 
cer, que foi aprovado, indeferindo-se o requeriemento 



de Francisca Romana Pinto.    A Comissaõ sates 
fazendo o  lançado no Requerimento   Francisca        
Romana Pinto, dá o seu parecer dizendo que  
sendo apropriado que o ocupa a Suplicante quaze toda 
soalhada tendo sufficientes commodos tanto  
no pavimento superior, como no inferior, cujas 
serventias daõ para o respectivo quintal, que naõ 
[†]  pequeno, gozando alem disso de boa vista de  
mar; acha por taes motivos razoavel alugues 
que prezentemente paga a Suplicante e sem justiça na 
que requer   Bahia 30 de Março de 1841 - Rodrigo 
Antonio de Figueredo = Paulo Luis de Menezes =  
Joanna Maria  Augusta pedio que fosse a 
demitido seu filho neste ollegio, rezolveu-se 
que por ora naõ tinha lugar, Antonia Maria  
Ferreira da Silva  fez a mesma Suplica, e teve o 
mesmo despacho, Maria Mathias de Almeida  
fez [†]  [†]ma Suplica teve o mesmo despacho- 
Senhora  Joaquina Barata de Almeida pedia  
licença para tirar seus filhos por estarem doen 
tes, e naõ serem tratados como ella desejava; 
deferio-se-lhe , que naõ existindo os motivos a  
legados naõ tinha lugar o que pedia.  O  
Thezoureiro apresentou suas contas de Fevereiro  
e Março, havendo um Saldo em seu favor da  
quantia de quatro contos setecentos e oitenta e 
nove mil quinhentos e noventa nove reis - 
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Passou-se Carta de Liberdade do preto Jose = 
Segundo a despoziçaõ da verba testamentaria 
de sua falecida Senhora Maria Francisca da  
Conceiçaõ  - Feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                               Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
                                  sem effeito   Antonio Placido da Rocha 
                                                                 Jose Antonio da Costa Abreu 
                                                                 [†] Figueredo 

Paulo Luis de Menezes 
Miguel de Souza Requiao 
Manoel Antunes Abreu 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
Luis Manoel Oliveira Mendes 

Joze Lopes Pereira de Carvalho 
Manoel Belens de Lima 
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      Sessaõ de 2 de Maio de 1841      
 
 
Prezentes os Senhores Provedor, Escrivão, Thezoureiro,  



Menezes, Lopes, Antunes, Venceslaõ, Abreu, Rocha, e 
Requiaõ; faltando com parte os Irmaõs  Belens,  [†] 
e Barboza de Almeida; abrio-se a Sessaõ, e lida a ac 
ta da antecedente foi aprovada.      Leraõ-se huma 
Carta do Desembargador  Cassiano participando, que redebera 
a que esta Meza lhe escrevera em 20 de  Janeiro do corrente  
anno, sobre a cauza que corre entre a Meza, Joa 
quim Bento P[†]res  sobre os bens deixados , que tendo sido  Juiz, 
naõ pode tomar em tal Cauza mais [†], que a 
de promoçaõ seu andamento.   Outra do Inspec 
tor da Thezouraria Geral, agradecendo a remessa 
da Conta da Receita e Despeza do Collegio em o 
trienio [†].  Outra do Procurador desta Meza o  
Doutor Luis Antonio Barboza enviando o Contrato Ce 
lebrado entre estaõ a  Meza e o Cidadaõ Francisco Eze 
quiel Meira  a cerca do aluguer, concertos da Caza 
de Saõ Felipe Nere; lido o Contrato em presença do  
mesmo Meira, foi por elle, e por toda a Meza apro- 
vada.    Mandou-se huma Procuraçaõ ao Excelentissimo Senador 
Capsianno Espiridiaõ de Mello Mattos para receber o de 
videndo dos juros de 20 contos de Reis deixados a este 
Collegio pelo falecido Pedro Roriz Bandeira em Apo 
lices do Thezouro Publico do Rio de Janeiro.    Recebeu- 
se do Procurador das Cauzas hum relatorio do estado 
dellas ficou o Procurador Rosca encarregado de assinar as 
p[...]etençoe͂s de Joaquim Joze de Oliveira. Des- 
pacharaõ-se os seguintes requerimentos: de Francisco   
Ezequiel Meira pedindo aos Ir[...], que foraõ de 
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São Felipe Nere; mandou-se-lhe dar passando diso= 
recibo: Thereza Maria de Jesus, Josefa Maria da  
Encarnaçaõ, Rita Maria Gomes, Cathares[...]  Maria  
Marques, e Anna Maria Ferreira da Silva, pediraõ  
que a Meza admetesse seus filhos por serem orffaõs 
e pobres, e naõ terem meios de os educar em suas Cazas; 
deferio-se-lhes, que não tinha lugar por ora. 
Dona Irzia Joaquina de Almeida Barata pedio, que 
e lhe entregasse seus does filhos, dizendo, que naõ 
tinhaõ adeantamento; mandou-se ouvir [†] 
de Primeiras Letras, que informou o contrato do alugado mos 
trando as razoe ͂s desse atrazo; feito que se indeferio 
a Suplica, declarando-se-lhe, que não eraõ verdadeiras  
as causas em que fundara a sua suplica.  O 
Escrivão fez o seguinte requerimento, que foi aprovado=  
Tendo mostrado a experiencia, que de se acha= 
rem continuadamente neste Collegio as mae͂s,  
Tias, ou conhecidas dos orffaõs há resultado in 
trigas, e falacias, que de alguma maneira dos [†] 
ditaõ o Estabelecimento; requeiro que de ora indican 



se pessoa alguma destas, possaõ ter entrada sem  
Licença da Meza, sendo alem disto correcta rece 
bida pelo Reitor em sua salla, e em presença 
delle teraõ lugar toda a conservaçaõ, a fim de que 
o mesmo Reitor lhes ensin[...]  a decencia e civilidade; 
naõ podendo isto ter lugar se não nos Domingos  ou dias 
Santos e por tempo  de hora hora. Bahia 2 de Maio de 1841= 
Almeida Galeaõ = Feixou-se a Sessaõ             
                                                        
   Vicente Ferreira de Oliveira 
   Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ                       Rodrigo [†] Figueredo 
   Jozé Lopes Pereira de Carvalho                                      Jose Antonio da Costa Abreu 
   Manoel Antunes Abreu                                                          Paulo Luis de Menezes 
Wenceslaõ Miguel de Almeida                                              Miguel de Souza Requiao 
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        Sessaõ de 6 de Junho de 1841                                                                                                                 
 
 
Prezentes os Senhores Provedor, Escrivão, Thezoureiro, Menezes, 
Belens, Antunes, Lopes, Oliveira,Venceslaõ, Abreu, e  
Requiaõ, faltando sem parte os Irmaõs Dom Rocha e  
Barboza, abrio-se a Sessaõ, e lida a acta da antece 
dente foi aprovada.   Veio a Meza hum memo- 
rial de Manoel Mendez Brasileiro pedindo ao Excelentissimo 
Prezidente da Provincia que interviesse, para que a Meza dos Or 
faõs fizesse huma Composiçaõ na Cauza que traz com 
elle como herdeiro do fallecido Conego João Marciano 
de Campos Lima; resolveu-se nomear um laudo para  
examinar e dar seu parecer a respeito; foi nomeado  
o Irmaõ Joze Carlos de Novais Lins; e que depois fora ouvido 
o parecer do Mordomo Procurador .    Despacharaõ-se  
os seguintes requerimentos de Maria Joaquina do  
Amor Divino, Constancia Maria da Fonseca, Anna  
Izabel do Sacramento, Francisco [†] de Jesus, e Joze  
Joaquim de Andrade pedindo que se lhe aceitassem 
Orffãos; resolveu-se que por ora não tem lugar. 
Anna Felippa de Lacerda Magalhaes, Bernardina 
Maria do Espirito Santo, Carolina Honorata de 
Abreu, Luiza Theodora de Sá Queiroz,  pedindo li 
cença para visitar seus filhos, concedeu-se lhes huma 
vez cada mez, em presença do Reitor. Dona Irzia Joa 
quina de Almeida Barata queixando-se ao Gover- 
no da Meza naõ lhe querer entregar seus filhos, e  
ressectida pelo Governo para a Meza deferir como inten 
[†]  deferio-se [†] que naõ tinha lugar a vista dos 
Estatutos da Caza Pia; Francisco Pereira de Araujo  
Cobrador dos alugueres da Caza Pia pedindo que 
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Rebello 
 



Se obtivesse do Governo a despensa do Serviço da Guarda 
Nacional, resolveu-se como requerido    Joaquim Francisco 
de Souza requereo que a Meza lhe desse licença p ara 
vender agora da fonte da Caza, dando elle 33 Reis diarios; 
resolveu-se que naõ tinha lugar.   Manoel Alvarez [†] 
Professor das 1ªs  Letras da Caza pedio licença para= 
ensinar aqui seus 2 filhos, resolveu-se  que sim, e   
na forma que requeria.  O Irmaõ Belens fez os seguintes 
2 Requerimentos.  O 1º para se estabelecerem huma  
tenda de Çapateiro e outra de Alfaiate, o 2º para  
se estabelecerem exercicios geminastico, foi aprovado, encarre- 
gados os Senhores Menezes, e Venceslaõ disso:= Requerimentos 
Propondo que esta Ilustre Meza faça anunciar pelas 
folhas, que necessita contratar com doze mestres, alfaiate,  
e Çapateiro para o fim de se estabelecerem duas offici 
nas para aquelles mestres neste Collegio  Bahia [†] 
6 de Junho de 1841 - Belens - Aprovado//   2º Indico que 
esta Ilustre Meza faça cumprir o § 2º do Capitulo 2º 
titulo 3º dos Estatutos, em que se recomendaõ os exerci= 
cios geminasticos, naõ só como meio de fortificar a 
saude, como de entretenimento nas horas vagas. Bahia 6 de  
junho de 1841 - Belens - Aprovado - O Irmaõ Thezoureiro 
aprezentou a sua Conta de Abril do corrente anno- 
na qual mostrou ser Credor e hum saldo de reis = 
3:846$155.        Feixou-se a Sessaõ. 
 
             Vicente Ferreira de Oliveira 
       Manoel Belens de Lima             Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 

Rodrigo [†] Figueredo 
                                                                                sem efeito [†] 
       Wenceslaõ Miguel de Almeida         Jose Antonio da Costa Abreu 
    Luiz [...]                                                       Paulo Luis de Menezes 
                                                                    Miguel de Souza Requiao 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho                    Manoel Antunes Abreu 
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                   Sessão de 4 de Julho de 1941 
 
Prezentes os Senhores Escrivaõ, Thezoureiro, Mezarios 
Paulo Luis, Abreu, Lopes, Wenceslaõ, Belens, faltando 
com parte os Irmaõ Provedor, Requiaõ, e sem ella os Irmaõs 
Oliveira. e Dom Ro[†]a e Antunes, achando-se   a metade  no Recibo  
de Janeiro o Irmaõ Doutor Barboza de Almeida. O Irmaõ Escrivão to- 
mando a Prezidencia convidou ao Mezario Belens para  
servir interinamente de Escrivão.   Leo-se hum requeri- 
mento de Francisco Ezequeiel Meira expondo que 
naõ poderia acabar a obra da Caza que por contracto 
arrendou ás Pedreiras dentro dos sinco mezes que lhe 
foraõ concedidos; pedindo que em attençaõ as grandes  
obras que tem feito na mesma [†]  e lhe concedes 
se mais does mezes de foga mento para findar reforma 
da obra: defferio-se na forma requerida.   [†] pre 
zente o Requerimento de Anna Joaquina da Conceiçaõ, pe 
dindo a licença para vizitar seu filho Diogo; conce- 
deu-lhe a licença para vizitar hum vez ao més 



nos dias de Domingo em presença do Reitor: Um  
requerimento de Firmino Gramichama pedindo dos  
que se admitisse o menor Lucais a vista dos docomentos 
que aprezentou, teve por despacho =  A Meza attenderá ao 
Suplica logo que o [†] lugar=. Foi prezente um  
despacho do Juis Municipal em hum requerimento 
que lhe fes a Meza mostrando-se receioza de effectuar 
ao hum pagamento de despezas de enterro da finada 
Maria Francisca da Conseiçaõ, no que declara que  
sendo ordenado o pagamento por elle [†] nenhuma 
responsabilidade cabia á Meza: Decidio-se que se pagasse 
a conta da despeza do enterro da [...] .  Foi 
prezente um requerimento de Joaõ Francisco Gonçalvez [†]  [†] = 
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Gonçalvez  [†]  [†], pedindo o pagamento de ferragens que daraõ 
para a obra das duas Cazas no Noviciado, mandou-se  
informar ao Irmaõ Thezoureiro = Foi patente a Meza  
a Conta .  Reis  3.997$908: decidio-se que depois de apro 
vada na Secretaria se pague =  O Requerimento 
Maria Rosca pedindo que fosse recolhido como 
orffaõ o menor seu filho. Remetido ao Irmaõ Provedor para 
admitir a suplica attentas a miseria desenvolvimento 
em que se acha a vista dos documentos que junto - 
O Mezario Belens fes a seguinte indicaçaõ = In 
dico que a Meza providencie sobre a falta que tem 
havido de Missa no Collegio. Bahia 4 de Julho de 1841- 
Bele da ns - foi aprovado, encarregando-se ao Reitor de  
tratar com hum Sacerdote de [†]  Missa neste 
Collegio aos Domingos e dias Santos á consta da Caza. 
O Thezoureiro fes a seguinte indicaçaõ = Aproximan- 
do-se a Aclamaçaõ e Coroaçaõ do Imperador, e achan 
do-se os Orffaõs sem facto novo para comparecer a este  
acto; proponho visto naõ haver dinheiro, que se 
contraia hum emprestimo pelos Mezarios, para  
a [†]  facto novo  para [†] meninos. 
Bahia 4 de Julho de 1841 - Figueredo -: foi aprovado. 
Leo-se hum requerimento de [†] Joaquina Ba- 
rata de Almeida[†]  pedindo  que lhe fosse entregues  
dois filhos que tem no Collegio:  tem  por desapacho= A Meza 
tem as mesmas versões, pelas q. [†]  ja a Suplica se indeferio. 
Feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                                Vicente Ferreira de Oliveira 
     Manoel Belens de Lima 
    Wenceslaõ Miguel de Almeida                            Rodrigo [†] Figueredo 

         
                                                                     Jose Antonio da Costa Abreu 
     Jozé Lopes Pereira de Carvalho             Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 

Paulo Luis de  Menezes 
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Prezentes os Senhores  Provedor , Escrivaõ, Thezoureiro, 
Menezes, Belens, Requiaõ, Rocha, Abreu, Antunes, 
faltando o Doutor Barboza por [†] desta Provincia, sem  
parte o Irmaõ Venceslaõ, por doente o Irmaõ Oliveira Mendes, a 
brio-se a Sessaõ, e lida a acta da antecedente foi apro 
vada.    Despacharaõ-se os Seguintes Requerimentos    
de Tiburcio Pereira de Araujo, Cobrador  e Comprador do 
Collegio, foi a informar o Irmaõ Thezoureiro, outro de Ignacio 
de Brito Sousa  pedindo licença para vizitar seu filho  
quando lhe parecer , resolveu-se que podia vizitalo= 
nas 1ªs  domingas de cada mez, outro do Irmaõ Thezoureiro  



pedindo, e apresentando a sua conta de Receita e Des- 
peza do mez de Junho, em que mostrava hum saldo  
a seu favor de Reis 47 32$421 - O Irmaõ Thezoureiro  
declarou que herdeiros do falecido José Aleixo da Crus 
Rios, haviaõ dado huma esmola de 100$ reis  ao Collegio  
a importancia de 40$800 reis que lhe pertenceraõ na 
aprehençaõ de 2 Caixas de Assucar: resolveu-se  
que se agradecesse a hum e a outro, e que se autto 
rizasse ao Irmaõ Thezoureiro para receber. A meza rezolveu so= 
bre proposta do Escrivão, que  d'ora em diante hou= 
vesse sobre as Camas de cada doente huma tabela 
com declaraçaõ da Molestia, remedio, idade, e  
dieta [†].  Conforme o modelo aprezentado, e que 
isto se comunicasse ao medico.  O Irmaõ  Thezoureiro 
participou, que  naõ achando, quem désse mais 
pela Caixa da [†]   o alugues  de 500$ reis  a tinha em dia 
20 de Julho - ficou a Meza inteirada. 
 
    Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                                         Rodrigo [†] Figueredo 

     Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
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Antonio Placido da Rocha 
Jose Antonio da Costa Abreu 

Paulo Luis de  Menezes 
Manoel Antunes Abreu 

        Wenceslaõ Miguel de Almeida 
         Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

                                                                            Manoel Belens de Lima 
f. 58v 
 
    Sessaõ Extraordinaria de  9 de Agosto de 1841                                                                                                                                                                                   
 
Prezentes os Senhores  Provedor, Escrivaõ, Thezoureiro, Belens,  
Dom Rocha, Abreu, Venceslaõ, Antunes, Menezes, Re 
quiaõ, e Lopes, faltando os Irmaõs Oliveira Mendes, e 
Barboza de Almeida, que se acha na Corte do Rio 
de Janeiro, abrio-se a Sessaõ, e o Irmaõ Provedror declarou 
que ella tinha por objetcto o Seguinte. 1 º fazer certo a 
os Irmaõs Mezarios, que a festa de São Joaquim Pa 
droeiro do Collegio é no dia 22 do corrente mez, e que  
os Estatutos marcaraõ em  bons tempos, para essa  
despeza a quantia de 80$Reis, que hoje naõ chegaõ 
para a mesma festa, e que por isso havia elle a 
cordado  faze-la com decencia a custa de sua fazenda 
da do Thezoureiro, e Escrivaõ, se os demais Irmaõs Me= 
zarios naõ quisessem concorrer com a sua Cotta 
para esse fim : foi sem discussaõ, e unanimente resol 
vido, que a festa se fizesse com toda a decencia 
propria do culto Divino, para o que estavaõ to- 
dos  [†]  a dar o que de mais se gastasse, a  



lem da quantia marcada nos Estatutos, por isso 
que acabada a fes[...] se fizesse ver ao Governador da  
Provincia a necessidade de se despender essa dema 
zia, attento o incremento de preços de todas as camas. 
2º  resolver defiitivamente sobre a entrada dos 
Orffaõs, que devem prehencher as 14 vagas, que  
deixaraõ os que sahirão para officios contra os 
empregos: decidio-se. que como haviaõ muitos preten 
dentes ficasse o Irmaõ Provedor , e Escrivão, e se necessario 
fosse taõ bem o Irmaõ Thezoureiro Comissionados para  
 
 
f. 59r                                                                                                                                                           
58 
                                                                                                                                                                       
Rebello 
para examinar e escolher entre os pretendentes a  
queles que mais nas circunstancias estivessem para  
serem admittidos conforme os Estatutos.   O Irmaõ Belens  
entaõ propos, que se mandasse comentar o Orgaõ 
da Caza, que estava necessitando de reparos; Resol 
veu-se que o Irmaõ Thezoureiro mandasse fazer os com 
certos necessarios.     Feixou-se a Sessaõ. 
 
                                                               Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                                   Rodrigo [†] Figueredo 

     Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
Antonio Placido da Rocha 

Jose Antonio da Costa Abreu 
Paulo Luis de  Menezes 

Miguel de Souza Requiao 
Manoel Antunes Abreu 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
         Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

                                                                            Manoel Belens de Lima 
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          Sessaõ de 3 de Outubro de 1841 

 
Prezentes os Senhores Provedor, Escrivão, Thezoureiro,  
Menezes, Belens, Lopes, Antunes, Venceslaõ, Abreu, 
Oliveira Mendes, Requiaõ, faltando o Irmão Doutor Rocha 
abrio-se a Sessaõ, e lidas as actas da Sessaõ or- 
dinaria e extraordinaria antecedentes foraõ aprovadas. 
Leraõ-se os Seguintes Regulamentos, do The= 
zoureiro pedindo o pagamento das despezas de  
comida do Collegio nos mezes de Julho e Agosto 
importando as do 1º em1:155$653, e do 2º em 1:791$= 
104 reis, e os saldos do 1º meza seu favor 4:158$704, e  
do 2º em 5:280$[†]28 reis.   De Jozé Estanislaõ Vieira, 
inquilino reclamando a conta do seu debito para que 
ficasse o Irmaõ Thezoureiro encarregado de decidir definiti 
vamente esta questaõ.  De Tiburcio Pereira de Araujo, 
Cobrador e Comprador pedindo augmento de Ordenado  
concedeu-se-lhe mais 100$000 reis para ficar perce- 



bendo de hoje em diante 300$ reis; De Francisco 
Ezequiel Meira dando huma relaçaõ das obra,  
que de mais fes alem das, que se obrigou por com 
tracto com esta Meza, e pedindo que em attenção 
a isto, e a seu grande estabelecimento se lhe desse 
por arrendamento de 9 annos, depois que se acabas- 
se o prazo que lhe fora dado para descontar o des 
pendido na redeficaçaõ; De Thomas Ignacio  
Cardim e Joaõ Jozé Lopes Braga enquelios da 
Caza pia, pedindo deminuiçaõ de alugeres = que  
a meza por suas criticas circunstancias finan 
ceiras, naõ podia definir-lhes.  De  Eduardo Holt= 
e  Silva, e Moirs. e Silva pedindo a mesma graça, teve  
o mesmo despacho.     De Lima e Irmaõ previndo 
pagamento de 58$760760  de utencilios para as Aulas em 
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em tempo do Irmaõ Thezoureiro    Ataliba que se exami- 
nasse na Secretaria se estava pago.      De Jozé  
Calsiano da Costa pedindo como Padrinho do Orffaõ 
Bernardino, que a meza lhe mandasse ensinar  
Latim= que para o fucturo se tomaria em consider 
raçaõ essa suplica, Maria Emiliana pedin 
do que se lhe admitta seu filho Manoel ,- foi re- 
metido a Comissaõ-,  A mesma teve o mesmo destino,  
Antonio Maria da Conceiçaõ para o mesmo fim, teve o mesmo destino -    Hum pedido 
do Pro 
fessor de 1ªs Letras requisitando 2 Coleçoens de ex 
empelares  de traslados = que o Irmaõ Thezoureiro  forneces= 
se. Do Padre  Francisco Gomes de Souza  Capelaõ  
de São  Jozé  pedindo  hum  ornamento  branco toalhas 
para o Altar e  [†]= que elle mesmo fizesse tudo, 
e desse conta para lhe ser paga a  importancia. 
O Irmaõ Thezoureiro    aprezentou  huma tabela  
dos generos, que se gastaõ  diariamente na despen 
ça com 100   meninos, 6 empregados e 14 escravos,  
para que naõ podesse ser alterada a arbitrio, ficou apro 
vada quanto  a quantidade declarando-se que a 
sobre-meza ficasse a vontade do mordomo do mês 
Foi apresentada a relaçaõ da rôpa nova que 
se fes para os orffaõs com declaraçaõ  do que foi 
feito = Gratis=  e da   velha que era necessario con 
sertar; ficou adiado a segunda parte.- 
Foi prezente  a relaçaõ dos mezarios que em- 
prestaraõ dinheiro para a factura da nova  
roupa  para  os orffaõs; que ficasse no archivo. 
O Escrivão participou  que havia encarregado 
 
                                                                                                                                 
f. 60v 
 
encarregado ao Porteiro de tomar conta da planta 



çaõ, e Cultivo do quintal, e Orta percebendo por ora 
desse trabalho mais 20$ reis  por anno; foi aprovada 
a gratificaçaõ. Feixou-se a Sessaõ. 
 
 

Rodrigo Antonio  Figueredo 
Vicente Ferreira de Oliveira 

     Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
Paulo Luis de  Menezes 

Miguel de Souza Requiao 
Manoel Antunes Abreu 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
Luis Miguel Oliveira Mendes 

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Jose Antonio da Costa Abreu 

       [†]    
                                                                            Manoel Belens de Lima 
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         Sessaõ de 7 de Novembro de 1841 
 
 Prezentes os Senhores  Provedor, Escrivaõ, Venceslaõ, Belens, 
Lopes, Antunes, Abreu, Dom Rocha, e Doutor Rocha,  e Oliveira Mendes,- 
faltando com partes o Irmaõ Thezoureiro e Requiiaõ e sem 
ella o Irmaõ Paulo Luis- abriou-se a Sessaõ, e lidas a acta da  
antecedente foi aprovada.    Foi prezente a resposta 
do ex Thezoureiro  Joaõ da Costa Junior sobre  entrega  
das quantias eu ficaraõ em seu poder desde que aqui 
deveria, declarando que ainda naõ podia dar a sua 
conta, resolveo a meza que se lhe tornasse a escrever de- 
clarando-lhe que  espaço de mais de 4 annos no tempo 
bastante para sem [    e]   prestaçaõ.    Leo-se hum fica, digo 
hum officio do admiistrador das vendas internas pedin 
do o pagamento do que se deve do imposto de Loterias; 
rezolveu-se deixar-lhe que a Meza faria todas deligen 
cias, para receber da Thezouraria Provedor a quota que 
lhe dá a Lei do Orçamento urgente. e que logo que tal re 
cebimento se verificasse seria imediatamente paga essa      
divida.   Despacharaõ-se os seguintes Requerimentos 
de Joaõ Baptista Vianna pedendo o pagamento de 
376$96 reis mandou-se-lhe pagar Reis 96$960 descon 
tada a quantia de 280$000 reis que o Suplicante devia como fi 
ador de Guilherme Jozé Baptista.  Outro de Lima   [†]  Irmaõ 
pedindo cincoenta e oito mil settecentos e cessenta reis de ob 
jectos fornecidos a Aula de 1ªs  Letras; mandou-lhe pa- 
gar. Do Thezoureiro actual aprezentando a conta da  
Receita e Despeza do mes de Setembro importando aquela   

Reis 500$532, e esta 1:264$794, passando saldo de- 
Reis 5:981$560 e Mandou-se-he abonar= 
 
 
 
    Manoel Belens de Lima 



Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 

Jose Antonio da Costa Abreu 
 [†]    

        Manoel Antunes Abreu 
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Prezentes os Senhores Provedor, Escrivaõ, Menezes, Re 
quiaõ, Abreu, Lopes, Antunes, Bellens, Olivei= 
ra Mendes, Wenceslau, e Doutor Rocha, faltando como 
parte de doente o Irmaõ Thezoureiro, abrio-se [...] 
secaõ, e lida  a acta da antecedente foi approvada. 
     Leu-se uma Relaçaõ aprezentada pelo Profes 
sor de 1ªs  Letras, dos meninos que se achac[...] 
habilitados para se lhes procurar emprego: vieram  
a presença da Meza todos elles com suas escritas  
[†] de Contas; e depois de vistas e exa 
minadas as escritas e Contas, a Meza as man 
dou retirar.    Foi apresentado o Quadro pe 
dida pelo Governo em Officio de 24 de Julho do  
corrente anno, dos meninos, e mais pessoal residen 
tes n' esta Casa Pia, depois de encarsserrado, re 
solveu-se que se remettesse.    O Escrivaõ apre 
sentou para ser enviada uma Conta [†] 
[†] e [†]tatoria para modificar se mulher de 
Jacintho Dias Damasio, residente em Lisboa, 
a fim de prosseguir se na caus que traz a Ca 
za Pia com elles a cena do Trapiche Novo [†]    [†] 
des de ferr encarregou se o Irmaõ Provedor de a 
enviar.    O Escrivaõ deu parte de ter escrito 
pela quarta vez a Joaõ da Costa Junior ao 
qual naõ teve resposta.  Despacharam se os 
seguites Requerimentos: de Anna Joaquina 
pedindo a admissaõ de um filho, orphaõ de  
Emiliana Maria da Assumpçaõ pedindo a  
mesma Graça:  foram ambis remetidos a  
Comissaõ competente: de Anna Joaquina da  
Cruz pedindo a entrega de seo filho, para aprender 
um officio resolveu se qu[...]  approv[...]esse com Me 
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dida que tinha de tomar Conta do Orffaõ de 
Hermelinda Flora de Oliveira pedindo a mesma                                                                                                            
Graça que comparecesse com com o Mestre para se 
fazerem os termos necessarios : de D. Irzia de  
Almeida Barata pedindo para seus Filhos 
passarem as Férias em sua Casa: que naõ  
tinha lugar.   de Jozé Esteves de Carvalho pedin 
do pagamento de 23 lages que se [†] 
[†]  a Obra da Caza d1agua brusca que infor 



masse o Irmaõ Thesoureiro:   de Joaquim Marce- 
lino de Oliveira, Professor de Desenho pedindo 
o pagamento do quantel de Junho, Julho e  
Agosto; que se pagasse.   Tractando do Re- 
querimento do Irmaõ Meira, o Irmaõ Provedor pro 
poz o seguinte: Se convinha fazer se um novo 
contracto, resolveu se que sim, por ser comfor- 
me ao Alvará de 3 de Novembro de 1757 - 2º  que  
seria o aluguer que se estipularia, resolveu se 
que se consultasse o requerimento a cerca d'isso, 
votando contra a 1ª parte os Irmaõs Abreu, Lo 
pes e Bellens, e contra a 2ª o Escrivam que foi do 
parecer, que a Meza msma o estipulasse. 
Feixou-se a Sessaõ- 

 
Vicente Ferreira de Oliveira 

      Manoel Belens de Lima                Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
 
Miguel de Souza Requiaõ               Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Manoel Antunes Abreu 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
Paulo Luis de  Menezes 

Jose Antonio da Costa Abreu 
       [†]    
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Sessão de 9 de Janeiro de 1842 
 
Prezentes os Senhores Provedores, Escrivaõ, Thesoureiro,  
Menezes, Requiaõ, Lopes, Antunes, Oliveira.  
Mendes. Doutor Rocha, Wenceslau Rocha, faltando com 
parte o Irmaõ Abreu , abriu se a Sessaõ, e lida   
acta da antecedente foi aprovada. 
  Passou se ao expediente, e leo se o officio do 
cidadaõ Meira offerecendo 660 Reis pelo aluguel  da 
Caza de Saõ Felippe Nery de que é inquelino: em 
trou em discussaõ a materia do officio, e resol 
veu de que se envihe a um advogado, se a Meza 
a vista de seus Estatutos pro dia arrendava  [†]    
casa por mais nove annos. 
   Joaõ Marcos Ferreira, Escripturario da 
Caza Pia pediu a sua demissaõ por molestia 
as que padece, e a Meza reconhecendo [†] 
[†] a sua probidade lhe concedeu a de 
missaõ que requeria somente pela impossibili- 
dade reconhecidas dno 
exercicio.   Estas tractou se de admittir ou= 
sos Empregado e depois de alguma discussaõ a 
respeito, resolveu se, de que o Escrivam e Thezoureiro  
chamasse um homem para por a escriptura- 
çaõ atrasada em dia , e a quem se pagasse es- 
se trabalho conforme a Comissaõ entendensse 
para depois, se mostrasse pericia, ser promovido 
no emprego Joaõ Alves Matheus pediu-se  
para ser Demittido o menor Eugenio,  filho da  
Escrava  parda: foi a Comissaõ - Resolveu 



a Meza que o Irmaõ Thesoureiro pa[†]assa a quantia 
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de 35$000, despendida com a [†]   para[...]   
divertimento dos Orffaõs.  O Thesoureiro assim 
passado, pedindo o pagamento de 1:379$974 
de despesa feita, e mostrando importar Re 
ceita em 1:787$077. havendo de saldo atra- 
sado 5:574145 Reis e a do mez de Novembro próximo passado 
importando a Receita em 817$542. e a despeza  
em 16641 Reis 796 e o saldo atrazado em $6= 
421 Reis 711 - que se lhe mandou abonar. 
Feixou se a Sessaõ. 

Vicente Ferreira de Oliveira 
                                                               Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 

Rodrigo Antonio  Figueredo 
                          Manoel Antunes Abreu        Miguel de Souza Requiaõ                
Paulo Luis de  Menezes                                 Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
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Sessão de 6 de Março de 1842 
 

Prezentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Me 
nezes, Belens, Lopes,Abreu, Wenceslao, Antunes,  
Oliveira, Mendes, e Requiaõ, faltando o Irmaõ Doutor Rocha, abriu se a Sessaõ -    O 
Escrivam deu parte de achar  
se feita a escripturaçaõ antiga d' esta Caza como  
o Inventario dos Bens e utenssilios, segundo o parecer da Comissaõ, que leu.   
Apresentou tam 
bem a sentrença que dera o Juiz no Processo de 
Joaquim Bento resolvendo a Meza, que se [...]m 
 
 
f. 63v   
                                                                                                              
bas - [†] na parte prejudicial a Caza Pia em.   Foi 
provido   [...]m  Escripturancia da Secreatria Joaõ Pedro 
de Araujo, com o mesmo ordenado de 400$000 
annuaese que tinham seus antecessores o Thesou 
reiro declarou, que tendo ficado elle e o Escrivam [...] 
thorizado para gratificar a quem pagasse a [...] 
a  escriptutaçaõ atrasada, tinha o mesmo Joaõ  
Pedro de Araujo declarado contentar se com a quantia 
de 50$000 dos quaes recebera 30$, e de uma e doara 20 Reis 
em beneficio ds Caza Pia.   Apresentou se o offi 
cio do Governo enviando o projecto Nº 1 da As 
sembleia Provincial , e que pretendia [†] 



censo de mechanicas para  n' elle serem insheridos 
os Orffaõs. de´pois de alguma discussaõ foi nomea- 
da uma Comissaõ composta do Escrivam e Irmaõ Oliveira 
Mendes e Bellens, para organizarem a resposta 
aprezentou se a avaliacaõ do terreno do  [†] demissio 
nado [†] que se entregasse ao Procurador  
de  causas.   O Irmaõ Bellens apresentou a Seguinte proposta 
que foi approvada para que  a Meza fizesse um novo 
contracto com o Professor de Dezenho sendo para que elle de 9 di 
as de liçaõ por semana, e 2 liçoe ͂s em cada dia  e outras 
ás 2ªs  e 5ªs ,  que quando alguem destes dias for feriado, as dará 
no dia immediato, no caso de impedimento mandará 
outro professor em seu lugar, e que em cada falta 
se desconte 2 400 - em seo ordenado que fica elevado a 2400$ 
por anno -   [†] de exame de propriedades apresentou a avalia 
çaõ da Caza de São Felipe Nery no valor de 10.000 $000. Re- 
querimento de Manoel Ezequiel Meira ficou adiado - Com[...] 
[...] tor, e expoz a necessidade de algumas coisas para os Orffaõs [...] 
[...] de joias da Igreja a [†], a que ficou de a[...]nder se -  Lavrou se 
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Lavrou se a Sessaõ. 
 

Vicente Ferreira de Oliveira 
                  Bellens                             Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
Requiaõ                     Menezes                     Abreu    Al[†] 
Carvalho 
 
                                                                                                                        
 
                            Sessaõ de 10 de Abril de 1842 
 
Prezentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thezoureiro, Menezes, Bellens, Lopes, 
Antunes,  
Oliveira Mendes e Requiaõ, faltando sem parte os Irmaõs Wenceslao. [†]  a [†] 
e Abreu, abriu se a Sessaõ , e lida a acta da antecedente foi approvada 
pelo Provedor propoz que tendo esta Meza reduzido as despeza  
da Caza Pia dos Orffaõs a um estado certo economico, conhece 
[†] pro dia ache  sobejar a quantia certa de 4 a 5 contos de Reis 
[†] , e que propunha a Meza a proposta de crear um ponto 
pequeno na Caza d'Agua brusca em Collegio de meninos orffaõs 
depois de alguma descussaõ decidiu se que sendo segundo de 
mesma gravidade, devia se convocar junta e Meza para [†]   [†] 
[...] fosse as 9 horas da manham.  [†] se o expediente ordinario 
foram lidos os seguintes requerimentos 1º do Professor de Dezenho pedin 
do um attestado de sua assiduidade e conduta: resolveu se que se 
lhe naõ seja por cometter repetidas faltas a pretexto de  
molestia, e que d'ora em diante lhe fosse descontada a quantia de 
[†]  por cada  uma - 2º de Joaõ da Assumpsaõ Cumasis 
pedindo segmento de ordem - depois de alguma discussaõ  
sobre o bem que este emprego tem  servido mais do [†] dar 
mais 100 Reis de gratificaçaõ premi anno, para  [†]  a ser 
vir com o mesmo zelo -  3º de Bem[†] Marques de Goes informado pelo 



Reitor, declarando ser as qualidades necessarias para Porteiro - que 
se lhe passe Titulo - com o mesmo ordenado de seus antecessores - [†] 
nomeado para dar seu parecer sobre o Projecto  de [†] Provincial nesta 
[†] creaçaõ de um Curso theorico e pratico [†] [†]  
[†]  do Seminario, apresentou o seu parecer que foi lido e aprovado 
para que no mesmo sentido se respondesse ao [†]  continuou a  
[...]  o re querimento de Francisco Ezequiel Meira foram 
mais despachados os de Benedito Ferreira do Sacramento pedindo o lugar de  
[...]eiro - que já estava previsto em outro - o de [†]  [†]  [†], informado pela  
Secretaria sobre o pagamento de 84.580 Reis de certo que forneceu ao Seminario 
em tempo de outra administraçaõ como [†]  [†] deferido na 
forma da Informaçaõ.  O dos negociantes [...]  [†] [†] e elle 
[†] [†] pedindo demminuiçaõ dos alugueres da Caza que ocupam  
á Praça do Comercio - Remetto ao Irmaõ Thesoureiro  Levantou se a Sessaõ  
 

Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
Carvalho                    Abreu          Belens 

[†]         Requiaõ 
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Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thezoureiro, Me= 
nezes, Bellens, Lopes, Abreu, Antunes,  Doutor Barbo= 
za de Miranda, Rocha, Mendes, Requiaõ e Wences= 
lau, tendo comparecido somente os treze  Irmaõs  
vo[†] - a ser Irmaõ  Pitombo, Rios, Abreu, Bahia,  
Souza Gomes, Antonio França, ,: Nobre, General Ferreira, 
Vasconcellos, Ataliba, General da Cunha, Junqueiro  
e Pereira de Souza, consultou o Irmaõ Provedor se a  
vista do [†] 1º do Capitulo 3º dos Estatutos, que exige 
a Nº de 20, julgavam que pro dia haver Sessaõ com 
a maioria presente, entendeu de que naõ, e que  
se procedesse a novo Convite para domingo 24 
do Corrente de que para constar se fez  presente 
Fim 
 

[†] Vicente Ferreira de Oliveira 
Jose Ignacio Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
[†] Manoel Belens de Lima 
[†] Paulo Luis de  Menezes                                  

Jozé Pereira de Faria Aragaõ Ataliba Luis Miguel Oliveira Mendes 
Manoel Ignacio de Na[†] Antonio Placido da Rocha 

Joaõ [†]  [†] 
[†]  [†] 

Jose Antonio da Costa Abreu 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

Miguel de Souza Requiaõ                
Luis de Souza Gomes  

Joaõ A[†]  [†]  
João [†] de Antonio Franc[†] Rodrigo Antonio  Figueredo 

Luis Francisco [†]  [†]                           Manoel Antunes Abreu         
[...][...] Luiz Antonio Barboza Almeida 
Jozé [†] Wenceslaõ Miguel de Almeida 

 Francisco Jose da Costa e Abreu 
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        Sessaõ Extraordinaria de 24 de Abril 
  
Prezentes os Senhores Provedor, Escrivam, Menezes, Belens, 
Wenceslau, Abreu, Lopes, Antunes, Oliveira Mendes,  
Requiaõ, Doutores Rocha e Barboza de Almeida, faltando 
por doente o Irmaõ Thezoureiro convidou o Irmaõ Pro 
vedor a todos os Irmaõs Consultores, e mais Membros  
 das Mezas transcritos que pela 2ª vez haviam si= 
do chamadas  para em juntas com a Meza actual, 
decidir se se era propicial a demitirem se tambem  
Meninas, visto já tem o Colegio 100 Meninas, pa- 
ra que na contagem se conhecam que faltavam 5 com 
sultores trancritos para [†]  numero de 20 - que  os  
Estatutos exigem para fazer juntos, esperou se até 
uma hora da tarde a ver se compareciam, o que 
naõ se conseguindo, dissolveu se o ajuntamento. 
                  Entaõ voltou a Meza, e resolveu, que  se  
apresentasse ao Governo a Conta da Receita e Despeza 
do Colegio, e se pedisse que permitisse se licença  
para se admitissem algumas Meninas com as so= 
bras que agora haviam, feita a despeza do Semi- 
nario.       Feixou-se a Sessaõ. 

 Vicente Ferreira de Oliveira 
 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
  Manoel Antunes Abreu         Miguel de Souza Requiaõ 
Manoel Belens de Lima Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

 Wenceslaõ Miguel de Almeida 
 Jose Antonio da Costa Abreu 
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Sessaõ Extraordinaria na Santa Caza da Mize= 
ricordia no dia 17 de Maio de 1842 -  
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, O= 
liveira Mendes, Belens, Doutor Rocha, Wenceslau e  
Lopes (tendo se retirado os Irmaõs Requiaõ e Me 
nezes)  para se deliberar, se, apezar de existirem 
para vender Bilhetes da presente Loteria, el- 
la deveria correr  ou adiar se; resolveu se, que 
para naõ desacredita la , e para evitar se que de- 
pois de se haver marcado o dia de hoje para [†] 
extraçaõ, o povo suspeitasse, que outros motivos, e 
naõ a falta da venda de todos os Bilhetes dava mo- 
tivo de adiamento, por isso corresse, e que ficassem  
por Conta da Casa Pia a sobra mencionada pois 
que, ainda que podesse haver algum prejuizo 
ficava elle confirmado com a quantia de $:3200 Reis 
000, que a mesma Casa Pia  lucrara na sobra 
das 3ªs , sendo alem de sendo isto mais convenien- 



te, que assim se procedesse, do que se desacreditasse 
para sempre a Loteria.      Sendo se resolvido as- 
sim, foram os 402 Bilhetes encerradas em uma  
Capa de papel, lacrada, e assignada pela Meza, 
e pelo Prezidente da Loteria, de que para constar 
fiz a presente acta em que assignaram. 

Manoel Belens de Lima Vicente Ferreira de Oliveira 
 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
 Rodrigo Antonio de Fegueredo 
 Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
 Wenceslaõ Miguel de Almeida 
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Sessaõ Extraordinaria em 5 de Junho de 1842 
 
Prezentes Os Senhores Escrivaõ, servindo de Provedor, The- 
soureiro, Abreu, Lopes, Antunes, Wenceslau, e Oliveira 
Mendes servindo de Escrivaõ, abriu-se a Sessaõ, e foram 
lidas as Actas extraordinarias de Abril, acerca da Ad 
missaõ de meninas Orffans, e a de Maio sobre a co- 
brança da 4ª Loteria, que foram aprovadas, de- 
pois passou se a abrir o papel em que  se acha- 
vam os 402 Bilhetes, que sobram da 4ª Loteria 
extraordinaria, e que ficaram por conta da Casa e cu 
jos numeros e premios saõ o seguintes- 
 
 
3674 13  2143  12$  2289  12$000 
3932 13  3749 13   2395 03 12$000 
3966 13  3616 13   3952   
2314  12$000 3666 13   3171 13  
3681 13  3631 13   44 13  
3969 "  3599  12$  3808 13  
3968 "  3705  12$  3824  12$000 
3914 "  3710 13   3603  12$000 
2225  12$000 3715 "   3617 13  
2222  12$000 1179 "   3673  12$000 
3984  1:000$000 2326 "   3636 13  
3620 13  2249 "   3700 "  
2349 13  2208 "   3706 "  
2355 13  3991 "   3711 "  
2362 13  2224 "   3716 "  
3626  12$000 3987 "   3693 "  
2389 13  3953 "   2325 "  
2216  12$000 3621 "   2357 "  
1497 13  1351 "   2207 "  

12 13  2356 "   3990 "  
2041 13  2361  12$  3964 "  
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3986 ..   12$ 4.3  12$ 3709..  12$ 3831.    13  
3954 .   13  33.  13  3714.    13  3832. ."  
3622..   12$ 3897..   12$ 3720.   "  3837      "  
2352.  13  3783   13  3721  "  3838 "  
2358 "  3614 "  3722 "  3839  12$000 
3623 "  3632 "  3723 "  3840 13  
2290 "  3619 "  3724 "  3841 "  
2321 "  3597 "  3725  12$ 3842 "  
2343 "  3702 "  3726 13  3843 "  
1458  12$ 3708 "  3751  12$ 3844  12$000 

44 13  3713 "  3752 13  3845  12$000 
2024 "  3718  12$ 3753 "  3898 13  
3825 "  3691 "  3754 "  3913 "  
3607 "  3697  12$ 3755  12$ 3918 "  
3618  12$ 3930 13  3759 13  3920 "  
3676 13  3902 "  3756  12$ 3921 "  
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3234 "  2226 "  3757 "  3922  12$ 
3701 "  3988 "  3758 "  3923 13  
3707 "  3951 "  3760 "  3927 "  
3712 "  3663 "  3761 "  3928 "  
3717 "  2350  12$ 3762 "  3929 "  
3692 "  2354 "  3764 "  3931  12$ 
2667 "  2360 "  3765 "  3933 13  
3834  12$ 3625 "  3791 "  3937  12$ 
2206 13  2316 "  3792 "  3938 13  
3965 "  2324 "  3793  12$ 3959 "  
3989 "  1328  12$ 3794 13  3940 "  
3985 "  40 13  3795 "  3941  12$ 
3661 "  1329 "  3797 "  3942  12$ 
2348 "  2027 "  3799 "  3943 "  
2353 "  3750  12$ 3803 "  3944 "  
2359 "  3615  12$ 3810 "  3945 "  
3624  12$ 3659 13  3812  12$ 3976 "  
2394  12$ 3630 "  3813 "  3977 "  
2330 13  3598 "  3815 "  3878 "  
2342 "  3704  12$ 3830 "  3979 "  
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3981 1

3 
 2258 13  3302  12

$ 
3955 13     

2067  12
$ 

2262 "  3303 13  3957 13  2294 13  

2068 “  2263 "  3305 13  3958 13  2295 13  
2069 “  2268  12

$ 
3313  12

$ 
3959 13  2296 13  

2070 “  2269 13  3317 13  396
0 

13  2297 13  



2071 1
3 

 2271 "  3318 13  3961 13  2298 13  

2072 
“ 

 2275 "  3325 13  3962  12
$ 

230
0 

13  

2073 “  2278 "  3327 13  3963 13  2301  12
$ 

2074 “  2279 “  3328 13  3974 13  2302 13  
2075 “  228

0 
“  3330 13  3983 13  2303  12

$ 
2076 “  2281 “  3332 13  242 13  2304 13  
2078  12

$ 
2282 “  3334  12

$ 
243 13  2305 13  

2079  12
$ 

2313 “  3335 13  1011 13  2306 13  

2030  12
$ 

2368 “  3336 13  2212  12
$ 

2307 13  

2128 1
3 

 2371 “  3370 13  2221  12
$ 

2308  12
$ 

2154  12
$ 

2372 13  3338 13  2227 13  2309 13  

2162  12
$ 

2373 “  3339 13  2230  12
$ 

2311 13  

216[...
] 

“  2392  12
$ 

3595 13  2231 13  2312 13  

2203 “  2367  12
$ 

3596  12
$ 

2232 13  2317 13  

2205 “  2441 “  360
4 

13  2233 13  2327  12
$ 

2213 “  2438 “  3605 13  2234 13  2328 13  
2209 “  2439 13  360

9 
13  2235 13  2329  12

$ 
2210 “  2440 “  3612 13  2236  12

$ 
2331 13  

2211 “  3160  12
$ 

3917 13  2237  12
$ 

2332  12
$ 

2217 “  3174  12
$ 

3627 13  2238 13  2333 13  

2218 “  3175  12
$ 

3628 13  2239  12
$ 

2334 13  

2228  12
$ 

3176 13  3629 13  224
0 

13  3164 13  

2229 1
3 

 3177 “  3669 13  2241 13  3165  12
$ 

 
2242 “  3178  12$ 3679 13  2264 13  3606  12$ 
2247 “  3181  12$ 3681 13  2265 13  3662 13  
2250  12$ 3183  12$ 3798 13  2286 13  3675  12$ 
2251  12$ 3251 13  3802 13  2287 13  3747 13  
2252  12$ 3290 13  3833 13  2288 13  3942 13  
2253  12$ 3298 13  3916  12$ 2299 13  3975 13  
2254  12$ 3300 13  3944  12$ 2292 13  3677 13  
2257 13  3301 13  3948 13  2293 13  3678 13  
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3695 13  3904 13  3907 13  3910 13     
3699  12$ 3905 13  3908 13  3911  12$    
3903 13  3906 13  3909 13  3912 13  3946 13  
 
Leu se a decisaõ do Governo declarando pertencer  
a Caza Pia, e naõ ao  [†]  o terreno sobre que se  
havia movido questaõ, com a condiçaõ porem  
de que a mesma Caza Pia não póde embaraçar 
o [†] de quas quer Officinas novas que  
o Governo julgar necessarias.   Tendo a Meza o Rela- 
torio do Tomador das Causas, ficou se inteirado 
do estado de'ellas, e mandou se que o Senhor Thezourei 
ro pagasse  197$683, que o Procurador pede para pagar 
custas de Joaquim Bento Pires-   O Requerimento de  
Testamento  Jose da Costa foi remettido ao Irmaõ Thesoreiro para 
abaixar o aluguel da caza até a quantia de 200 Reis para 
ficar em 1:00 Reis-   Clemente Dias da Rocha pediu 
a Meza que lhe mandasse pagar o premio de seu  
Bilhete da 4ª Loteria que se havia perdido resolveu 
se que informasse o Irmaõ Thesoureiro Joaõ Pedro de Antonio de Araujo pediu 
a Meza para obter do Governo ser incluido na lista da  
reserva da [†]  [†]  visto ser escripturario e contador de 
este Pio Estabelecimento, e por esta ocaziaõ rezolveu se  
que se pedisse a mesma graça para o Porteiro - 
sobre o officio de Joaquim Marcolino de Oliveira S. Paes 
expondo a Meza, que tendo se lhe dobrado o numero desta 
çoe͂s de Dezembro, se lhe naõ dera um Ordenado corres- 
pondente ao aumento do trabalho, pedindo mais que se  
lhe diminuisse uma hora em cada liçaõ, por ser  
as 3 [†]  tempo demaziado para os seus [†] 
alem disto  que nas Semanas em que houverem dias 
Santos, fosse desobrigado de dar liçaõ no dia imme= 
diato, resolveu se que elle podesse diminuir uma 
hora em cada liçaõ, e que em tudo o mais [†] co= 
mo se achava estabelecido -   O Requerimento de Ma- 
nuel Bento de Souza Guimarae ͂s, pedindo á Meza  
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que mandasse pagar a o Sello Nacional de [†] 
importando ambas em 1.150$074, para que elle  
podesse como Testamenteiro de Jose Francisco dos  
Santo Rates dar suas Contas em Juizo, resolveu  
se que naõ se podia pagar Sello de um [†] 
que naõ reebera.    Maria Joaquina do Amor 
Divino pedindo que se lhe entregasse seu [†]  
do Manuel Eurides [†], resolveu se que naõ 
tinha lugar.           Feixou se a Sessaõ. 
 

 Vicente Ferreira de Oliveira 
Rodrigo Antonio de Fegueredo Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 



Galeaõ 
Miguel de Souza Requiaõ  

Jose Antonio da Costa Abreu 
[†] 

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

Manoel Antonio de Abreu 
 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
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Sessaõ Extraordinaria de 10 de Julho de 1842 
 
Prezentes os Senhores Provedor , Escrivam, Thesoreiro, Menezes,Be- 
lens, Lopes, Wenceslau, Requiaõ, abriu se a Sessaõ  
e lida a acta da antecedente, foi aprovada - leu 
se um officio do Governo enviando a Ley, e que mandou          
que a Mizericordia, esta Casa Pia, e  todas as mais 
Irmandades para dessem conta annualmente da sua Re 
ceita e Despeza fica a Meza inteirada.   Leu se o 
Relatorio do estado das Causas: ficou se inteirado- 
da Festa de Saõ Joaquim, elle desejava saber se a Me- 
za queria fazer a festa só com a quantia de 80 Reis e quando 
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os Estatutos, ver se a Meza quer fazer a festa a sua custa 
como aconteceu anno passado: resolveu se que fos- 
se feita com a quantia marcada nos Estatutos, contra 
os votos dos Irmaõs   Belens, Lopes, Wenceslau, e Requiaõ. 
      Leram se  os seguintes requerimentos: de Joaõ 
Jose Lopes Braga pedindo abathimento do aluguel 
de uma loja que ocupa: foi remettido ao Irmaõ   
Thezoureiro para fazer o que for junto de Thomaz Ig 
nacio Cardim pedindo a mesma Graça, teve o mesmo  
despacho de Luiz  Manuel da Rocha, pedindo a mesma   
Graça teve o mesmo despacho  de Elivardo  Holt [†]  na 
tecipando que [†]    [†]  largavam o 2º e 3º andar da 
Caza, e que elle só pagaria pelo 1º que ocupa 500 Reis - 
depois de algumas reflexoe ͂s, foi o requerimento reme- 
tido aos Irmaõs Mezarios  para fazer  a respeito  e que mais 
conveniente  entender  bem da Caza Pia - De Jose 
Felipe pedindo para se lhe admitir um [...]  
Orfaõs:  foi remettido a Comissaõ o mesmo des- 
tino tiveram os de Umbelina Manuela Roza  
[†]            Levantou se a Sessaõ. 
  

 Vicente Ferreira de Oliveira 
 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
 Rodrigo Antonio de Fegueredo 

Manoel Belens de Lima 
Paulo Luis de Menezes 

 Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
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Sessaõ ordinaria de 7 de Agosto de 1842 
 
Prezentes os Senhores Provedor, Thessureiro, Abreu, Antunes,  
Lopes, Wenceslau, Mendes e Belens, servindo o ultimo 
de Secretario a convite do Irmaõ Provedor, foi lida e 
approvada a acta da Sessaõ antecedente.  O Irmaõ Provedor  
consultou a Meza a cerca da deliberaçaõ tomada na  
anterior Sessaõ de se fazer no dia de São Joaquim u- 
nicamente uma Missa de Verso, ponderando que toda 
vez se devesse modificar aquella decisaõ, embora a des- 
peza excedente fosse a cargo da Meza visto que a de- 
mora do culto, e outras consideraçoe ͂s reclamavam 
que se fizesse aquella festa com mais solenidade:  
deliberou se que se fizesse a Festa com mais sole- 
nidade, naõ excedendo a duzentos mil reis, e que  
na 1ª Sessaõ, quando se achassem presentes os Irmaõs 
mezarios, que votaram na Sessaõ proximo passado se decidiu a Car- 
go de quem ficaria a despeza da mesma Festa. 
Leu se um officio do Reverendo Reitor pedindo 1º que se= 
ja authorizado a pagar a um Sacerdote que diga  
[†]  quando elle se ache molesto. 2º Fazendo ver 
a conveniencia de haver um Vice Reitor, que o aju- 
de, e mesmo o substituía quando por molestias, 
ou impedimento qualquer se veja impossibilitado de 
desempenhar os seus deveres - 3º que se lhe declare 
se as as bençoe͂s das Missas nos dias Festivos devem  
ser livres, como se lhe declarou quando foi convi- 
dado para o lugar de Reitor, ou se apllicadas pe= 
los benfeitores da Caza como [†] o compro= 
misso - decidiu se quanto ao1º que se achava o Irmaõ 
Thezoureiro autoriza do para pagar as Missas nos dias 
o mesmo Reitor se achasse impossibilitado por molestias. 
2º que a Meza passaria sobre a conveniencia do  
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lugar do Vice Reitor e deliberaria  em tempo [†] 
[†] - 3º que a Meza depois de attender as dis 
posiçoe ͂s do Estatuto á respeito, deliberaá defini- 
tivamente na 1ª Sessaõ, continuando provem que    
na pratica que tem seguido - Leu se um officio    
mais do mesmo Reverendo Reitor expondo: 1º quere- 
ria [†] fazer a cerca divisoria do terreno, que  
parte com o [†] , e que o [†] - os dominios do Governo   
nos foi restituido, lembrando que se eleja um 
Mezario, ou 2 para ajustar os afincamentos das 1ªs          
estacas: 2º que se faz preciso um [†]  [†] 
para o [†].  3º que se lhe declare que [†]           
Dias de Festas Naccionaes  , que Devem ser feriado. 
Deliberou se quanto ao 1º que se faça a caza  
com audiencia das vizinhas, e dos Irmaõs  Thesoureiro     
e Wenceslau por parte da Caza: quanto ao 2º que  
o Irmaõ Thesoureiro   está authorizado para mandar= 
[†]  o ornamento requisitado quanto  ao 



3º  que os dias  feriados n'este collegio saõ os Domingos e 
Dias Santos  de Guarda , e as 5ªs  feiras  com applicaçaõ  
ao estudo de desenho: as férias de Paschoa, contados 
desde 5ª feira  Santa até a ultima Oitava de Pascoa 
inclusive as do Natal, desde São Thomé  até dia 
de Reis, e finalmente os dias de aniversarios de  Sua         
Majestade Imperial  e 2 de Junho.   Leu se um Officio do Proffessor               
de Dezenho Joaquim  Marcelino de Oliveira [†] 
fazendo algumas observaçoe͂s  acerca do modo de 
prestar as suas liçoe ͂s: deliberou se que ficasse a- 
diado até a 1ª Sessaõ para ser ouvido o Irmaõ  Escrivaõ 
por estar mais ao facto da materia.   Tractando  
se de um Escravo da Cza de nome Francisco por 
ser bebado, e incorrigivel, e naõ convir a sua casa 
servaçaõ n'esta Caza, deliberouse que  o Irmaõ    Thezou- 
reiro o vendesse pelo maior preço que podesse obter    
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a conta do seu estado.        Foi lido o requerimento de Jo= 
aõ Francisco Gonsalves e Irmaõ pedindo o pagamento 
de 84 Reis 520 - e reclamando contra o encontro que se 
lhe quer fazer de 100 Reis da venda de bilhete de Loteria  
a informar ao Irmaõ Thessureiro -   Leram se 4 Reque- 
rimentos dos inquilinos da Casa dos Orfaõs na Pra 
ça do Commercio pedindo reduçaõ dos alugueres 
e decidiu se quanto ao de Edivaldo [†] que  
ficasse pagando pelo 1º e 3º andar , o [†]    [†] 
furtadas a quantia de 950 $ 000  for assinar quan- 
to ao de Luiz Manoel da Rocha, fazendo lhe o 
abattimento de 200 Reis - quanto ao de Thomaz I- 
gnacio Cardim , fazendo lhe o abatimento de  
100 Reis quanto ao de Joaõ Jozé Lopes Braga, fazem 
do lhes o abattimento de 100 100 - O Irmaõ Thesoureiro 
expoz, que restando nos somente um anno de  
gerencia nos negocios d'esta Casa Pia, seria com 
veniente ativar a arrecadaçaõ de varias di= 
vidas antigas, entre as quaes particulares [†] 
as seguintes: uma Lettra da quantia de  seis  
contos mil Reis passada por Thomaz Pedro Gere= 
moabo, e indossada por Manoel Rocha Galeaõ,  
um fica de 319$ 300 -  passada por Manoel Ignacio 
de Vasconcellos da caza  que lhe [†]   pagar 
dos bilhetes que ficaram por venderem a 1ª Lote= 
ria, e se mandou correr por conta dos Mezarios 
deliberou se, que se lhes escrevesse com esses Irmaõs pe= 
dindo o pagamento d'ssas quantias. 
 

Manoel Belens de Lima Vicente Ferreira de Oliveira 
Miguel de Souza Requiaõ Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
Jose Antonio da Costa Abreu 

Manoel Antonio de Abreu 
 

Rodrigo Antonio de Fegueredo 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Wenceslaõ Miguel de Almeida 
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Sessaõ de 4 de Setembro de 1842 
 
Prezentes os Senhores Escrivam, Thessureiro, Abreu, Lo- 
pes, Paulo Luiz, Antunes, Requiaõ e Belens,  
faltando com parte o Irmaõ Provedor, e [†]  [†] 
e o Irmaõ Wenceslau, Oliveira Mendes, Rocha que 
se despediu e Barboza de Oliveira, abriu se a Ses- 
saõ sob a Presidencia do Irmaõ Escrivam que nos 
manda assim Miguel de Souza Requiaõ para ser- 
vir em seu impedimento.   Leu se a acta da  
Sessão antecedente, que foi approvada com 
uma emenda  de relaçaõ relativa ao [†] 
do e Mezario Manuel Ignacio de [†]  [†] 
tando se do artigo 3º do Officio do Reitor sobre 
Missas livres ou obrigadas, que havia ficado 
para decidir se na Sessaõ de hoje, resolveu se 
que continuasse a ficar adiada por naõ se achar 
a Meza completa.   Tratando se da alteraçaõ 
requerida pelo Professor de Dezenho, resolveu se  
na forma requerida por elle, votando contra 
o Provedor interino, e Thessureiro. O requeri- 
mento de Joze Maria da Costa pedindo abathi- 
mento de aluguel, e foi a informar ao Irmaõ The- 
zoureiro assim como de Henrique Frederico 
Hart, que quem contractar o aluguel de uma 
Caza ás portas da Ribeira.   Recebeu se um of- 
ficio do nosso Companheiro de Meza Antonio 
Placido da Rocha em que se despede por er si- 
do nomeado Juiz Municipal de [†]  ficou a 
Meza intenciada.  Os Requerimentos de Rissa 
[†]  dos Santos, Maria Joquina da Em- 
carnaçaõ, Maria Joaquina do Amor Divino, [†]   
Roza da Costa, Anna Thereza de Jezus da Em- 
carnaçao, pedindo para serem admitidos seus  
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filhos n'este Collegio foram todos remettidos a Co- 
missaõ competente:  o Requerimento de Pedro 
Gustavo Martins junto offerecendo se a fazer cal- 
çado a 700 $ para os meninos d'esta Caza, foi  
indefferido - Tractando se decisaõ definitiva do pro- 
cesso da despeza que era necessario fazer com a fes- 
tividade de Saõ Joaquim, [†]  deste Collegio vis- 
to ser se argomentado o preço da [†] , Caza Pia  
e naõ ser possivel faze la presentemente com a quantia 
de 80:000 - que dam os Estatutos. resolveu se que 
se elevasse esta despeza a 200$000 - atento a esse 
aumento de todo o necessario para ella por  
Conta da Caza. e que no caso de ser o excesso 
glozado pela Assembléa Provincial, entaõ a Meza 
actual por decencia do Culto Divino assentar 
de[†]  de seus bens esse pequeno excessaõ de des- 



peza. O Irmaõ Thessureiro comunicou se a Meza 
que o Escravo Caetano pertencente ao Collegio, 
alem de viver constantemente embriagado, era muito 
ladraõ, e naõ prestava serviço algum á Caza. 
Resolveu a Meza que o mesmo Irmaõ Thessureiro  
o vendesse. 

Manoel Belens de Lima Vicente Ferreira de Oliveira 
 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
Manoel Antonio de Abreu 

Paulo Luis de Menezes 
 

Rodrigo Antonio de Fegueredo 
Miguel de Souza Requiaõ 

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Wenceslaõ Miguel de Almeida 
Jose Antonio da Costa Abreu 
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Sessaõ de 2 de Outubro de 1842                                                                                                                
 
Prezentes os Senhores Provedor, Escrivaõ, Thesoureiro, A- 
breu, Belens, Lopes e Wesceslau, abriu se a Sessaõ 
e lida a acta da antecedente, foi aprovada. 
Leu se um Officio do Padre Francisco Gomes de Souza 
encarregado da Capela de Saõ Jozé perguntando se 
fazia a ficha do Santo como era de costume re- 
solveu se que sim, não excedendo a despeza deter- 
minada.    Huma resposta do Irmaõ Thomaz  
Pedreira Geremoabo expondo suas circunstancias 
para naõ poder pagar a telha de 605$ de que [†]  
devedor a esta Caza. resolveu se que o Irmaõ  Thezou- 
reiro tachasse d'esta cobrança pra presgtaçoe͂s. 
            Hum officio do Reitor tractando em 1º lu- 
gar de fazer trabalhar o quintal admithindo 
4 trabalhadores pagos pelos rendimentos do 
quintal, foi approvado - 2º, pedindo que se de- 
marque o [†]  o mesmo quintal, resolveu 
se que comparecesse a Meza 4ª feira as 8 horas da   
manham: 3º enviando uma lista de livros la- 
tinos, que o colegial Ernesto Camilo Barreto le- 
vara consigo para Saõ Francisco, onde hia pr[†] 
fessar, e [†]  se a Meza lhe as queria dar 
ou emprestar, resolveu se que os tivesse por em- 
prestimo até a 1ª Dominga de Julho 1843 tempo 
em que os deve resolver  [...]   que a relaçaõ d'esses  
livros fosse aqui transcritada.  Leo se o [†] 
da [†]  sobre os professores de 1ªs Letras em 
dezenho, e dias feriados [†] foi approvado. 
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Ficou adiado o requerimento de Joaõ Francisco [†]  
[†]  Irmaõ para ser presente e fica de que elle tracta. 
Despacharam se os Requerimentos do The= 
soureiro pedindo que se lhe abonassem e pa- 



gassem as despezas de comidas, calçados, sala- 
rios de Empregados, consertos de Cazas [†] man- 
dam se lhe pagar, depois de conferidas pela 
Secretaria.   O Irmaõ Thesoureiro apresentou a 
sua conta de Revista á Despeza do 1º de Julho de 1841a 
31 de Agosto de 1842, apresentando um saldo a seu 
favor de $2.1001 Reis 201, ficou sobre a Meza para  
ser vista e assinada pelos Irmaõs Mezarios- 
      Levantou se a Sessaõ. 
                                                                 

 Vicente Ferreira de Oliveira 
 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
 Rodrigo Antonio de Fegueredo 

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Wenceslaõ Miguel de Almeida 
Jose Antonio da Costa Abreu 

Manoel Belens de Lima 
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Sessaõ de 6 de Novembro de 1842 
 
Prezentes os Senhores, Provedor, Escrivaõ, Thezoureiro, 
Menezes, Antunnes, Belens, Lopes, Wences 
lau e Requiaõ, abriu se a Sessaõ, e lida a acta da  
antecedente, foi aprovada.    Leu se um Officio 
do ex Mezario Manoel Ignacio de V asconcellos 
pedindo espera da quantia que devia provenien- 
te de uma Loteria, que correra, sendo por conta  
dos Mezariosos bilhetes que dessas tinham 
vendido. Resolveu se que o Irmaõ Thezoureiro 
contractasse a cobrança por prestaçoe͂s. 
O requerimento de Porcina Maria da Conceiçaõ 
pedindo a entrada de um seo filho para o Semi- 
nario, para á Commidas - o do Escravo Felippe  
da Caza Pia, que pretende a sua liberdade, 
foi deferido, que apresentando um Escravo 
com o mesmo prestimo e habildade, que   [†] 
[...]  para en[...]  ser de[...]  .  O do Procurador  
Hista Marcio Pestana da Camara pedindo [†] 
ordem - por ser o de 40 Reis muito pequeno, resolveu se 
que de hoje em diante ficasse percebendo 80 $ 
por anno. 
Levantou se a Sessaõ. 
 

Manoel Belens de Lima Vicente Ferreira de Oliveira 
Miguel de Souza Requiaõ Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
Jose Antonio da Costa Abreu 

Manoel Antonio Abreu 
Paulo Luis de Menezes 

 
 

Rodrigo Antonio de Fegueredo 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Wenceslaõ Miguel de Almeida 
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Sessaõ de 4 de Dezembro de 1842 
 
Prezentes os Senhores Provedor, Thesoureiro, Menezes, 
Antunes, Mendes, Lopes, Abreu, Wenceslau e  
Reqiaõ, servindo o ultimo de Escrivam por faltar o 
actual Almeida Galeaõ, abrio se a Sessaõ, e lida a acta 
da Sessaõ antecedente foi approvada.  Leu se o re- 
querimento da Escrava Felippa que requer sua 
liberdade, visto já ser comprado a vista que esta 
Meza exegio para despeza de 6 de Novembro proximo passado re 
solveu se que presumida a condiçaõ do mesmo 
despacho seria defferido.   O requerimento  de Evaristo  
Ladislau e Silva pedindo abattimento no aluguel  
da Caza em que se acha morando á [†]  de Saõ  
Domingos, foi ineferido.   Apresentado o The- 
zoureiro as suas contas dos mezes de Setembro e Outubro 
do corrente anno: decidiu a Meza, que examinadas 
na Secretaria fossem pagando - Foi proposto pelo 
mesmo thezoureiro que havendo [†]  
impreterivel de auto as Loterias que interes- 
sariam o andamento da da Casa Pia, se convinha 
tambem marcou o da que temos a venda, resol- 
veu se que se representasse ao Excelentissimo Presidente da Pro 
vincia a fim de mandar que seja marcada a extraçaõ  
das Loterias para que umas naõ estornem [†] 
da de outras foram mais apresentadas pelo mesmo  
as outras da execuçaõ de Antonio Jose Pinto, que de- 
ve a esta cada a quantia de Reis 11.156$277 - Resolveu 
se que se mandasse com a execuçaõ -  
o Irmaõ Provedor p[...]apoz, que se deveria derigir uma 
Carta a Joaõ Vasconcelos de Carvalho, testamenteiro de Antonio  
Vasconcelos de Carvalho a fim de sabermos o resultado da 4ª 
parte designada [...]    [...]ta   Cada d[...]s  prejuizos da Igreja da Con- 
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ceiçaõ pelas tropas Lusitanas - resolveu se affir 
mativamente.      Levantou se a Sessaõ. 
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Sessaõ de 5 de Fevereiro de 1843 
 
Prezentes os Senhores Provedores, 
Escrivam, Thesourei ro, Be- 
lens, Antunes, Mendes, Abreu, e 
Menezes, e faltan- 
do os Irmaõs Lopes, Wenceslau, e 
Barboza de Almeida 
do Irmaõ Provedor, abriu a Sessaõ, e lida a acta da 

Vicente Ferreira de Oliveira 
Rodrigo Antonio de Fegueredo 

Miguel de Souza Requiaõ 
Wenceslaõ Miguel de Almeida 

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Jose Antonio da Costa Abreu 

 
 
 



antecedente foi approvada.  Leu se um Officio do 
Reverendo Reitor do Seminario, solicitando saber em 
1º  lugar, qual deverá ser o alimento que se devem  
dar aos meninos orfaõs e Empregados no tempo 
da proxima quaresma, se carne ou peixe - em 
2º lugar, appresentando um relatorio do Economia 
sobre a quantidade e estado da roupa existentes e re- 
clamando com urgencia a que é precizo fazer se 
assim com fazendo ver a necessidade de se mandar 
a rouparia do quanto em que está phunido, para 
com [...]   [...]  proviment[...]o  superior [...]   Em 3º lugar pedindo 
[...]  á Meza para q[...]  [...]ejam  tiradas da [...] 
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ria e vadiaçaõ em que se acham os Orfaõs [†] 
Horacio[†], Antonio da Silva, e Manuel do Carmo, sabi- 
das do Collegio para  aprenderem Officio, e que se a- 
cham  em abandono - em 4º  pedindo, a requisi- 
çaõ do Guardiaõ de Saõ Francisco o pagamento do 
saldo  do Ordenado devido ao fallecido Reitor  
Irmaõ Joaõ do Nascimento de Maria.  Quanto ao 1º  
a Meza deliberou, que continuasse a marcha  
estabelecida, tendo somente o Reitor convida  
do [†]  toda a quaresma, como já eve o na-  
no passado.  ao 2º, que uma comissaõ conjunta  
dos Irmaõs Provedor, Thesoureiro, e Mordomo do Mez pro- 
cedessem á um exame na rouparia da Caza, fi- 
cando o Irmaõ Thesoureiro authorisado a fazer a despeza 
com a roupa, que a Comissaõ julgar necessaria fa= 
zer se, assim como que igualmente ficava ao juizo 
da mesma Comissaõ a mudança da mesma roipa- 
ria. ao 3º, que a Meza daria a providencia que  
já tomou de fazer assentar praça na manham 
aos meninos, que depois de entregues a Mestres, 
desenvolvessem mau comportamento.  as 4º. que se 
responda ao Reitor, que o Irmaõ Thesureiro es- 
tá authorisado a pagar essa Divida, e que se a= 
inda o naõ tem feito, é por falta de meias muito que 
breve o fará.      Representou se em Meza que o  
Proffessor de 1ªs  Lettras do Collegio Manuel Alvares 
de Souza, naõ só naõ cumpria exatamente seus  
deveres, como que se naõ prestava a obediencia ás or 
dens, da Meza, que lhe tem sido derigidas a Meza 
resolveu, que fosse demitido   sem se um requeri- 
mento Documento de Antonio Gentil Ibirapitanga 
pedindo ser provado no lugar de Proffessor de 1ªs   
Lettras e resolveu se que fosse provido, passando se o 
Diploma para isso quanto desempenhar seus Deveres 
e com o ordenado do costume.      Na mesma ocasi 
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aõ o Escrivaõ fez ver á Meza, que no corrente anno 



não havendo meninos aptos para aprenderem a  
desenhar, elle julgou que esta aula devia ficar fe= 
chada até que houvessem orfaõ com os   [†] 
sias necessario, e que o Proffessor ficasse sem venci- 
mento até entrar de novo em exercicio.  A Meza 
 que sim.  Propoz mais o mesmo [†][†] 
se a Meza achava conveniente fazerem se alguns 
consertos indispensaveis na propriedade do Colle- 
gio, assim como que este fosse caiado e limpo.  [†] 
[†]  se affirmativamente.  Fez ver mais o mesmo  [†] 
que lhe constava que João Vaz de Carvalho já tem rece- 
bido  20.000 Reis por conta da quantia liquida do pre- 
juizo do Engenheiro da Conceiçaõ pela Guerra da Independen- 
cia, e que visto elle nada ter comunicado, a- 
chava conveniente, que a Meza entrasse no conhe- 
cimento de tal reebimento - depois de alguma dis- 
cussaõ, foram nomeadas em Comissaõ os Irmaõs  
Belens e Antunes para se entenderem com o mesmo 
João Alvares a respeito, e do resultado participaram á Me- 
za -   O mesmo Escrivam propoz, que convinha dar 
um despacho deliberativoao Requerimento de 
Francisco Ezequiel Meira, adiado há quase um an- 
no  - deliberou se que continuasse a ficar adiado a- 
té a proxima Sessaõ de Meza.               Propoz mais  
o mesmo Escrivam que sendo no numero de 100 orfaõs que a Caza 
educa [†] e para quem a Sociedade de Bene- 
ficencia contribue, so convinha que esse numero de [†] 
fosse preenxido com mesmo a cargo da Caza Pia naõ 
incluindo os 6 da Sociedade de Beneficencia  - deliberassem 
affirmativamente.        A Meza deliberou a pedido do mesmo 
Escrivaõ, que se fizesse uma nova representaçaõ ao 
Governo sobre as [†]  pedindo uma soluçaõ a tal res- 
peito, assim como que se dirigisse uma carta de agra- 
decimento a Miguel Luiz Vianna pelas boas maneiras , e 
 
f. 75r                                                                                                       
             74      
                                                                                                                        
Rebello 
harmonia com que se portou quando se pro- 
cedeu a demarcaçaõ do terreno da horta do  
Seminario que confirma com o da vaga do mesmo - 
O Irmaõ Thessureiro faz saber, que o Irmaõ Jose Antonio 
Rodrigues [†]  apresenta a já com a ratifica- 
çaõ feita, a carta cita [†]  [†]  para Portugal 
contra Jacinta Dias Damazio, e que importando as 
despezas em 7$1210 o mesmo Vianna naõ queria 
reeber esta importancia, deliberou se que agradecesse 
ao mesmo Irmaõ, e que se fizesse D'este  mesmo na 
acta.             Levantou se a Sessaõ -  

Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
Rodrigo Antonio de Fegueredo 

Miguel de Souza Requiaõ 
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                              Sessaõ de 5 de Março de1843 
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Lopes, Re= 

quiaõ, Antunes, e Menezes, e faltando os 
Senhores Bellens, A- 
breu, Weneslau, Oliveira Mendes, e Barboza 
e Almeida, o  
Irmaõ Provedor abriu a Sessaõ, e lida a acta 

da antecedente 
foi approvada -    Leu se um Officio do Governo em res- 
posta á representaçaõ. que se havia feito sobre a ex- 
traçaõ da 5ª Loteria, declarando que naõ podia ter  
lugar a medida lembrada, e que a Meza fizesse seus 
esforços para [...]  a venda dos seus bilhetes - A Meza  
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ficou inteirada - O Senhore Thesoureiro apresentou as 
suas Contas dos mezes  de Novembro,  Dezembro,  Janeiro do 
corrente anno , pedindo que depois de examinadas  
a Meza lh'as mandasse abonar -  Deferir a Meza  
conferidas na Secretaria pague-se  = leu se o Re- 
querimento adiado de Joaõ Francisco Gonzalez pedindo os  
pagamentos de 84.550 de varias pessoas ficou para     
se decidir na proxima futura Sessaõ - Com- 
pareceo o Irmaõ Bellens -      Leu se um requeri- 
mento do Proffessor de Dezenho Joaquim  
Marcelino de Oliveira  pedindo para continuar a  
dar liçoe͂s de Dezenho, que a Meza tinha sus 
pendido - Deffiniu se =    Logo que  a Meza  acha com- 
veniente a continuaçaõ do Dezenho, deliberará 
sobre o Requerimento do Supplicante .   Leu se o re- 
querimento adiado de Francisco Ezequiel Meira 
e depois  de alguma discussaõ a Meza resol- 
veu, que se dissesse =  A Meza reconhece quan- 
do é digna de attençaõ o pedido do Supplicante   
fundado nas razoe ͂s, que appresenta, e de 
que elle está muito ao alcance, pelo exame á 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

Jose Antonio da Costa Abreu 
 
 
 

Manoel Antonio Abreu 
Paulo Luis de Menezes 
Manoel Belens de Lima 

 



que procedeu porem julga se sem faculdade 
para defferir ao Supplicante , uma vez que se acha 
reduzido a escripto, e assignado o Contrato  
feito sobre as condiçoe͂s com que se fez o conserto 
e arrendamento.      leu se um requerimento  
de  Dona Francisca de Mello Barboza pedindo que se  
lhe mande ter já comprado e feito entrega ao Irmaõ     
Provedor das fazendas precizas  para a roupa dos 
Orfaõs - a Meza ficou de acordo  fez ver mais, 
que Francisco Ezequiel Meira oferecera 3 dias de prazo         
e naõ quisera receber sua parte [...]posta  [†]  como o 
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o Vigario do Pillar pelas despezas do [†]  de um Or 
faõ nada quis -    A Meza ordenou que se agradecessem  
a ambos este acto - de Beneficencia  -  O Irmaõ Bellens a= 
presentou uma indicaçaõ que ficou adiada para  
a Sessaõ de Abril -          Levantou se a Sessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. 76r                                                                                                                  
 75      
                                                                                                                       
 Rebello 
 
Acta de Sessaõ do 1º de Abril de 1843 
 
Presentes os Senhores Provedor, Thesoureiro, Escrivaõ, Abreu,  
Carvalho, Wesneslau, e Requiaõ, faltando com parte 
os Irmaõs Senhor Barboza, Menezes, Mendes e Belens, o Irmaõ 
Provedor declarou aberta a Sessaõ, e lida a acta da Ses- 
saõ antecedente foi approvada.    Depois de longa dis- 
cussaõ a Meza deliberou sobre o requerimento adiado de 
Joaõ Francisco Gonçalves, que para se ser comforme com  
o tractado na Sessaõ antecedente, se achava o requerimento para  
dar seu parecer.     Sob proposta do Irmaõ Provedor, 
a Meza julg[...]   [...]nveniente, e authorisou o mesmo Irmaõ  
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Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 

Rodrigo Antonio de Fegueredo 
Miguel de Souza Requiaõ 

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Jose Antonio da Costa Abreu 

Manoel Antonio Abreu 
Manoel Belens de Lima 

 
 



e ao Senhor Thesoureiro  a comprovou todo o terreno com 
segue a Caza d'agua brusca, a pelo menos 4 braças em 
costadas a mesma Caza   pendentes a D. [†]  
de Mello e Vasconcellos e seus filhos        Tractando se do re- 
querimento de D. Francisca de Mello e Vasconcelos, a Meza 
mandou se pagar  lhe os fóros vencidos das Casas em  
São Jozé e Aguabrusca, assim como tambem os de uma 
propriedade nos Perdoe ͂s, que foi de Domingos Vaz 
de Carvalho, que foi de Domingos Vaz  
de Carvalho, cujo fôro é a [†]   [†]  a braça, a  400$ sema- 
nnaes -     A Meza authorizou  o Irmaõ  Thesoureiro 
alugar a casa d'agua brusca pela quantia de seis  
centos mil reis, alternando tempo á que já está fechada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
        Leu se um requerimento de Tiburcio Fereira  
de Araujo, pedindo augmento de Ordenado - man- 
dou se o Irmaõ Thesoureiro para informar. 
 
                Levantou se a Sessaõ     
 
 
 
 
 

Wenceslaõ Miguel de Almeida 
 
 
 
 
Acta da Sessaõ extraordinaria de 9 de Abril de 1843 
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thessureiro, Paulo Lu- 
iz,  Lopes, Weneslau, e Oliveira Mendes, e faltando 
sem parte os Irmaõs Antunes, Abreu, Requiaõ, e Senhor Barboza 
e com ella o Irmaõ Bellens, e o Irmaõ Provedor declarou que o mo- 
tivo da convocaçaõ extraordinaria da Meza  hoje for [†] 
se tractar de levar ou naõ ao conhecimento da As- 
sembleia Provincial a representaçaõ que esta Meza na penun 
 
f. 77r                                                                                                                   
76      
                                                                                                                         
Rebello 
ultima Sessaõ pretendeu dirigir á mesma Assembleia  
á cerca dos Orfaõs depois de educalos, e no qual se 
pedia, que o Governo recebesse a todos, e os fizesse ad= 
mitir nas Officinas publicas, dando lhes a Assem- 
bléa qualquer diaria.      Entaõ se suscitou a 
questaõ se por ventura se deveria tractar de tal 
negocio, tendo elle ficado adiado a pedido do Irmaõ  
Belens, que naõ se achou, nem hoje, nem na 
outra Sessaõ por impedimento de molestia. 
            Resolveu se que estando o Irmaõ Belens 
acorda [†] , e urgindo o negocio [†], 
se tratactasse d'elle, e um 2º lugar que se deri- 
gisse á Assembléa a Representaçaõ já feita. 

Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 

Rodrigo Antonio de Fegueredo 
Jose Antonio da Costa Abreu 

Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Miguel de Souza Requiaõ 

Paulo Luis de Menezes 
 

 



                  Levantou se a Sessaõ.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta da Sessaõ de 7 de Maio de 1843  
 
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Me- 
nezes, Antunes, Belens, Lopes, Weneslau, Abreu e  
Requiaõ, e faltando o Senhor Doutor Barboza de Almeida, o Irmaõ  
Provedor abriu a Sessaõ.   Leram se as actas das 
Sessoe͂s de 1º e 9 de Abril, e foram approvadas. 
   Apresentou se e foi lido o relatorio do Procurador  
da Caza sa[†]  pendencias judiciais sobre o que a  
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Meza ficou inteirada.    Sobre o que referia o Procu- 
rador  de terem sido desprezadas os Embargos  por parte 
da Caza   Pia  na causa com Joaquim Bento e seus 
Irmaõs, a Meza resolveu que o Escrivaõ  consultasse 
com o advogado e Procurador da Meza, mandan- 
do [†] o recurso para a final se decidir se 
deve continuar  ou naõ a mesma interposiçaõ- 
Leu se um requerimento de Joaquim Alberto da [†] 
Rios [†]  pedindo o pagamento de 19.440 de obje- 
tos fornecidos para o Seminario em 1838 a 1840- 
foi a Secretaria para se informar.    Leu se o reque- 
rimento do Mestre da 1ªs  Letras Antonio Gentil  
Ibirapitanga pedindo augmento de Ordenado e 
permissaõ para poder ser um substituto pagar  
a sua custa - A Meza deliberou que [†] naõ 
tinha lugar-  Leu se de novo a indicaçaõ adi- 
ada do irmaõ Belens para que a Meza requerpra 
á Assembléa Geral [...]  açaõ do Convento e bens 
de Santa Thereza para a creaçaõ de um Collegio de  
meninas Orfans -   Resolveu se  que se dirigis- 
se uma Representaçaõ á Assembléa Geral, sem- 
do nomeadas para redigila os Irmaõs Belens, Doutor 
Barboza, e Escrivaõ -    A pedido do Irmaõ Belens 
depois de alguma discussaõ a Meza deliberou 
que o Irmaõ Thessureiro fiz esse novos annuncios 
sobre Loteria, e se esforçasse para ver se ella 
se pode extrahir até Julho - leu se um Officio do 
Reverendo Reitor, participando, que achando se gravi- 
da e proxima à dar a luz uma Escrava da Em- 
fermeira, se era permittido-  A  que ella ofizesse a= 
qui no Seminario-  A Meza deliberou que naõ e- 
 
                                                                                              

Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ 
Rodrigo Antonio de Fegueredo 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

Paulo Luis de Menezes 
Wenceslaõ Miguel de Almeida 
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ra isso admissivel - Leu  se igualmente um  
Orffaõ do Reitor pedindo para poder trocar se uma 
lampada quebrada e quatro colheres deprata [†] 
2 castiçae͂s de prata descentes para o Sacrario - 
A Meza deliberou, que o Irmaõ Thesoureiro fizesse 
essa troca, notando a um inventario respectivo- 
        Levantou se a Sessaõ- 
 
 Vicente Ferreira de Oliveira 
 Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ-Escrivaõ 
Rodrigo Antonio de Fegueredo Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Jose Antonio da Costa Abreu Manoel Belens de Lima 
Paulo Luis de Menezes  
Miguel de Souza Requiaõ  
Wenceslaõ Miguel de Almeida  
Manoel Antonio Abreu  
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Acta da Sessaõde 4 de junho de 1843 
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thessureiro, Menezes, 
Antunes, Lopes, e Costa e Abreu, faltando com causa  
o Irmaõ Belens, (por ausentes) os Senhores Doutores Barboza de Al- 
meida e Placido da Rocha, e sem ella os Irmaõs Provedor  
declarou aberta a Sessaõ - Leu se a acta da Sessaõ 
antecedente, o que foi approvada.    O Escrivaõ apresen- 
tou os pareceres do Procurador e Advogado da Casa Pia 
sobre a interposiçaõ do recurso de revista na Causa 
co  Joaquim Bento Pires e [†] Lima, e á [...]ta dos 
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quaes a Meza resolveu que naõ seguisse no recur- 
so.  Igualmente apresentou se projecto da re- 
presentação que esta Meza deve dirigir a As- 
sembléa Geral pedindo o Convento e bem de Santa 
Thereza para fundaçaõ e patrimomio de um 
Collegio de meninas Orfans, e qual sendo apro- 
vado as [†] o irmaõ Provedor pediu li- 
cença a Meza para o levar em confiança e  
melhor meditar sobre tal pedido - Lendo um  
requerimento de Manirel da Silva    [...]   [...]  Coim- 
bra em que expunha [...]   [...]   [...]   ulti- 
mo pagamento do que dev e  a Casa Pia se lhe 
fazia mister a empregada [...]    [...]    [...]   que ti- 
nha [...]guaes a Meza nunca lhe quisera levar em 
contas, bem como do original da sua escriptura 



de debito.   A Meza deliberou que se fizesse um  
termo, no corpo do qual se incluisse a contado 
herdeiro e testamenteiro Joaõ Vaz de Carvalho Filho  
em resposta á consulta que se lhe fizera sobre 
 para informar.   Sobre a extraçaõ 
da 5ª  Loteria exposta á venda, a Meza deliberouo 
que se marcasse o impreterivel para o dia 3 de Agosto  
proximo, sendo a conferencia no dia 30 de Julho  
Leu se um requerimento de Joaquim Marcelino de Oli- 
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veira pedindo para continuar as suas liçoe ͂ s  
de Dezenho suspensas por ordem da Meza.  Foi ao Rei- 
tor para informar, servindo por escripto ao Proffesor 
da  1ªs  Lettras-   Leu se o relatorio do Procurador visto 
sobe as causas Judiciaes - ficaria a Meza inteirada- 
A pedido do Proffesor de 1ªs  Lettras a Meza conce- 
deu que elle pudesse ensinar na Escola do Se- 
minario a um [†]  seu -  O Escrivam actual declarou 
que apezar de haver a Meza passada resolvido 
que as contas de R. [†]    Despreza feita pelo entaõ Me- 
zario Rodrigo Antonio de Figueiredo, e pelo Senhor 
Provedor por ella encarregados para tal fim, fos- 
sem lançadas no Livro Competente, visto que taes [†] 
por commissaõ da Meza se encarregaram de as 
fazer, to davia nunca o Escrivam do entaõ nem o 
Thessureiro obedeceram, e menos incluiram na 
conta d'aquelle triennio, eque por isto trazia 
ao conhecimento da Meza a ver se ella convi- 
inha que fosse assignada por ella    Escrivaõ actu- 
al, e pelo Thesoureiro tambem actual.  Resol- 
veu se que sendo a despreza verdadeira e legal 
reconhecida por esta Meza, comtudo naõ pro- 
[...]a  ser assignadas por Membros da Meza actu- 
al, que entaõ naõ  existia, conhecendo se da actual 
af 40 -  e  f 9 - e 10 do Livro de Receita e  Despeza  de entaõ a fal- 
ta de cumprimento que aquelles does Empregados  
leram á resoluçaõ somada pela referida Meza- 
  Depois de levantada a Sessaõ.  Lendo a Me= 
za pessoalmente examinar os concertos de quepre- 
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cisava o Collegio, n'esta ocasiaõ resolveu depoes  
do exame a que procedeu , que o Irmaõ  Thesoureiro 
fizesse todos os  reparos necessarios a salvar o  [...]di= 
ficio de maiores ruinas -    Feixou se a Sessaõ. 
 

Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ-
Escrivaõ 
Rodrigo Antonio de Fegueredo 
Manoel Antonio Abreu 



Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                                                                    
Sessaõ extraordinaria de 30 de Junho de 1843 na Casa  
                         da Santa Misericordia. 
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Requiaõ, Wenes- 
lau, Antunes, Costa Abreu, Belens  e Menezes, e faltando 
com partes o Senhor Lopes, e por ausentes os Senhores  Doutor Rocha, Doutor Bar- 
boza de Almeida e Oliveira Mendes, o Senhor Provedor abriu a Sessaõ 
declarou ser para se tractar da Loteria que tem de correr  no dia 
3 de Agosto relativamente aos bilhetes que possam deixar de ser  
vendidos, e por conta de quem devam ficar. Resolveu u- 
nanimamente que a loteria corresse no dia 3 de Agosto, e que os Bi- 
lhetes que até esse dia deixassem de ser vendidos ficassem 
por conta da Casa Pia dos Orfaõs, afim de acreditar a Lote- 
ria da presente e para o futuro.  O Senhor Belens declarou que estan- 
do [†]  o requerimento que em Sessaõ de 4 de Junho a= 
provou pedindo á Assembléa geral o Convento e bens do 
Santa Thereza para o Seminario de Orfaõs, pedia a Meza que resol- 
vesse se elle deveria ser assignado já, e remettido para a [†] 
Resolveu se que sim, declarando o Senhor Provedor que elle naõ [†] 
que para tal pedido por que achando se nesse mesmo Convento es- 
tabelecido o Seminario Archepiscopal, naõ lhe parecia com= 
veniente prestar sua assignatura em um tal pedido. Levan- 
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tou se a Sessaõ.  
 

Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ 
Rodrigo Antonio de Fegueredo       Jozé Lopes Pereira de Carvalho      
 

Manoel Antonio Abreu 
 
 
Sessaõ extraordinaria de 3 de Agosto  de 1843  na Casa da Misericordia 
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thessureiro, Antunes, Requiaõ, Wenes- 
lau, Belens e Lopes, faltando com causa os Senhores Menezes Doutor Barboza e  
Rocha, e Mendes, o Senhor  Provedor abriu a Sessaõ, e declarou que o objeto 
d'essa era em 1º lugar a extraçaõ hoje da 5ª loteria, que se achava qua- 
si cancelada a venda  - e em 2º lugar o caso fortuito de haver o Senhor Doutor Bar- 
boza como Mezario soma do com bilhetes da loteria actual para os dis- 
por, e que tendo de retirar se para o Rio encarregou em Santo Amaro a venda- 
gem da 3ª ao Doutor Francisco Olegario, e na Cachoeira 30 a Alvino Jose de Almeida  
tendo noticia hoje de haverem vendido aquelles, e até o presente nenhu- 
ma noticia sobre os de Cachoeira, resolveu se que compra Loteria sem- 
do por conta do Senhor Mezario o que recebeu para vender, no caso di naõ estarem 
dispostos. Passou se a verificar  o numero dos que senaõ venceram, e achou  
se terem cento e setenta e oito, que ficaram por conta da Casa Pia, e  
foram amassados em uma folha depapel, fechada, lacrada, e cance- 
lada, assignando no subcripto o presidente da loteria, o Irmaõ Pro= 
vedor e Mezarios constantes d'esta acta que to dos assistiram a este  acto. 



Levantou se a Sessaõ -          
Vicente Ferreira de Oliveira 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ - Escrivaõ 
Rodrigo Antonio de Fegueredo       Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
Manoel Belens de Lima      
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Sessaõ de 10 de Agosto de 1843 
 
Presentes os Senhores Provedor, EscrivaM, Thesssureiro, Menezes, Requiaõ, Lopes, 
Weneslau, A- 
breu, e faltando com causa os Senhores Antunes, Mendes, Doutor Rocha e Doutor 
Barboza, o Senhor  
Provedor declarou aberta a Sessaõ, e lidas as actas de 4 de Junho do corrente fo= 
ram approvadas-  leu se um Officio do Excelentissimo Archebispo pedindo a esta Meza 
per= 
missaõ para poder ministrar os Orffaõs Sacramentaes na Capella do Seminario du- 
rante o impedimento Igreja do Pillar pelo desabamento da fossa da montanha da obra 
Igreja. O Senhor  Provedor declarou que tinha dado todas as providencias, recolhido as 
Ima- 
gens, dando posse ao Vigario encommendado e deix ando em maõs do Economo 
as chaves da Capella, para abri la à [†]  qualquer hora em que fosse necessario dar se o 
Sacra- 
mento  Passoiu se abrir o papel  em que tinham sido cancellados  os 178 Bilhetes da 5ª  
Loteria que deixaram de se vender, e que segundo deliberaçaõ da Meza ficaram [†] 
Casa Pia.    Procedendo se ao exame dos bilhetes premiados e [†]  [†]  acharam se os 
Seguintes 
números. 
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Lendo se  o requerimento do Proffessor de Dezenho Joaquim Marcelino de Oliveira  
lem- 
brou o Senhor  Provedor que seria bom declarar na acta de hoje, que os meninos 
escolhidos pelo mestre das Primeiras letras de acordo com o Reitor, por serem dos 
mesmos  adiantamentos      
seriam admittidos na aula de Dezenho nos dias determinados na aula de 6 de  
Março 1842, isto é nas 2as e 5as  feiras, eque todos os menores que naõ se achassem 
habelitados       
para desenho, iriam n'esses mesmos dias para a aula de 1as  lettras, como foi sem- 
pre costume: igualmente que quando naõ comparecesse oProffessor de Dezenho ou 
substituto seu, que seus alunnos vaõ emtais ocosiaões para ade1as  letras. 
Leu se  um requerimento do Economo Cumariz pedindo augmento de or- 
denado - A Meza deliberou. que emquanto se achasse o Supplicante no exercicio d'este 
em- 
prego, percebesse annualmente quatrocentos milreis desde a data do presente des- 
pacho, naõ  podendo entender se  esta graça à seus Sucessores, por que ella é pessoal 
em attençaõ aos seus bons serviços    Leu se tambem o requerimento de Tibur- 
cio Pereira de Araujo pedindo augmento de ordenado - a Meza resolveu que ti- 
vesse augmento de cem mil reis para ficar percebendo a soma de 400 Reis com 
as mesmas condiçoe ͂s com que fora conferido ao Economo - A Meza reflectin- 
do n'esta ocasiaõ nos bons serviços prestados pelo Escripturario Joaõ Pedro 
de Araujo, e querendo remmuneralos, espontaneamente lheconcedeu  o augmento 
de mais 50 Reis, para ficar percebendo annualmente a ordem de 450 Reis sob as 
mesmas condiçoe͂s com que foram concedidos aos 2 Empregados acima men- 
cionados.   Mandou se pagar a quantia de 19.440.  que requereu  Joaquim Alvares 
[...]  Rios [†] degeneros vendidos em 1838 e 1840 - para o Seminario   O Senhor 
Thesoureiro  apresentou as [†]  de Abril- Maio e Junho, que se mandaram com- 
ferir para se lhe levarem em conta.   Determinou seque no dia 13 do 
corrente haveriam Meza para a Elleiçaõ, chamandose 3 exconsultores, para preenxer 
as vagas, que no dia 24 haveria Meza extraordinaria, e que a posse da nova ad= 
ministraçaõ seria no dia 3 de [†]   Levantou se a Sessaõ  Vicente Ferreira de Oliveira 

                                                   Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ - 
Escrivam 
                                                   Rodrigo Antonio de Fegueiredo        
Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
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Acta da Sessaõ da Eleiçaõ da Nova Meza que  
deve servir até 31 de Agosto de 1846 
 
Aos treze de Agosto de mil oitocentos equa- 
renta e tres, presentes os Senhores Provedor, Escrivam,  
Thesoureiro, Belens, Menezes, Antunes, Lopes, 
Abreu, e Wenceslau, faltando por ausentes [†] 
Provedor os Irmaõs Doutor Barboza de Almeida e Pla- 



cido da Rocha, e Luiz Manuel por naõ se achar 
na Cidade, foram chamados, para suprir 
estas faltas os Irmaõs Luiz de Souza Gomes, Tho= 
mas Ferreira Gerimoabo, e Caetano Vicen- 
te de Almeida Galeaõ.   Estando com es- 
tes Senhores completa a Meza, depois de lidos 
os artigos dos Estatutos relactivos ao negocio da 
Eleiçaõ para a D[...]  se a ella, e foram elleitos, 
para [...]   Joaõ  Eucinio Gomes - com  
8 votos- para Escrivam  José deBarros Reis com 
8 votos - para Thesoureiro o mesmo, que já 
servia este encargo, Rodrigo Antonio de Figueiredo  
com 4 votos. p[...]   Procurador o Dr. Manoel Joaquim 
de Souza Britto com 9 votos - para Consultores  
o Dr. Manoel Ezequiel de Miranda  -com 4 votos 
Jose Rodrigues de Figueredo [...]  com 8 votos - o Irmaõ Consult- 
tor Jose Lopes Pereira de Carvalho com 6 votos, Manuel  
de Lemos Ribeiro com 5 votos - o Consultor Manuel  
Belens de Lima com 7 votos - Consultor Paulo  
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Luiz de Menezes com 8 votos - Luiz Antonio 
do  Passp  com 6 - Antonio Pinheiro de Abreu com 
6 - Francisco Joze Godinho com 6 - as quaes  foram 
proclamadas depois deapuraçaõ a votaçaõ de 
que para constar se mand ou lavrar  a presente                                                                                                            
acta, que assignaram Irmaõ  Joaquim Jose Ezequiel de Almeida Galeaõ     
Escrivam a subscrevi 
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          Rebello 
Acta da 1ª Sessaõ da nova Meza Adminis- 
       trativa da Caza Pia dos Orfaõs 
 
                                                       Sessaõ em 3 de Setembro de 1843 
 
Verificada a pressença e juramento dos Mezarios abai- 
xo assignados, faltando os Senhores Paulo Luiz, e Doutor 

 
 

Vicente Ferreira de Oliveira, Provedor 
Joaquim Jose Ezequiel de Almeida 

Galeaõ,  Escrivam      
Rodrigo Antonio de Figueredo  

Paulo Luis de Menezes 
Miguel de Souza Requiaõ 
Manoel Belens de Lima 
Manoel Antonio Abreu  

Wenceslau Miguel de Almeida 
[...] [...] [...] 

Thomaz Pedreira Gerimuabo 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho 

Caetano Vicente de Almeida Galvaõ 
                                Luis de Souza Gomez 

 



Galiaõ, reuniu se a Meza com Sessaõ. e deliberou 
se participar ao Excelentissimo Presidente da Provincia  
ter verificado a sua presença, e entrando em exer- 
cicio de suas funçoe ͂s.  Leu se um officio do Coronel 
Joaõ Ladislau de Figueiredo a companhando uma  
Conta na importancia de 79$100, que desprendera 
com o fosso de 2 quartos da casa em que morara 
pertencente ao Patrimonio dos Orfaõs, e offerecen- 
do esta quantia como esmolla para ser lançada  
onde conviesse.  Resolveu se responder, que  
com quanto a Meza reconhecesse n'esta obra uma 
bemfeitoria a essa propriedade do Patrimonio, 
digna do seu agradecimento, todavia naõ a podia  
quantificar como esmolla, para que tivesse lugar 
ser aceita n'este sentido.  Hum requerimento de 
Anna Maria de São Pedro pedindo licença para 
retirar do Collegio um seu filho menor de nome 
Simplicio, visto ter adquirido meios de  poder 
educar -  à informar a Secretaria. 
            Deliberou se que logo que fosse extrahida 
a loteria, que se acha a venda, o Irmaõ Thesoureiro 
providenciasse sobre a extraçaõ da Da Casa, an 
numerando o dia 15 de Novembro. 
           Procedeu se a distribuiçaõ dos Mezes pelos 
Irmaõs que Deviam inspeccionar a despensa, e 
ficaram pertencendo ao Irmaõ Thesoureiro o co[...] ao 
Escrivam, Outubro ao Procurador Novo, e aos Irmaõs [†] 
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Godinho - Dezembro - Abreu, Janeiro Rodrigo de Figueiredo// 
Fevereiro - Lemos//  Março  Passos//  Abril - Lopes//  Maio  
Bellens//  Junho Paulo Luiz// Julho - Doutor Galeaõ// Agosto 
Foi o Irmaõ Thesoureiro authorisado para conti- 
nuar com o s reparos do Collegio, que estavam 
em andamento, e assim mais procurar obter as 
informaçoe͂s que sejam necessarias quanto ao melhora- 
mento dos canos que conduzem ao mar o despe- 
jo da Casa.    Por nada mais haver a tractar o 
Irmaõ Provedor  deu por finda os trabalhos - 
                                          Joaõ  Eucinio Gomes Gomes   Provedor 
                                          José deBarros Reis  Escrivam 
                                          Rodrigo Antonio de Figueredo    Thesoureiro 
                                          Manoel Joaquim de Souza Britto 
                                          Francisco Joze Godinho 
                                          Antonio Pinheiro de Abreu 
                                          Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                          Jozé [†] de Figueredo [†] 
                                          Luis Antonio Passo 
                                          Manoel Belens de Lima 
                                          Manuel de Lemos Ribeiro 
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                                               Sessaõ do 1º de Outubro de 1843 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Paulo Luiz 
Pereira de Cavalho Lemos Ribeiro,  Godinho, Belens, e faltan- 
do os Senhores Passo, Ricardo de Figueiredo e Pinheiro de Abreu, abrio 
se a Sessaõ, e foi lida e approvada a Acta da antecedente. 
       Compareceu o Mordomo Doutor Manuel Ezequiel de  
Almeida, prestou o juramento, e tomou assento. 
       Foi admittido o Escrivam transacto a apresentar 
relatorio, e contas da Administraçaõ finda. Foi este 
trabalho remettido a uma Comissaõ composta  
dos Mordomos Belens de Lima, Lemos Ribeiro, e Go- 
dinho para examinalo, e dar o seu parecer. 
      Foi authorisado o Irmaõ Thessureiro a fazer a venda 
para correr a loteria logo depois da das Fabri- 
cas uteis que se acha extraluindo - 
      Leu se um officio do Padre Francisco Gomes de Souza  
reclamando uma consignaçaõ maior que a de 
60$000 - arbitrada para a festividade de Saõ José na 
Capella do extinto Collegio dos Orfaõs: foi elevada a  
consignaçaõ a 100$000 - 
    
    O Provedor pediu esclarecimentos sobre poder 
conceder licença aos Orfaõs em caso extraordinarios 
e urgentes para fazerem algumas visitas á seus pa- 
rentes: resolveu se que era da competencia do  
Provedor deliberar em taes ocasioe͂s como fosse com- 
veniente.     Despacharam se diversos Requeri- 
mentos, ficando adiados os dos Doutores Joaõ Francisco 
de Almeida pedindo demissaõ do lugar de Medico 
do Collegio, e de Tito Adriano Rebello pedindo a 
nomeaçaõ.        Por nada mais haver a tractar  
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se, levantou se a Sessaõ. 
                                                                     Joaõ  Quirino Gomes   Provedor 
                                                                     Rodrigo Antonio de Figueredo  Thesoureiro 
                                                                     Manoel Belens de Lima 
                                                                     Francisco Joze Godinho 
                                                                    Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                                    Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                    Luis Antonio Passo 
                                                                    Manoel de Lemos Ribeiro 
                                                                    Jozé [†] de Figueiredo [†] 
                                                                     
 
Acta da Sessaõ de 5 de Novembro de 1843 
 
Presentes os Senhores Provedor, Thessureiro, Procurador, 
Belens, Pereira de Carvalho, Doutor Almeida, Passo, Ro- 
drigues de Figueiredo, Pinheiro de Abreu, Godinho [†] 
go Escrivam abaixo assignado, faltando os Senhores Paulo 
Luiz, e Lemos Ribeiro, abriu se a Sessaõ, e foi lida e 
approvada a acta da antedente.        A Comissaõ em- 
carregada do exame das Contas, relatorios da Ad= 
ministraçaõ finda apresentou o seguinte parecer - 



//  A Comissaõ nomeada para examinar as com- 
tas da Receita e Despesa da Casa Pia e Seminario 
de Saõ Joaquim no trienio findo em 31 de Agosto proximo passado 
achou que aquella importara na quantia de Reis 
81.076$982, e esta na de Reis 79.536$932, resultando 
um saldo de Reis 1.540$050 que passou a Conta Nova  
E como examinando a mesma Comissaõ a resol- 
vida Conta com os assentos constantes do Livro da Recei- 
ta e Despeza, que servio no do triennio naõ se achava- 
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se tudo exacto e regular,como tambem de acordo 
com os documentos que a legalisavam, é de pare- 
cer, que a mencionada Conta está no Caso de ser ap- 
provada. 
            Tambem foi presente á Comissaõ um Relato- 
rio feito pela Meza transacta, um que desenvolva  
os objetos que mais attençaõ lhe mereceram duran- 
te o seu trienio administrativo, apresentando ao  
mesmo tempo um quadro resumido do estado a- 
ctual da Casa e dos negocios mais ponderosos d'ella 
e que pódem reclamar a attençaõ da presente ad- 
ministraçaõ, e com quanto a Comissaõ entenda  
que por sua natureza esse do cumento, aliás muito va- 
liozo, naõ possa ser considerado se naõ como um 
guia a consultar, e por isso naõ julgue necessario de 
morar se acerca do seu conteudo, todavia entende, que  
sendo este o 1º Relatorio apresentado por uma Meza que 
acaba a sua gerencia á aquela que a deve substitu- 
ir, e alttendendo a importancia de tal documento, a- 
cha que naõ só a Meza pretenta se torna mui di- 
gna de louvar pela apresentaçaõ  d'elle, como enten- 
de que se deve crear um livro em que se registrem 
as contas prestadas pelas Mezas acompanhadas dos  
Relatorios, que d'ora em diante as deveraõ accom= 
panhar, e tambem o parecer  da Comissaõ que 
for nomeada para o exame de contas, livro  este 
que podendo ser Consultado pelas Administraçoe ͂s que  
se seguirem, e offerecendo com que um quadro histori- 
co do Edificio, e dos principaes actos de Sua admissaõ 
póde ser de summa vantagem a economia, e acertada  
gerencia d'este Philantropico Estabelecimento, deven- 
do ser tanto a conta como o relatorio e o presente  
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parecer impresso e distribuido pelo publico a quem 
naõ póde deixar de ser mui interessante o conheci- 
mento do estado e andamento do seu principal 
Estabelecimento de Educaçaõ, de que tantos bens 
póde provir a Sociedade em geral.   Bahia 31 de Outubro de 
1843.   Manuel Belens de Lima, Francisco Joze Godinho, Ma- 
nuel de Lemos Ribeiro - Foi approvado. 
          Passou se a tractar dos negocios da Admissaõ 
e foi authorizado o Irmaõ Thesoureiro para vender  
o Escravo Caetano por ser de conduta muito relaxada 
assim como de remover do Serviço da Casa o Escrivaõ 
Francisco pertencente ao Patrimonio de Jerusalém 
como convier.     O Irmaõ Thesoureiro pediu ser es- 
clarecido sobre se devia continuar com as despezas  
que se fazem com a horta, visto que a intençaõ da 
Meza, quando mandára trabalhar a mesma horta 
fôra de tirar um produto equivalente.    Resolveu 
se, que continuasse com as despezas por isso que  



a horta ainda se estava crescendo.  Foram apresentados  
os requerimentos adiados dos Doutores Joaõ Francisco 
de Almeida pedindo demissaõ do lugar de Medico 
do Collegio, e Tito Adriano Rebello pedindo a nome= 
açaõ ao 2º com o mesmo ordenado e obrigaçoe ͂s d'a 
quelles.    Representaçaõ de Rita Maria Teixeira com- 
tra Amaro Joszé de Faria que pretendia despejala 
da  Casa em que mora há 40 annos aos Perdoe͂s por 
ter confiado ao mesmo fazer o contracto, com a Ad= 
missaõ quando aquella Casa passaria de Domingas 
Vaz de Carvalho para o patrimonio do Collegio, e  
teraquelle abusado da boa fé e ignorancia da  
Supplicante, fazendo o mesmo contracto em seu nome - 
      Deliberando se que fosse mantida a Supplicante na posse 
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da Casa lavrando se lhe o competente termo, 
e acceito o fiador offerecido Custo dio Joaquim da Costa. 
        Foi marcado o dia 14 de Dezembro para correr a lo- 
teria, e o Irmaõ Thesoureiro authorisado para dar as  
providencias necessarias.         Por nada mais haver a  
tractar se,  o  Irmaõ Provedor fechou a Sessaõ. 
 
                                                                     Joaõ  Quirino Gomes   Provedor 
                                                                     Jose de Barros Reis  - Escrivam 
                                                                     Rodrigo Antonio de Figueredo    Thesoureiro 
                                                                     Manoel Belens de Lima 
                                                                     Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                     Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                                     Jozé Ricardo de Figueredo Junior 
                                                                     Francisco Joze Godinho 
                                                                     
           
Acta da Sessaõ  de 3 de Dezembro de 1843                                                                    

 
 
Presentes o Senhor Provedor, Thesoureiro, e Mezarios a= 
baixo assignados, faltando com parte o Senhor Escrivam, e 
semella os Mezarios Lemos Ribeiro, Doutor Almeida, Jose Ro- 
drigues de Figueredo e Doutor Britto, o Senhor Provedor 
convidou o Mezario Belens para substituir o 
lugar de Escrivam, e declarou aberta a Sessaõ, lendo  
se e approvando se em seguida a acta  da antece- 
dente - Leram se ao seguines Officios - Doutor Exelentissimo Presi- 
dente da Provincia participando ter nomeado o  
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Juiz Municipal da 2ª Vara para presidir á extra- 
çaõ da loteria:  fica a Meza inteirada -   Outro do 
Doutor Victor de Oliveira acceitando o lugar de Advogado 
d'esta Casa Pia, e agradecendo a nomeaçaõ foi  
recebido com agrado - Outro do Reverendo Padre Mestre Reitor 



incluindo os mappas das Aulas: deliberou se que 
se lhe respondesse que a Meza viu com satisfaçaõ o 
estado progressivo das aulas e que assume á com- 
servaçaõ no Collegio dos 5 Orfaõs já prometido em  
quanto se [†] litam  outros para fazer suas re- 
zas nos decenios e Secçoe ͂s, e finalmente que cuida- 
ria no arranjo dos outros [†]  que estaõ aptos a sa= 
hirem, bem como dos 2 que tendo sahido, tor- 
naram a ser admittidas por circunstancias extra= 
ordinaria.     Leram se os seguintes requerimentos - 
Irmaõ Thesoureiro Rodrigo Antonio de Figueredo com 
as Contas de receita Despeza no mez de Novembro proximo passado 
teve por despacho = Conferida na Secretaria teve se 
lhe em conta - deliberando se que se agradecesse ao  
Corretor  R. Adriano a cessaõ que fez um [†]  
da Casa da sua Comissaõ de venda do Escravo Cae- 
tano, que o mesmo Thesoureiro por odem da Me- 
za fez venda em leilaõ, ficando tambem n'esta  
ocasiaõ decidido que a Conta da Receita e Despeza 
da Horta ficasse a cargo do Reverendo Padre Reitor [†] 
pelo [†] para no fim do anno prestarem con- 
tas ao Irmaõ Thessureiro - O Requerimento do Escravo 
Filippe pedindo se lhe mandasse passar sua car- 
ta de liberdde, visto ter dado por si outro Escravo 
apto a substituilo teve o seguinte deferimento. 
Visto ter cumprido as condiçoe͂s exigidas, possa ser lhe 
a Carta de liberdade - Entrando em discussaõ o re- 
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querimento do Proffessor de 1ª Letras Anto- 
nio Gentil Ibirapitanga teve o seguinte despa= 
cho =  O ordenado do Supplicante fica elevado a 500$- 
a contar do 1º de Janeiro proximo vindouro em di- 
ante com direito a uma raçaõ desde já, dentro 
do collegio, conforme o costume -  Sendo sub- 
mettido ao conhecimento da Meza e relatorio do es- 
tado das Causas.  deliberou se que se remetesse para o 
Rio de Janeiro por intermedio do Thesoureiro a car- 
ta recatoria para Manuel Inocendo Pires e sua 
mulher.     O Thesoureiro apresentou impressos  
os relatorios da Meza transcrita com a conta  
do trienio findo, e pareser da Comissaõ - delibe- 
rou se que pela Secretaria se remettessem exem- 
plares ao Excelentissimo Presidente, e mais Authoridades, des- 
tribuindo se os mesmos aos Publico  pelos Periodicos- 
      O Irmaõ Provedor apresentou 13 exemplares de these 
que offerecia o Doutor Antonio Ribeiro Lima, educado n'es- 
as Casa Pia, os quais foram recebidos com agrado, 
deliberando se  que se lhe respondessem que a Me- 
za se congratulava pela sua formatura, e lhe a- 
gradecia a offerta.           Nada mais havendo a  
tractar se o Provedor fechou a Sessaõ. 
 
                                                                     Joaõ  Quirino Gomes   Provedor 



                                                                     Jose de Barros Reis  - Escrivam 
                                                                     Rodrigo Antonio de Figueredo    Thesoureiro 
                                                                     Manoel Belens de Lima 
                                                                     Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                     Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                                     Jozé Ricardo de Figueredo Junior 
                                                                     Francisco Joze Godinho 
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Acta da Sessaõ extraordinaria de 10 de de Dezembro de 1843 
 
Presenteso Provedor e mais Membros da Meza faltan- 
do o Escrivam, e os Mezarios Paulo Luiz, Passo, Figueredo [†] 
Doutor Almeida e Jozé Lopes, tractou se sobre a loteria 
fazendo ver que estavam vendida metade dos bi- 
lhetes, faltando a outra que esperava se vendes- 
se até o dia 14 marcado para a extracçaõ, desejan- 
do, que a Meza deliberasse o que se devia fazer no 
caso de se naõ poder vender algum resto de bi- 
lhetes: decidiu se unanimente, que afim de  
se naõ desacreditara loteria se devia em todo o 
caso faz ela correr no dia publicado, ficando 
por conta da Casa os bilhetes em ser -  
             Nada mais havendo a tractar se pro= 
cedeu se a conferencia dos Cartoe͂s, e encerramen- 
to das urnas sob a presidencia do Doutor Juiz 
Municipal Luiz Lopes Villas Boas - E que para  
constar eu Manuel Belens de Lima servindo de 
Escrivam fiz a presente acta que assignei. 
 
   NB                                                                              Joaõ  Quirino Gomes   Provedor 
 Naõ fui presente a                                                          Jose de Barros Reis  - Escrivam 
 esta Meza, e a mesma                                                     Rodrigo Antonio de Figueredo    
Thesoureiro 
 assignatura foi lançada                                                   Manoel Belens de Lima 
 [†]                                                                                 Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
 [†]                                                                                       Manoel de Lemos Ribeiro 
                                                                                       Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                                                        Jozé Ricardo de Figueredo Junior 
                                                                                        Francisco Joze Godinho 
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Acta da Sessaõ extraordinaria de 14 de Dezembro de 1843 
 
Presentes o Provedor e Mezario com excepçaõ do Es- 
crivam, e dos Mezarios - Passo - Lemos e Doutor Almeida leo 
se um Officio do Excelentissimo Presidente da Provincia  
recommendando á requisiçaõ do Inspector da  
Fazenda Publica, que se naõ pagassem os Bilhetes 
da 6ª Loteria proxima a extrahir se, cujo pre- 
mios fossem de 1.000$ e d'  ahi para cima, sem que mos- 
trassem ter pago a importancia de 8 [†].  Estabecido no 
artigo 22 da Ley nº 317  de 20 de Outubro do corrente: fi= 
cou a Meza inteirada, e sciente o Senhor Thesoureiro 



     O Thesoureiro fez ver que [†]  os Bilhetes  
em ser achava  que se naõ tinha podido vender 
o nº de 993 - (novecentos e noventa e tres), que tinham 
de ficar por conta da Casa de accordo com o delibe- 
rado na Acta de 10 do corrente, naõ sendo possivel 
espaçar a extraçaõ da loteria vistas os repetidos ann- 
nuncios affirmando ser hoje o dia impreterio em que  
ella teria lugar, lembrando que para suavisar a res- 
ponsabilidade da Meza se formasse uma Sociedade en- 
tre os Mezarios presentes.       Naõ sendo porém a- 
provada esta idéa por alguns dos Mezarios, d'entre 
os presentes alguns declararam que tomavam al- 
guns bilhetes por sua Conta, tomando o Mezario 
Paulo Luiz 40 - Godinho e Thesoureiro 60 - Belens  
27 - Jozé Lopes 10 - Jozé Ricardo de Figueiredo - 10 - Provedor 2, e Procurador 
1 - os quaes bilhetes somando 150, veio a ficar de  
resto 843, que foram fechados, e lacrados em um mas- 
so em que se poz  um rotulo declarando que fi- 
cavam por conta da Casa, assignando o Juiz Presidente 
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da extracçaõ, e a Meza.    Findo este acto se pro- 
cedeu a extracçaõ -     E eu Manuel Belens de Lima 
fazendo as vezes de Escrivaõ a fiz escrever e assignei - 
 
 N.B. Presidir a mesma                                                    Joaõ  Quirino Gomes   Provedor 
sessaõ da Acta antecedente                                               Jose de Barros Reis  - Escrivaõ 
quanto a  antecedente assignou também                           Rodrigo Antonio de Figueredo    
Thesoureiro 
Barros Reis                                                                       Manoel Belens de Lima 
                                                                                        Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                                        Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                                                        Jozé Ricardo de Figueredo Junior 
                                                                                        Francisco Joze Godinho 
 
Acta da Sessaõ de 7 de Janeiro de 1844 
 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Paulo Luiz  
Pereira de Carvalho, Rodrigues de Figueiredo, Pinheiro de 
Abreu, Godinho, Passos, commigo Escrivam, faltando 
sem parte os Irmaõs Doutor Almeida, Lemos Ribeiro, e Doutor Bri- 
to, e com ella o Irmaõ Bellens, abriu se a Sessaõ, e  
foi lida e approvada a acta da antecedente. 
        Foi presente o seguinte expediente official 
Hum officio do Governo par-ticipando, que naõ po- 
dendo ser admittido na Companhia de Inspetoria Marinheiros 
o Orfaõ    Thomaz Carlos de Mattos, podia a Meza 
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manda lo apresentar ao Commandante das Armas  
para ser alistado no Exercito.        Foi authorizado o 
Irmaõ Escrivam para entender se com  Sua  Excelência sobre o des- 
tino do menino Orfaõ: Hum officio do Padre Mestre Reitor 



participando, e que a Enfermeira se havia apresen- 
tado prompita para seu mestre por se ter acabado 
a licença que obtivera: inteirada - Hum officio 
da Meza da Casa da Santa Misericórdia solicitan- 
do a recepçaõ no Collegio de 3 meninos filhos 
d'aquela Instituiçaõ, que se achavam em termos  
de receber educaçaõ por esta ocasiaõ propoz o Irmaõ 
Provedor os Requerimentos de diversos pretendentes 
á admissoe ͂s de Orfaõs no Collegio, e foram com e- 
feito despachados para serem admithidos os Or- 
faõs - Guilherme, filho de Francisca das Chagas Guimaraes,   
Manuel Joaquim, filho de Helenira Maria de Santa Ritta, 
Ernesto filho de Leonor    Fermonia Ummisinia, Flora= 
cio  filho de Roza Maria da Conceição aliás da Paixaõ, e um 
dos 3 da Misericordia.    Passou a Meza a fazer  a  
conferencia dos Bilhetes de Loteria, que haviam 
ficado por conta da Casa, e sendo estes em número de 
oitocentos e quarenta  e trez, produziriam o seguinte. 
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º 
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124
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º 
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6 

B  

30
88 
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8 

"  125
1 
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7 

"  

30
92 

R
$ 

12$0
00 

111
9 

R
$ 

12$00
0 

131
6 

"  211
8 

"  

30
81 

B  115
2 

B  147
7 

R
$ 

12$0
00 

211
9 

R
$ 

12$0
00 

30
83 

"  115
5 

"  147
8 

B  212
1 

B  

361
5 

"  116
3 

"  147
9 

"  212
2 

"  

36
90 

"  116
4 

"  14
81 

$ 12$0
00 

212
3 

"  

372
7 

R
$ 

12$0
00 

116
5 

"  14
87 

R
$ 
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00 

212
4 

"  

372
8 

B  116
7 

R
$ 

12$00
0 

136
5 

$ 12$0
00 

212
6 

"  

373
0 
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9 

B  16
01 
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7 

"  

372
9 

R
$ 
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00 

117
0 

"  16
02 

R
$ 
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00 
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1 

"  

373
1 

B  119
3 

"  16
04 

B  213
2 

"  

381
3 

"  119
4 

$ 12$00
0 

174
3 

R
$ 

12$0
00 

213
4 

"  

38
07 

R
$ 

12$0
00 

119
8 

B  174
5 

R
$ 

12$0
00 

213
8 

"  

38
05 

B  12
00 

"  174
6 

B  214
6 

"  

381
4 

"  12
01 

R
$ 

12$00
0 

174
7 

"  216
0 

R
$ 

12$0
00 



381
2 

R
$ 

12$0
00 

12
05 

B  170
8 

"  216
1 

B  

381
6 

B  12
06 

"  174
1 

"  216
2 

"  

381
5 

"  12
07 

"  174
2 

"  216
4 

R
$ 

12$0
00 

381
7 

"  12
08 

"  18
02 

"  216
5 

R
$ 

12$0
00 

38
26 

"  12
09 

"  18
05 

"  216
6 

B  

38
23 

"  121
0 

"  18
23 

"  216
7 

"  

381
9 

R
$ 

12$0
00 

121
1 

R
$ 

12$00
0 

18
38 

"  216
8 

"  

381
8 

B  121
5 

B  187
4 

"  219
2 

"  

38
20 

"  121
6 

"  187
5 

"  22
02 

R
$ 

12$0
00 

38
27 

R
$ 

12$0
00 

121
7 

R
$ 

12$00
0 

18
83 

"  22
03 

B  

387
9 

B  121
8 

R
$ 

100$0
00 

18
85 

"  22
04 

"  

387
0 

"  122
0 
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00 

18
87 

"  22
05 

"  

395
0 

"  122
1 

"  18
89 

'  22
39 

R
$ 

12$0
00 

395
3 

"  122
2 

R
$ 

12$00
0 

18
90 

"  22
40 

B  

395
7 

"  122
3 

R
$ 

12$00
0 

159
6 

"  22
49 

R
$ 

12$0
00 

42
2 

"  122
4 

B  18
89 

"  22
50 

B  

58
6 

$ 12$0
00 

122
6 

"  19
00 

$ 12$0
00 

22
51 

"  

70
8 

B  122
7 

"  19
01 

B  227
7 

R
$ 

50$0
00 

110
3 

"  122
9 

"  19
02 

"  32
88 

B  

110
4 

"  12
83 

"  19
03 

"  22
95 

B  

110
5 

R
$ 

12$0
00 

14
41 

"  19
04 

"  231
9 

B  

111
4 

B  14
42 

R
$ 

12$00
0 

19
05 

"  23
32 

"  

111
6 

"  124
5 

B  19
06 

"  23
96 

"  

111
7 

"  124
6 

"  19
07 

"  33
96 

"  

112
3 

"   124
7 

B   19
08 

R
$ 
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99 

"  

115
3 

"  124
8 

R
$ 
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0 
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4 

B   24
02 

R
$ 

12$0
00 
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N
º 

24
05 

B  N
º 
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00 

R
$ 
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00 

N
º 

331
9 

B  N
º 

38
55 

B  

 24
06 

"   28
20 

B   33
21 

"   38
60 

"  

 241
2 

R
$ 

12$0
00 

 28
21 

B   33
30 

R
$ 

12$0
00 

 38
61 

R
$ 

12$0
00 

 241
3 

B   28
22 

"   33
34 

"   38
73 

B  

 241
4 

"   28
30 

"   33
41 

"   38
82 

B  

 241
8 

R
$ 
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000 

 28
40 

"   33
45 

R
$ 

12$0
00 

 38
89 

"  

 24
20 

B   28
42 

"   33
48 

B   39
05 

"  

 24
21 

B   28
44 

"   33
49 

R
$ 

12$0
00 

 39
06 

"  

 24
28 

R
$ 

12$0
00 

 28
45 

"   33
52 

B   39
07 

"  

 24
29 

R
$ 

12$0
00 

 28
79 

"   33
75 

R
$ 

12$0
00 

 39
09 

"  

 24
30 

"   28
82 

"   33
76 

B   391
0 

"  

 24
31 

B   29
07 

$ 12$0
00 

 33
80 

"   39
56 

'  

 24
32 

"   291
7 

R
$ 

12$0
00 

 35
53 

"   39
96 

R
$ 

12$0
00 

 24
33 

"   291
8 

B   35
34 

"   103
6 

R
$ 

12$0
00 

 24
52 

"   29
21 

B   35
55 

R
$ 

12$0
00 

 103
7 

B  

 24
53 

"   29
22 

"   36
07 

R
$ 

12$0
00 

 103
9 

"  

 24
57 

"   29
37 

R
$ 

40$0
00 

 36
08 

B   112
1 

"  

 24
66 

"   29
38 

B   361
6 

B   112
2 

"  

 24
68 

"   29
40 

R
$ 

12$0
00 

 36
68 

B   112
4 

"  

 24
69 

"   29
44 

R
$ 

12$0
00 

 36
69 

R
$ 

12$0
00 

 112
5 

"  

 26
82 

"   29
48 

B   36
78 

B   112
6 

"  

 24
96 

"   29
49 

R
$ 

12$0
00 

 36
82 

"   113
6 

"  

 24
97 

"   29
60 

B   36
83 

"   114
6 

R
$ 

12$0
00 

 24
98 

R
$ 

12$0
00 

 29
63 

"   36
84 

"   114
7 

B  

 24
99 

R
$ 
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00 

 29
64 

"   36
85 
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04 

"  
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83 
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66 
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86 
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00 
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0 

"  
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86 

R
$ 
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00 
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68 
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00 
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87 
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2 

R
$ 
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87 
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B  



 27
06 

R
$ 
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R
$ 
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00 
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91 

R
$ 
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00 

 134
0 

"  
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7 

R
$ 
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00 

 29
85 

B   371
1 

B   134
1 

$ 12$ 

 271
8 

R
$ 

12$0
00 

 29
93 

"   371
2 

"   134
3 

B  

 27
21 

B   29
94 

"   371
3 

"   134
4 

"  

 27
22 

R
$ 

12$  301
3 

"   371
4 

"   134
5 

"  

 27
23 

R
$ 

12$  30
21 

"   371
5 

"   134
6 

$ 12$ 

 27
24 

B   30
37 

"   371
6 

R
$ 

12$0
00 

 134
7 

B  

 27
28 

"   30
60 

"   371
8 

B   134
8 

"  

 27
29 

"   337
9 

"   37
32 

"   134
9 

"  

 27
31 

"   32
64 

"   37
34 

"   135
0 

"  

 27
33 

"   33
32 

"   37
35 

R
$ 

12$0
00 

 135
1 

"  

 27
40 

"   33
33 

"   37
36 

B [†]  135
2 

"  

 27
57 

R
$ 

12$0
00 

 33
43 

"   37
33 

"   135
3 

$ 12$ 

 27
60 

B   337
1 

"   37
90 

R
$ 

12$0
00 

 135
4 

B  

 27
61 

R
$ 

12$0
00 

 30
70 

R
$ 

12$0
00 

 37
92 

B   135
5 

B  

 27
62 

B   331
8 

B   38
22 

B   135
6 

"  
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Nº 135

7 
R
$ 

12$0
00 

N
º 

20
87 

B  N
º 

318
9 

B      

 135
8 

R
$ 

12$0
00 

 20
88 

"   327
1 

"      

 142
1 

R
$ 

12$0
00 

 158
3 

"   32
69 

"      

 142
3 

R
$ 

12$0
00 

 158
4 

"   32
66 

"      

 142
4 

B   113
0 

"   318
6 

"      

 142
1 

R
$ 

  113
0 

"   32
69 

"      

 142
3 

R
$ 

12$0
00 

 158
4 

"   32
66 

"      

 142
5 

"   113
2 

R
$ 

12$0
00 

 327
0 

"      

 142
6 

R
$ 

12$0
00 
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3 

B   32
84 

"      

 142 B   118 R 12$0  314 R 12$0     



7 8 $ 00 7 $ 00 
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8 
R
$ 
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00 

 118
9 

B   32
86 

R
$ 

12$0
00 

    

 143
5 

B   119
0 

"   331
3 

R
$ 

12$0
00 

    

 143
6 

"   119
1 

"   32
83 

B      

 143
7 

"   128
4 

"   331
5 

R
$ 

12$0
00 

    

 143
8 

"   119
2 

"   36
02 

B      

 143
9 

"   24
09 

R
$ 

12$0
00 

 331
4 

B      

 144
0 

"   24
08 

B   332
9 

R
$ 

12$0
00 

    

 144
4 

R
$ 

12$0
00 

 24
07 

"   333
6 

R
$ 

12$0
00 

    

 144
3 

R
$ 

12$0
00 

 23
48 

"   36
01 

R
$ 

12$0
00 

    

 144
5 

B   233
9 

"   36
00 

B      

 144
6 

"   23
47 

"   337
3 

"      

 144
9 

"   23
88 

"   279
2 

"      

 146
4 

R
$ 

12$0
00 

 233
7 

"   314
6 

"      

 146
5 

R
$ 

12$0
00 

 22
91 

R
$ 

12$0
00 

 323
1 

"      

 146
6 

B   23
20 

B   323
9 

R
$ 

12$0
00 

    

 146
7 

"   23
81 

"   38
20 

B      

 146
8 

"   22
80 

"   323
0 

'      

 146
9 

"   22
45 

"   332
4 

"      

 147
0 

"   227
9 

"   332
3 

"      

 147
2 

"   371
9 

"   335
0 

"      

 147
3 

"   22
43 

"   337
2 

"      

 147
4 

"   22
42 

R
$ 

12$0
00 

 315
2 

"      

 148
2 

"   22
41 

B   333
5 

"  N
º 

149
8 

B  

 148
3 

"   353
4 

B   332
7 

R
$ 

12$0
00 

 14
89 

"  

 148
4 

"   118
1 

R
$ 
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00 

 331
6 

B   150
9 

"  

 148
5 

"   24
04 

B   132
9 

B   151
2 
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6 
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65 
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$ 

12$0
00 
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 148 "   23 "   765 R 12$0  152 "  
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1 

R
$ 
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00 

 227
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3 

"   152
3 

"  

 30
36 

B   327
5 

"   149
4 

$ 12$0
00 

 152
4 

"  

 30
85 

"   327
4 

"   149
5 

B   152
5 

"  
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4 

"   327
3 

R
$ 

12$  149
6 

[...
] 

  152
8 

R
$ 

12$0
00 

 20
61 

R
$ 

12$0
00 
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8 
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7 
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00 
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1 

B  

                
 
N.B. Os Bilhetes lançados n'esta pagina de nº 3036 até 
         Nº 59 - ficam sem effeito por terem sido, repetidos achan 
         do se já lançadas a 87 e 87 V 
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N
º 
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B  

 156
3 

"   1885 "   237
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R
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00 
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0 
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R
$ 

12$0
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7 

B   1870 "   237
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8 

"   27
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80 
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 17
81 
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80 
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9 

"  
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81 
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81 

R
$ 

12$0
00 
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5 

R
$ 
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00 
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82 
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82 
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B  
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83 

R
$ 

12$0
00 
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83 
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"  
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84 
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84 
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"  
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85 
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$ 
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00 
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$ 
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90 
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12$0
00 
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54 
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$ 
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55 
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56 
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3 
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56 
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49 

R
$ 
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35 

R
$ 
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57 
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38 

B  
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58 
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61 
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72 

B  
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59 

R
$ 
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00 
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"  
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60 
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3 

B  
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$ 
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$ 
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"  

 340
0 

"   346
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4 

R
$ 
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$ 
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9 

"  
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5 

B   360
3 
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00 
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$ 

12
$ 

 360
4 
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$ 
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00 
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0 
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$ 
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00 
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$ 
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00 
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R
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B  
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"  
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2 
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5 
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B   366
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"  
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3 

R
$ 

12$0
00 

 347
6 

"   349
0 

"   373
8 

"  
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4 

R
$ 

12$0
00 

 347
7 

"   349
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B  
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3 
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 345
4 
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0 

R
$ 
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00 
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4 

R
$ 
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Resumo  - 843 Bilhetes que ficaram a 10$  -  R$   8:430$000 
                    Bilhetes premiados                      R$  2.26$000 
                                                            Perda        5.604$000 
Por estar a hora muito adiantada feix ou o Irmaõ Pro- 
vedor a Sessaõ ficando adiados os requerimentos 
dos pretendentes á Cadeira de Dezembro vaga pelo fal- 
lecimento do que a exercia.    Pra que para constar fiz 
escrever apresente acta que assignei. 
 
                                                                                        Joaõ  Quirino Gomes   Provedor 
                                                                                        Jose de Barros Reis  - Escrivam 
                                                                                        Rodrigo Antonio de Figueredo    
Thesoureiro 
                                                                                        Francisco Joze Godinho 
                                                                                        Jozé Ricardo de Figueredo Junior 
                                                                                        Luis Antonio Passo 
                                                                                        Paulo Luis  de de Menezes 
                                                                                       Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                                       Antonio Pinheiro de Abreu 
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                             Sessaõ de 4 de Fevereiro de 1844      
   
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Belens, 
Pereira de Carvalho, Lemos Ribeiro, Pinheiro de A- 
breu, Rodrigues e Godinho comigo Escrivam, faltando 
sem parte os [†] [†]  Doutor Almeida, Paulo Luiz, e Passo, abriu. 
se a Sessaõ, e foi lida e approvada a acta da antece- 
dente.       Teve lugar a leitura de requerimento   
e foram despachadas - o de Maria das Neves soli- 
citando a admissaõ de um filho no Seminario a in- 
formar á Secretaria - e com os mesmos despachos 
e de Thereza Maria de Jezús, e Izabel Maria da Com- 
ceição que pediam a mesma graça.  O de Feli- 
cidade de Vasconcellos [†] foi admittido - 
     Os requerimentos dos pretendentes á Cadeira 
de Dezenho foram despachados, sendo admittido  
Olimpio Pereira da Matta, e indefferidos os de Jozé [†] 
Lopes, Joaquim Gomes Tourinho da [†]  [†] , Francisco 
Jozé Pereira de [†], e Macario Joze da Rocha - 
O Requerimento do cobrador Tiburcio Pereira de 
Araujo pedindo 2 mezes de licença para tractar 
de sua saúde defferio se - apresentando ao Irmaõ  
Thesoureiro pessoa habilitada que o substitúa e do Doutor 
Fairbank[†]  solicitando uma espera do que devem 
de alugueres do Hospicio de Jerusalém median- 
te o pagamento de alguma parte a vista, e pro- 
pondo um novo arrendamento sob condiçoe ͂s  
mais favoraveis - deliberou se que fosse remettido 
ao Irmaõ Thesoureiro para tractar com o supplicante  
quais destas seguintes [†]  1º E na quantia a vista 
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naõ seja menor que R$ 600 $ e as despezas do processo 
e o restante em lettras a vencer garantidas para [†]  [†] 
acreditado.    De que o novo arrendammento naõ 
fosse para menor de R$ 700$  annualmente pagos  
aguardeis, e da mesma forma garantidas e todo  
o Contracto dependente de ultima approvaçaõ 
da Meza.   Por nada mais haver a tractar 
o Irmaõ Provedor Levantou a Sessaõ.   E eu Jozé  
de Barros Reis Escrivam  a fiz escrever e assignei 
 
                                                                                        Joaõ  Quirino Gomes   Provedor 
                                                                                        Rodrigo Antonio de Figueredo    
Thesoureiro 
                                                                                        Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                                                        Francisco Joze Godinho 
                                                                                        Luis Antonio Passo 
                                                                                        Manoel Lemos Ribeiro 
                                                                                        Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                                        Manoel Belens de Lima 
 



 
 
                    Sessaõ de 14 de Abril de 1844        
 
Prezentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Pereira  
de Carvalho, Paulo Luiz, Lemos Ribeiro, Godinho, e  
Pinheiro, faltando com parte os Irmaõs Figueredo Jeronimo, Escrivam,                                                                                 
Belens, Passo, e sem ella os Irmaõs Doutor Almeida, e Doutor                                                                                        
Britto, abriu se a Sessaõ, e foi lida a acta da Sessaõ  
antecedente, que foi approvada.   Foi lido o re- 
querimento de Roza Maria Vislante, e foi resolvido  
que a respeito se officiasse ao Padre Mestre Reitor para que  
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informasse se a actual Enfermeira preenxe o seu 
lugar.      Despaxaram se diversos outros requeri- 
mmentos, bem como as Contas da receita e despeza   
das Mezas de Dezembro próximo passsado, Janeiro, Fevereiro e Março   
do Corrente anno apresentadas pelo Irmaõ Thesoureiro 
foram mandados para a Secretaria para que com- 
feridas se lhe acreditassem.     O Irmaõ Thesoureiro 
apresentou um requerimento de Joaõ Francisco Gon- 
salvez [†]   Irmaõ, que se achava adiado, e a Meza de- 
liberou que a vista de ficar passado pra Joaõ Francisco  
Gonçalvez  existente em poder do Doutor Luiz Antonio 
Barboza de Almeida, que entaõ era o Procurador da 
Meza, esta resoluçaõ.   O Padre Mestre Reitor officiou 
a Meza sobre a instabilidade dos Orfaõs Joaõ Mendes 
e Francisco Joaquim para que se lhe désse destino 
visto que nada aproveitavam, confirmando a 
sua representaçaõ com um outro officio do Proffesor  
de 1ªs  Letras d'este Collegio a quem ouvio - a Me- 
za deliberou que o Irmaõ Thesoureiro providen- 
ciasse a respeito.    O Irmaõ Thesoureiro represen- 
tou a necessidade que há de se prover de [†] os  
Orfaõs: a Meza encarregou ao mesmo para que tomas- 
se a seu Cargo a Compra das Fazendas, e factura- 
das obras, bem como encarregou mais que logo 
que houvesse pedra marmore por preço razo- 
avel, elle, a vista das forças da Casa, comprou 
se tentar quanto bastasse para ladrilho do [...] 
po da Igreja da Casa, a fim de mais se a [...] 
[†] o templo.       Não havendo nada a mais 
tractar o Irmaõ Provedor fez levantar a Ses- 
saõ .     [†]  para constar se fez apresente [†] 
que [†]    [†]  , e assignei com os [†] 
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Irmaõs presentes. 
                                                                                        Joaõ  Quirino Gomes    
                                                                                        Rodrigo Antonio de Figueredo    
Thesoureiro 
                                                                                        Jozé Lopes Pereira de Carvalho 



                                                                                        Manoel Lemos Ribeiro 
                                                                                        Francisco Joze Godinho 
                                                                                        Antonio Pinheiro de Abreu - Escrivam 
interino 
                                                                                        Paulo Luis de Menezes 
 
Acta da Sessaõ de 5 de Maio de 1844 
 
 Presentes os Irmaõs  Provedor, Thesoureiro, Pinheiro, 
Godinho,Passos,Teixeira de Carvalho, Paulo Luiz, e  
Lemos  Ribeiro, faltando com parte os Irmaõs Escrivam 
e Figueiredo [†] e sem ella os Senhores Doutor Almeida Be- 
lens, e Britto, abrio se a Sessaõ, e lida a acta da 
antecedente  foi approvada.    Officiou se a D. 
Thereza a [†]  e Francisco Ravel agradecen- 
do lhes os serviços  que elle e sua companhia, e com 
particularidade [†]  [†]  [†]  prestaram na  
noite do beneficio em 3 do corrente gratuitamente -, bem 
como a Francisco Muniz Barretto, admissaõ do 
Theatro Tubo pela sua coadjuvaçaõ nos trabalhos do 
beneficio da mesma noite.     O [†]  Lima 
Thesoureiro participou [†] Meza que se achavam  
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concluidas as obras, que se estavam fazendo n'este Colle- 
gio, sendo estas reforma dos telhados , limpeza do Semi= 
nario, [†] da Egreja, caiamento, pintura e [†] 
[†]  da mesma , e mais alguns outros reparados. 
A Meza ficou informada. Leu se o requerimento de  
Luiz [...]   [...]   [...]  dada pelo nosso Ir- 
maõ Thesoureiro se [†]  com o seguinte despacho = 
Naõ tem lugar, visto que naõ se reconhecem legaes  
os docummentos que aprezenta, e a Meza assim delibe- 
rou por que os docummentos eram 2 simples recibos pas- 
sados pelo ex contador finado Agostinho dos Santos 
Martins [†]  e naõ impressos, nem assignados pelos 
Irmaõs Escrivam e Thesoureiro, como é costume n'esta 
Caza.   Despacharam se diversos Requerimentos= 
O Procurador de Causas Visto Maria Pestana da Camara 
apresentou uma lista d'estas mostrando o estado do 
seus andamentos.  A Meza ficou inteirada. Por 
nada mais haver a tractar o Irmaõ Provedor le- 
vantou a Sessaõ. 
 
                                                                                        Joaõ  Quirino Gomes    
                                                                                        Rodrigo Antonio de Figueredo    
Thesoureiro 
                                                                                        Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                                        Luis Antonio do Passo 
                                                                                        Antonio Pinheiro de Abreu  
                                                                                        Francisco Joze Godinho 
                                                                                        Paulo Luis de Menezes 
                                                                                        Manoel Lemos Ribeiro 
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                                      Sessaõ de 2 de Junho de 19844 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Pinheiro, Go= 
dinho, Passo, Pereira de Carvalho, Lemos Ribeiro, Figueiredo [...] 
faltando com parte os Irmaõs Escrivam, Belens, e Paulo Lu- 
iz, e sem ella os Irmaõs Doutor  Britto, e Doutor Almeida, abriu se a Se- 
saõ, e lida a acta da antecedente foi approvada. 
    Despacharam se 2 requerimentos que foram 
remettidos a Secretaria para informar.  Leu se um 
officio do Inspector da Thesouraria  Geral exigindo o 
pagamento de 71$000 do Imposto dos Escravos d'esta 
Casa dos annos de 1835 a 1842.  A Meza encarregou 
ao Irmaõ Thesoureiro para que entendendo se com 
[...] da Santa Casa da Mizericordia se informe se esta 
[...] tambem pagou dos seus por semelhante exigencia 
[†]  à vista dos Privilegios de que goza nas quaes 
foi equalada esta Caza Pia, e que em caso de naõ 
dever fazer, pague a quantia exigida.  Leu se um 
[...] o demonstrativo das causas Judiciais pendentes  
apresentado pelo Procurador Histo Moreira Pestana da Ca- 
mara:  A Meza ficou inteirada.   Finalmente 
o  nosso Irmaõ Thesoureiro apresentou a demar- 
cação da [†] desta Caza Pia com os Enéas Mi- 
guel Luiz Vianna, Wenneslau Miguel de Al- 
meida, e Dona Maria Joaquina Cardozo Rios, [†] do Ne- 
gociante Joze Alberto da Cruz Rios feito pelo Piloto 
da Camara Joaõ Pereira de Almeida Silva - para o 
que foram citados de Enéas -    A Meza delibe- 
rou que apresentasse a Caza demarcaçaõ aos mencionados 
Enéas, se obtivese, provisoriamente, para clareza 
[†]  suas assignaturas, depois do que no respectivo 
livro de somas se lançasse a demarcaçaõ feita que  
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será assignada pela Meza, pelo Peloto, e Enéas, fi- 
cando depois inutilisada a feita e assignada em um 
papel avulso.   O nosso Irmaõ Thesoureiro a- 
presentou a Lei sancionada, em que a Assemblea  
Provincial concedeu a este Collegio 12 Loterias 
sendo duas mensalmente.  A Meza ordenou  
que se mandassem imprimir os Bilhetes da 1ª  
e se expozessem a venda.   Apresentou mais que  
o Thesoureiro da Loteria das Fabricas uteis lhe 
enviou 90$ sendo 50$ de esmolla que ao Collegio 
offereeu o possuidor do bilhete de 8:00R$ da 3ª Lote- 
ria nas mesnas Fabricas, e 40$  de gratificaçaõ à Caza 
pela prestaçaõ que lhe fez dos Orfaõs para a ex= 
tração da 4ª.   A Meza resolveu para que  
se lhe agradecesse estas actos philantropicos - 
        Leu se um Officio do mesmo Reitor, to- 
mando a Meza em consideraçaõ quanto n'elle 
se contém, resolveu que se lhe respondesse = 
Que a Meza passava a agradecer ao Reverendo Vigario 



do Pilar a beneficiencia praticada em favor des- 
ta Caza, deixando de perceber as conhecenças, e 
encomendaçaõ do Orfaõ Joaõ Soares de Moura  
Quanto ao acompanhamento da Procissaõ de Cor= 
pus Christi que mande o maior Numero de Orfaõs que  
for possivel.   A cerca dos Orfaõs Cornelio Napo- 
leaõ, e Jozé Alvarez que fiquem  conservados se a 
fim do corrente  anno para ajudassem o Pro- 
fessor  de 1ª Lettras saõ somente no seu trabalho 
escolar.    A respeito dos Orfaõs julgados  ficam  
[†]  o Irmaõ Thesoureiro está encarregado de dar lhes 
o conveniente destino.     E finalmente que ao  
passar a tomar com consideraçaõ a respeito 
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do Vice Reitor, que a Meza como [†] reconhe- 
ce summa necessidade.     E por naõ haver na- 
da mais a tractar se levantou a Sessaõ.  Do que para  
constar se lavrou a esta acta que assignaram comi- 
go Escrivam interino.  
 
                                                                                        Joaõ  Quirino Gomes    
                                                                                        Rodrigo Antonio de Figueredo     
                                                                                        Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                                        Francisco Joze Godinho 
                                                                                        Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                                                        Manoel Lemos Ribeiro  
                    



Acta da Sessaõ de 14 de Julho de 1844 
 
Presentes o Provedor, e mais Membros, faltando 
o Irmaõ Escrivam,  Figueiredo Junior  (por doentes), Menezes 
Lemos Ribeiro, Doutor Almeida, e Doutor Britto, o Senhor Provedor  
convidou o Mezario Belens para preencher o lugar 
do Escrivam na presente Sessaõ e sendo por este lida  
a acta da Antecedente foi approvada, lembran- 
do na occasiaõ de sua leitura o Irmaõ Thesoureiro 
que convinha agradecer ao Inspector da Assemblea a 
generosidade com que prestava o escolher para 
transporte dos Orfaõs na occasiaõ da festa de Cor- 
pus Christi.     O Irmaõ Thesoureiro lembrou que 
sendo a festa de Saõ Joaquim no dia 18 de Agsoto vin- 
douro, convinha desde já prevenir o necessario com 
forme a Meza entendesse conveniente -    Deliberou se 
que o nosso Irmaõ Thesoureiro de acorco com o Excelentissimo 
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Reitor disposesse a festa segundo a pratica da Caza, naõ 
excedendo a consignaçaõ de duzentos mil reis mar- 
cada pela Meza preterida resolveu se igualmente que 
o Irmaõ Thesoureiro providenciasse sobre o jantar 
do estillo.   A Meza deliberou que havendo objectos 
importantes a tractar sobre que seria util ouvir a o- 
piniaõ de maior numero de Mezarios, ficaram elles adi- 
adas para a proxima Sessaõ.   O Senhor Provedor fe- 
chou a Sessaõ.  E eu Manuel Belens de Lima Escrivam 
interino fiz lavrar a presente que assignei com 
os mais Mezarios. 
 
                                                                                       Joaõ  Quirino Gomes  
                                                                                       Manoel Belens de Lima   
                                                                                       Jozé Lopes Pereira de Carvalho 
                                                                                       Francisco Joze Godinho 
                                                                                       Rodrigo Antonio de Figueredo     
                                                                                       Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                         
                         
                                      Acta da Sessaõ de 4 de Agosto de 1844        
 
Presentes o Senhor Provedor, e mais Membros, faltan- 
do o Irmaõ Escrivam e Figueiredo Junior por doentes, e Doutor  
Almeida, Doutor Britto, e Passos, o Senhor Provedor convi- 
dou o Irmaõ Belens para suprir a falta do Irmaõ  
Escrivam, e sendo lida a acta da Sessaõ antecedente  foi ap- 
provada.    Leu se um officio do Doutor [†]  [†]  Fainrbanke     
fazendo ver que era precizo fazer novo arrendamento  
do Edificio do Hospicio de Jerusalém  e reclaman- 
do do mesmo tempo reduçaõ do aluguel, e reparos 
do Edificio: deliberou se que se lhe respondesse 
que a Meza [†]   naõ entrava em novo tra- 
to sem que elle devolvesse o que ainda devia de resto 
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 de alugueres vencidos, e apresentasse um fiador ido- 
neo, e que tudo deveria cumprir dentro do prazo 
de quinze dias, entendendo se como o Senhor Thesou- 
reiro, sob pena de que naõ o fazendo assim, se com- 
tenciaria na execuçaõ, que se foi suspensa medi- 
ante condições que elle naõ cumprira - Despachou 
se o requerimento do Porteiro pedindo augmento de 
ordenado,  foi indeferido.  Leu se o demonstrativo das  
demandas, e mandou se indagar quem eram os  
herdeiros de Thomaz de Aquino Pereira.  Tractan- 
do se do requerimento de Joaõ Francisco  Gonçalves [†] 
sobre um fica de cem mil reis de cem bilhetes 
da loteria passado por Joaõ Francisco Goncalves pelo 
qual naõ se reputava obrigado, deliberou se que se 
officiasse ao Senhor Doutor Luiz Antonio Barbosa de Almeida 
pedindo lhe o dito fica que recebera quando Procu- 
rador e Mezario para a vista d'elle se decidir.  Lendo 
se varios requerimentos de Orfaõs, que pediam ser 
admittidos n'este Collegio, foram admittidos os Seguintes: 
Pedro Martins Bastos, Dario    Soares de Moura, 
Antonio de S [†], Cassiano da Costa, Antonio filho de  
Thereza Maria de Jezús, Jozé, filho de Jozé Joaquim  
da Costa, e officiando se a Meza da Misericordia para  
apresentar um Orfaõ afim de ser admittidos sendo 
os requesitos marcados nos Estatutos § II - que se lhe  
devia mandar por Copias, comunicando se igual- 
mente ao Reverendo Reitor os nomes dos que foram admit- 
tidos na presente Sessaõ -  [†] que para constar se la- 
vrou a presente acta, que eu Manuel Belens de Lima 
subscrevi como Escrivam interino. 
                                                                                       Joaõ  Quirino Gomes  
                                                                                       Manoel Belens de Lima   
                                                                                       Jozé Lopes Pereira de Carvalhos  
                                                                                       Paulo Luis de Menezes 
                                                                                       Francisco Joze Godinho 
                                                                                       Rodrigo Antonio de Figueredo     
                                                                                       Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                         
                                                                                       Manoel Lemos Ribeiro 
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          Acta da Sessaõ do 1º de Setembro de 1844 
 
Sendo presentes os [†] Irmaõ Provedor, Escrivam Thesoureiro e Pro- 
curador, e Mezarios Paulo Luiz  Lopes de Carvalho, Lemos 
Ribeiro, Figueiredo Junior, Abreu, e Godinho abriu se a Sessaõ 
e foi lida e approvada a acta da anfecedente. Despacha- 
ram se diversos requerimentos, e foi aceita a demis- 
são dada pelo Porteiro officiando se ao Reitor para 
providenciar em quanto naõ for outro provido. 
      Passou se a tractar da parte do officio do Reitor  
em que apresentava a necessidade da nomeação  
de um Vice Reitor, e não se achando a Meza em 
plenitude conforme a lettra do Estatuto, deliberou se 



que o Escrivam convidasse os Irmaõs que faltavam para 
comparecessem a Sessaõ proxima exigindo ver 
pasta afim de providenciar sobre o comparecimento  
de outros no caso de falta d'estes conforme as dispo- 
sições dos mesmos Estatutos.   Naõ havendo mais a  
tratar o Senhor Provedor fechou se a Sessaõ.  Jozé de  
Barbosa  [†]  Escrivam  
 
 Joaõ  Quirino Gomes  
Jozé de Barros Reis                 Manoel Lemos Ribeiro 
Jozé Lopes Pereira de Carvalho       Francisco Joze Godinho 
Rodrigo Antonio de Figueredo         Manoel Joaquim de Souza Brito 
                                                        Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                         
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Acta da Sessaõ de 6 de Outubro de 1844 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Escrivam Thesoureiro com 
os Mezarios Paulo Luiz, Belens, Pereira de Carvalho,  
Doutor Almeida, Abreu, Lemos Ribeiro, Rodriguez de Figueredo e 
Godinho, faltando sem parte o Irmaõ Procurador e len- 
do fallecido o Irmaõ Passos, abriu se a Sessaõ e foi li- 
da e approvada a acta da antecedente.   Proveu se  
o lugar de Porteiro em Manoelino Pereira  - Compa- 
receu o Irmaõ Procurador. Deliberou se que se pro- 
movesse a transferencia das Apolices do Legado 
do Commendador  Pedro Rodrigues Bandeira para  
serem os juros cobrados n'esta Provincia. Foi a- 
presentada a Conta da Receita e Despeza do anno 
findo, e foram nomeados os Senhores Abreu, Belens, 
e Godinho em Commissaõ para exame das mesmas 
Contas, e mais disposiçoe ͂s do §28 Capitulo 2º dos Esta- 
tutos.   Foram tomadas as seguintes resoluçoe ͂s: 
Em se mudassem as tecnicas do uso interno dos 
Orfaõs para roupa do uso Secular - Em se repre= 
sentasse ao Governo contra o abuso introduzido na 
populaçaõ de pequenas loterias, que extrahem 
diversas Irmandades e Confrarias sem authoriza- 
çaõ, e em prejuizo das Concedidas ao Estabeleci- 
mento: que os Senhores Provedor, Escrivam e Thesoureiro      
estabeleçam no Collegio alguns jogos de gym- 
nastica acomodadas as edades dos orfaõs e pro= 
[†] a dar lhe melhor desenvolvimento fhisico. 
E finalmente que se publicasse a Resoluçaõ em que 
dá a Meza de nomear um Vice Reitor. Não 
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havendo mais a tractar levantou se a Sessaõ - E eu  
Jozé de Barros Reis   [†]                                                                   
 Joaõ  Quirino Gomes  
Jozé de Barros Reis                  
Jozé Lopes Pereira de Carvalho      



Rodrigo Antonio de Figueredo   
Manoel Belens de Lima 
Francisco Joze Godinho 
Manoel Joaquim de Souza Brito 
Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                         
Manoel Lemos Ribeiro 
                                                         
   Acta da Sessaõ de 3 de Novembro de 1844 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Escrivam, Thesoureiro e Procu- 
rador, e os Mezarios Paulo Luiz, Bellens, Pereira de  
Carvalho, Pinheiro de Abreu, e Godinho, faltando com 
parte os Irmaõs Doutor Almeida, Lemos Ribeiro, e Rodrigues 
de Figueredo, e tendo fallecido o Irmaõ Passos, abriu  
o Senhor Provedor a Sessaõ, e foi lida e approvada a acta  
da antecedente.   Leu se um Officio  do Reverendo Reitor 
observando alguns  incomvenientes que entendia  
seguir se da alteraçaõ adaptada na roupa dos Or- 
faõs, e do estabelecimento dos jogos de gyn- 
nastica, e pedindo a  Meza a revogaçaõ de taes      
medidas.   A Meza julgando improcedentes as  
razoe͂s em que o Reitor se fundava sobre os in= 
convenientes que allegava, resolveu que naõ te= 
enha lugar a revogaçaõ solicitada.  Despachando se 
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alguns requerimentos pedindo a admissaõ de orfaõs 
e naõ havendo mais a tractar se feixou se a Sessaõ. 
E eu Jozé de Barros Reis a fiz escrever e assignei. 
    Joaõ  Quirino Gomes Provedor 
  Jozé de Barros Reis 
  Rodrigo Antonio de Figueredo          
  Francisco Joze Godinho 
  Manoel Belens de Lima  
                Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                         
    Manoel Joaquim de Souza Brito 
 
Acta da Sessaõ de 15 de Dezembro de 1844 
 
Sendo presentes os Irmaõs Provedor, Escrivam, Thesoureiro,  
Procurador, e Mezarios Belens, Lopes de Carvalho, e Godi- 
nho, faltando os Irmaõs Doutor Almeida, Lemos Ribeiro, 
Rodrigues de Figueiredo, e Pinheiro de Abreu, e sendo  
fallecidos os Irmaõs Passos e Paulo Luiz, abriu se a  
Sessaõ, e foi lida e approvada a acta da antecedente. 
       Foi presente em um Officio do Governo exigindo a 
opiniaõ da Meza a respeito da informaçaõ que déra 
o Director do Arsenal de Guerra sobre a representaçaõ da  
mesma Meza quanto as obras, que se estaõ fazendo no 
mesmo Arsenal em prejuizo do Edificio do Seminario,  
propondo o Director que se calçasse o corredor , que  
divide o Seminario do Arsenal, fazendo a Meza me- 
diante da despeza, que estava orçada em 581$000. Resol- 
veu se responder ao Governo, que a Meza concordava 
com a proposta do Director do Arsenal, naõ podendo 
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todavia tractar da calçada em quanto procedia 
um exame nos cassos de despejo do Seminario [...] 
ver se podia dirigir pelo [†] do corredor e quanto  
sobra do telheiro de que falta o mesmo  Director pas- 
sava a retirala da parede do Arsenal.   Despacha- 
ram se diversos requerimentos de pretendentes a ad= 
missoe͂s de Orfaõs, para que fossem informados. 
       Reconheceu a Meza a necessidade que havia  
de completar se de modo visto terem fallescido os 2 
Irmaõs Paulo Luiz e Passos, e resolveu que fossem 
convidados os Irmaõs que faltam a presente Sec- 
çaõ, e mais [†], que suprissem as faltas dos  
mortos para se proceder a [†] dos [†] Me= 
zarios, que ocupa os lugares d'estes. 
  Naõ havendo mais a tractar se o Irmaõ Prove= 
dor levantou a Sessaõ do que para constar 
se lavrou a presente acta, que assignaram. 
Eu Joze de Barros Reis [†] [†] 
 
Joaõ  Quirino Gomes Provedor 
Jozé de Barros Reis 
Rodrigo Antonio de Figueredo          
Francisco Joze Godinho 
Manoel Belens de Lima  
Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                         
Manoel Joaquim de Souza Brito 
Jozé Reis de Figueiredo Jr 
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Acta da Sessaõ de 12 de Janeiro de 1845 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procurador, 
e Mezarios Lopes de Carvalho, Lemos, Rodrigues de  
Figueredo, Abreu, Godinho, e Belens, faltando os Irmaõs 
Escrivam, Doutor Almeida, e sendo fallescidos os Irmaõs Passos 
e Paulo Luiz, e convidou o Senhor Provedor o Mezario Be- 
lens a supprimir a falta do Irmaõ Escrivam. Sendo  
lida, e approvada a acta da antecedente Sessaõ, foi 
lida um Officio do Proffesor de Dezenho dando conta 
do estado de adiantamento de seus alunnos fi= 
cou a Meza inteirada.    Despachou se um reque- 
rimento do Reverendo Vigario Vicente Ferreira de Oliveira pe= 
dindo que se lhe entregasse o Orfaõ Carlos Borges 
de Mello que pretendia tomar para sua Companhia. 
foi defferido, participando se ao Reverendo Reitor. Leu se 
outros de Jozé Francisco Magalhaes a respeito do Or- 
faõ Jozé Alvarez o qual teve o mesmo defferimento, 
devendo acerca de ambos proceder se conforme o § 
7º dos [†] 3º dos Estatutos.     Leu se um Officio do 
Reverendo Reitor incluindo outro do Proffessor de 1ªs Lettras 
sobre os meninos que se acham promptos, e tam- 
bem chamando a attençaõ da Meza sobre a preci- 



saõ de mais roupa para os meninos. deliberou  
se, que se lhe respondesse que o Senhor Thesoureiro 
se ocupava d'este objeto.   Leu se uma informaçaõ 
do Irmaõ Thesoureiro acerca de 2 Billhetes premiados  
de 5ª Loteria, de que reclamava o pagamento  
Francisco Baldoino Ferreira apresentando pagamento 
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dos mesmos Bilhetes:  Foi presente digo, de- 
leberou se que se mandasse pagar.    Foi [†] 
ta a Certidaõ do Conhecimento de estar recolhida 
no Cofre Publico a quantia de 245$000, por que  
se arrematou em haste publica uma Escrava perten= 
cente aos menores filhos da finada Anna Joaquina  
dos Santos, sendo um d'elles o Orfaõ [†] re- 
colhido a este Collegio: mandou se fazer as ne- 
cessarias assentas.    Constando se que se promo- 
via uma Conta digo a cobrança de uma conta  
de Decima extraordinaria contra o Collegio dos Or- 
faõs e deliberou se que a Meza representasse ao Go- 
verno ou a Assembléa Geral, que naõ se julgando 
ella obrigada a tal Segunda Decimal sendo já  
[†]  da Provincial pedia que se passasse 
uma Resoluçaõ declarando-a livre de um tal         
imposto que no passado, quer no futuro - E 
naõ havendo mais a tractar se, o Senhor  Procurador 
levantou a Sessaõ, do que para constar se lavrou 
a presente acta, que assignaram. Eu Joze  
de Barros Reis [†]    [†] 

Joaõ  Quirino Gomes Provedor 
                                                             Jozé de Barros Reis 
                                                             Rodrigo Antonio de Figueredo 
                                                             Francisco Joze Godinho 
                                                             Manoel Belens de Lima 
                                                            Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                            Manoel Joaquim de Souza Brito 
                                                            Manoel Lemos Ribeiro 
                                                            Jozé Reis de Figueiredo Jr 
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Acta da Sessaõ de 2 de Março de 1845        
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Escrivam,  Be- 
lens, Pereira de Carvalho, Abreu, Rodrigues de Figueredo  
e Godinho, faltando com parte os Irmaõs Procurador 
Doutor Almeida, e Lemos Ribeiro, e sendo fallescidos os Ir- 
maõs Passos, e Paulo Luiz, abriu se a Sessaõ, e foi  
lida e approvada a acta da antecedente.   Naõ com- 
parecendo os Irmaõs convidados para a elleiçaõ 
das que devem prenxer os lugares vagos delibe- 
rou a Meza, que fossem de novo convocados para 
a Sessaõ do proximo seguinte mez.    Naõ há- 



vendo expediente official, foi lido um requeri- 
mento do Doutor Fairbank pedindo um exame para      
uma Comissaõ da Meza para conhecer dos repa- 
sos, que necessita a Caza do Hospicio.  Resolveu 
se que achando se o do Doutor muito  alcançado nos alugu- 
gueres da referida Propriedade, naõ tinha lugar 
a providencia que pedia, devendo promover to- 
dos os meios de ser embolçado o Seminario do que lhe 
esta a dever.   O Irmaõ Thesoureiro pediu algumas 
medidas a respeito da extraçaõ da Loteria: resol= 
veu se, que fosse o mesmo Irmaõ authorizado  a 
marcar o dia, que julgasse pressumivel a extracçaõ  
e o annunciasse, e quando naõ conseguisse a ven- 
da dos Bilhetes prorrogasse o prazo afiançan= 
do a entrega, ou restituiçaõ do valor dos Bi- 
lhetes vendidos aos portadores, quando depois 
da prorrogaçaõ vinda se naõ podésse extrahir a 
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Loteria.  Naõ havendo mais a tractar se, o Senhor  
Provedor levantou a Sessaõ, do que para constar 
se lavrou a presente acta que assignaram. 
 Eu Joze de Barros Reis  [†]   [†] 
                                               
                                                Joaõ  Quirino Gomes Provedor 
                                                Jozé de Barros Reis 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo  Thesourerio         
                                                Francisco Joze Godinho 
                                                Manoel Belens de Lima  
                                               Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                         
                                               Jozé Reis de Figueiredo Jr 
 
 
Sessaõ extraordinaria em 30 de Março de 1845 
 
Reunidos os Irmaõs Provedor, Escrivam, Thesoureiro 
Figueiredo Junior, Godinho, Pinheiro e Lemos Ri- 
beiro no Salaõ da Meza da Casa Santa Miseri- 
cordia, para o efeitto de se conferirmos os Cartoe͂s  
para a extraçaõ da 1ª Loteria concedida pela As= 
sembléa Provincial a Comissaõ do Seminario foi apresentado 
pelo nosso Irmaõ Thessureiro a impossibilidade 
de se fazer a conferencia pela falta de vendas 
dos Bilhetes, das quaes mostrava a existencia  
de 3200 pouco mais ou  menos.   Á vista de tal de= 
claraçaõ pensando a Meza maduramente nos in= 
teresses da Caza, e na fé que deve guardar para  com 
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com o Publico, attentos as ultimos annuncios que fez 
publicar o Irmaõ Thesoureiro por ordem da Meza, re- 
solveu que este de novo annunciasse que ficava de  
nenhum effeito a extraçaõ d'esta Loteria, e que os 
portadores de taes Bilhetes se dirigissem ao dito nosso 



Irmaõ Thesoureiro para receberem o preço dos mesmos  
Bilhetes, e que d'este mesmo se parte cipasse ao Gover- 
no da Provincia. E para constar se lavrou a prezente  
acta que assignaram Escrivam Joze de Barros Reis. 
  
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Joze de Barros Reis 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thesoureiro         
                                                Francisco Joze Godinho 
                                                Manoel Belens de Lima  
                                               Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                                   
                                               Manoel Lemos Ribeiro 
 
Sessaõ de 6 de Abril de 1845 
 
Prezentes os Irmaõs Provedo, Thesoureiro, Escrivam, 
Procurador, Mezarios Rodrigues de Figueiredo, Le- 
mos Ribeiro, Pinheiro de Abreu, e adjuntos Joaquim  
Alvarez da Cruz Rios, e Jozé Pereira de Souza convidado 
para em Meza por bem proceder se a Eleiçaõ dos does 
Irmaõs que [†] os lugares dos fallecidos Pau- 
lo Luiz de Menezes, e Luiz Antonio do Passo e faltando pela  
por doentes os Irmaõs Pereira de Carvalho, Belens, Doutor Almeida 
e Godinho, e tendo já sido convidados para as Sessoe ͂s  
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anteriores o numero de Irmaõs para se pro ceder a referida 
Eleição sem que lhe tenha conseguido a Meza Plenaria re= 
commendada  pelos Estatutos deliberou se proceder a 
referida Eleiçaõ com os Irmaõs presentes, e passando 
se ao recebimento das Cedulas para elleiçaõ de um 
dos Irmaos, achou se recahiem votos pela [†] 
seguinte: Jozé Pereira Coelho da Cunha 4 - Jozé Joa- 
quim de Souza Leite 4- Joaõ Pinto Ribeiro Bulhoe ͂s , 1- em- 
patando por consequencia os does primeiros, procedeu se 
o 2º Escrutinio em que teve lugar digo em que teve Jo- 
zé Joaquim de Souza Leite 5, [†] Jozé Pereira Coelho da 
Cunha 4, sendo por isso elleito o 1º .    Correu o escruti- 
nio para a eleiçaõ do 2º Irmaõ, e recahiu a votaçaõ 
em Antonio Alvarez Ribeiro com 5 votos, sendo Manuel 
Alvarez da Cruz Rios 3º  e o Padre Antonio dos Santos Correa 1 - 
Concluida assim a Eleiçaõ retiraram se os Illustrisimos com- 
vidados, e passou a Meza a tractar do expediente e ne- 
gocios da Admissaõ.  Foram lidas does officios do Go= 
verno a saber - o 1º ficando sciente do motivo por que dei= 
xou de ser extrahida a loteria, assim como da deli= 
beraçaõ da Meza de fazer entregar aos portadores 
dos bilhetes vendidos os respectivos valores; e o 2º com- 
municando a resoluçaõ que expederia o Ministro da 
Fazenda sujeitando os Livros das Casas de Caridade 
ao pagamento do Sello - ficou a Meza inteirada. 
Procedeu se ao exame de requerimentos dos 
pretendentes aos lugares de Orfaõs, que se acham 
vagas e foram admittidos. Acto exposto, e requerido 
por D. Maria Roza de Jezús, Seloenio, flho de Rita  



Maria do Sacramento, e Antonio, filho de Emilia Leo= 
poldina de Souza Lobo, Marcolino, filho de Maria [...] 
[†] da Conceiçaõ, Joaquim, filho de Maria Filismi= 
na das Dores e Firmino Antonio, filho de Maria Anto- 
[...]  do Coraçaõ de Jezús, e Lepido, filho de Izabel Maria  
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 Rebello 
de Jezús.   O Irmaõ Thesoureiro apresentou a conta do 
legado do Commisionador Antonio Vaz de Carvalho, e  
participou ter recebo do herdeiro inventariante o Sal- 
do de 7.799$128, foi entregue a Carta aos Ilustrissimos Pro- 
curador  e Pinheiro de Abreu  a fim de ser examinada 
com a Verba Testamentaria, e deram seu parecer a  
respeito.    Naõ havendo mais a tractar, fechou se a 
Sessaõ, e se lavrou a presente acta. 
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Joze de Barros Reis  Escrivam 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Manoel Joaquim de Souza Brito 
                                               Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                                   
                                               Jozé Reis de Figueiredo Jr 
                                               Manoel Lemos Ribeiro 
 
                          Sessaõ em 4 de Maio de 1845 
 
Sendo presentes os Senhores  Irmaõs Provedor, Escrivaõ, Thesoureiro, 
Procurador, e Mezarios Belens de Lima, Pinheiro  
de Abreu, e Godinho, abriu se a Sessaõ, e foi lida 
e approvada a acta da antecedente. Fez se a 
leitura do seguinte expediente, a Saber - Hum 
officio do Governo approvando a nomeação dos does 
Mezarios Antonio Alvarez Ribeiro, e Jozé Joaquim de  
Souza Leite, nomeados em substituiçaõ dos fallecidos. 
O Irmaõ Procurador declarou, que em consequencia [...] 
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Officio se haviam expedido os convites aos referidos 
Mezarios para compareserem hoje. Outro Officio do Gover- 
no enviando um exemplar do Relatorio com que abriu 
a Assembléa Legislativa Provincial, ficou a Meza in= 
teirada.  Compareceo o Mezario nomeado Antonio  
Alvarez Ribeiro, e sendo lhe deferido o Juramento tomando 
assento.  A Comissaõ nomeada para exame das  
Contas prestadas pelo Testamenteiro do Commendador 
Antonio Vaz de Carvalho apresentou o seguinte pare- 
cer, qual foi approvado.   A Comissaõ encarregada por  
esta Ilustre Meza da Casa Pia dos Orfaõs de dar seu 
parecer sobre as Contas prestadas por Joaõ Vaz de Car= 
valho, Testamenteiro do Comendador Antonio Vaz de Car= 
valho, que legou a favor da mesma Casa Pia e [...]  
parte dos prejuizos que soffreu pela [†] da [...] 
pendente do Imperio e examinando as mesmas [...] 
que tem por exactas, pela confiança que lhe merece 



o do Testamenteiro, julga de rigoroso dever para com 
um dos assignalado Bemfeitor, que se pespectí[...] 
beneficios, e memoria aos vindouros, inaugurando se 
o seu Retracto, e collocando o a par dos mais Benfei- 
tores, a fim como que se agradeça officialmente ao mesmo 
Testamenteiro a deligencia, que empregou, em rea= 
lizar mais [†] o cumprimento da vontade do 
Testador.  Bahia 16 de Abril de 1845.  Manuel Joaquim 
de Souza Britto, Antonio Pinheiro de Abreu. 
    O Mezario Belens, encarregado da despensa no 
prezente mas propoz as seguintes alteraçoe ͂s na [...] 
[†] do fornecimento, 1º que o azeite para luzes para  
ser substituido. O preço pelo [†] . E que [...] 
Vinha para gasto e o Reitor fosse declarado 15 [...] 
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por mez, de Figueira ou Lisboa.  Propoz mais o Ir- 
maõ Thessureiro o ser elle authorizado a fornecer 
aos Orfaõs mais 212 Camizas para ter lugar mais 
uma  muda semanaria, e que fossem substitui= 
das por calçado digo por sapatos e calçado que attu= 
almente usam os mesmos Orfaõs, foram appro= 
vadas estas propostas.       O Irmaõ Pinheiro de 
Abreu propoz que se dessem as providencias conve= 
nientes a serem cumpridas os onus do legado da 
Companhia Pedro  Rodrigues Bandeira, [†]  [†] 
te Collegio.     Resolveu se que fosse encarregado o Rei- 
tor de fazer  annualmente celebrar as Missas que 
foram estabelecidas pelo [†]  Comarca, assim como 
as que nos annos anteriores se haviam deixado  
de celebrar.    Foi approvada a Representaçaõ que 
ao Governo Geral a Meza designe sollicitando a  
isempção do pagamento da 2ª  Decima - Por naõ  
haver mais a tractar fechou a Sessaõ o Irmaõ Pro= 
vedor do que para constar se lavrou a presente  
acta. 
                                                Joaõ  Quirino  Gomes  Provedor 
                                                Joze de Barros Reis  Escrivaõ 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Francisco Joze Godinho 
                                               Antonio Pinheiro de Abreu                                                                                                                                                                                   
                                               Manoel Joaquim de Souza Brito 
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                                Manoel Belens de Lima 
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               Sessaõ em o 1º de Junho de 1845 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Thesoureiro, e os Mezarios 
Alvarez Ribeiro, Rodrigues de Figueiredo, Pinheiro de A- 
breu, Godinho e Belens, e faltando com parte os Ilustrissimo 
Escrivam e Procurador, Senhor Provedor convidou para subs- 
tituir a falta do Irmaõ Escrivam aoMezario Belens pela 



qual foi lida a acta da antecedente Sessaõ a que foi  
approvada.    Leo se o seguinte expediente um officio 
do mordomo eleito José Joaquim de Souza Leite dizen- 
do que tendo dado os motivos a Meza pelos quaes naõ 
podia acceitar o cargo de mordomo, continuava ape- 
sar, que á Meza e naõ elle competia levalos a 
conhecimento do Governo e deliberou se que se transmi= 
tisse ao Governo por copia do Officio do dito Mezario e= 
leito em que expunha os fundamentos da sua es- 
cusa a fim de providenciar como entendesse. Um 
Officio do Reverendo Reitor communnicando - 1º que remetten= 
do ao Reverendo Vigario do Pillar o rol do desabrigo de 72 
Meninos e dois Escravos e Empregados da Casa lhe foi 
reenviada a exportula como um pequeno contin= 
gente que offerecia o beneficio do Seminario - 2º 
que se fazia preciso reparar a cerca da meia la= 
deira da roça do Seminario = deliberou se que se a= 
gradecesse ao Reverendo Vigario do Pillar o acto de bene= 
ficencia praticado, e que ficasse authorisado o Irmaõ 
Thessureiro para fazer reparar a cerca - , responden= 
do se n'este sentido ao Reverendo Reitor - Outro officio do mesmo  
Reverendo Reitor tractando da maneira de desempenhar  
a commissaõ que lhe dera a Meza de fazer celebrar 
as Missas pela alma do finado Bemfeitor o Commendador 
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 Rebello 
Pedro Rodrigues Bandeira: deliberou se que se res= 
pondesse ao mesmo Reitor que podia fazer celebrar 
das Missas pela maneira que entendesse - Um Offi- 
cio de Domingos Pacheco Pereira declarando estar prom= 
pto a entregar as clarezas e recibos prontamente a  
Caza Pia dos Orfaõs do tempo em que elle servio de 
Thesoureiro, com tanto que se fizesse d'ellles uma lis= 
em que se lhe passasse recibo.  Deliberou se que 
se lhe respondesse agradecendo lhe sua prompti= 
daõ na referida entrega, e que o Irmaõ Escrivam fica= 
va encarregado de lhe passar o competente recibo. 
Leram se os seguintes Requerimentos, de Ange- 
lina Maria da Conceiçaõ pedindo o lugar de em= 
fermeira - mandou se informar ao Irmaõ de [†]  
ouvindo o Reverendo Reitor.   Leu se a informaçaõ do Senhor 
Thesoureiro ao Requerimento do Reverendo Francisco Pereira 
de Souza pedindo um arrendamento por 3 annos 
para a Casa que ocupava à Agua Brusca: deliberou 
se que de acordo com a informaçaõ do mesmo Thes= 
soureiro naõ devia conceder tal arrendamento, 
uma vez que naõ offerecia vantagens a Casa. Um 
requerimento da Enfermeira Rosa Maria de Santa 
Clara pedindo demissaõ d'esse Cargo  - teve por des= 
pacho - como requer, depois de entregar o cargo a 
sua Sucessora:  Um  requerimento de Florencia 
Maria de Campos, e Carolina  França da Silva,   
pedindo admissaõ de does orfaõs - mandou se 
informar a Secretaria.  Leu se a Conta da Receita  



e Despeza dada pelo Thesoureiro relatada ao mez 
de Abril proximo passado - examinada na Secretaria  lance 
se em Contas.  Leu se um requerimento de Antonio 
Gentil Ibirapitanga propondo se a estabelecer jogos = 
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gynnasticos para uso dos Orfaõs mediante uma 
gratificaçaõ: deliberou se examinando o preten= 
dente ao trabalho já começado para se por em pra= 
tica os exercicios gynnasticos proponha um plano 
para a Meza deliberar com conhecimento de cau= 
as, que o Orfaõ deliberou a Meza Manuel Joaquim  
Reina, que ja por 2 vezes esteve hidrospico, e agora 
ameaçado do mesmo mal, fosse fazer uma viagem 
ao Rio Grande, ficando o Irmaõ Thesoureiro authori= 
sado a fazer lhe a roupa precisa.  Leu se o reque= 
rimento de Joaõ Mauricio de Paiva, Tio do Orfaõ 
Manuel Sergio de Britto, pedindo que lhe entre= 
gasse o mesmo orfaõ, visto estar prompto  a fim de  
promover seu adiantamento - Mandou se ouvir  
a Secretaria ouvindo o Reverendo Reitor quanto ao estado 
Orfaõ. Não havendo mais a tractar o Senhor Provedor  
levantou se a Sessaõ, e eu fiz lavrar a presente  
acta que subscrevi - 
 
                                                Joaõ  Quirino  Gomes  Provedor 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Manoel Belens de Lima 
                                                Jozé Reis de Figueiredo Jr 
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                                Francisco Joze Godinho 
                                               Antonio Pinheiro de Abreu         
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Sessaõ de 13 de Julho de 1845 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Thesoureiro, e Procurador, 
e Mezarios Lemos Ribeiro, Godinho, Pinheiro de Abreu, 
Alvarez Ribeiro, e Bellens, faltando com parte o Irmaõ 
Escrivam  e sem ella os Mezarios Figueiredo Junior, e 
Doutor Almeida, e faltando preenxer a falta dos falles= 
cidos Passos, e Pereira de Carvalho, o Irmaõ Prove= 
dor convidou o Mezario Bellens, a susbtituir a  
falta do Irmaõ Escrivam, e sendo por elle lida a acta da  
sessaõ antecedente, foi  approvada.  Teve leitura  
o seguinte expediente:  Um Officio do Reverendo Reitor re= 
quisitando varios objetos para ornato da Egreja, e  
Culto Divino - deliberou se que informasse o Irmaõ Thes= 
sureiro, e ficando authorisado logo a comprar o tape= 
te, se sua importancia for compativel  com o estado 
da Receita da Casa, respondendo se n'este sentido 
ao Reverendo Reitor, devendo se lhe mais, que fica authori= 



sado para encommendar o Sermaõ de São Joaquim: 
Um do Excelentissimo Presidente da Provincia approvando a escu= 
za que déra o Cidadaõ Jozé Joaquim de Souza Leite 
do cargo para que fora elleito de Mezario d'esta 
Casa Pia, e deliberou se que  se dessem as provi= 
dencias do Estado para ter lugar na proxima  Me=  
za a nova eleição tanto de um Mezario para substi= 
tuir aquelles como de outro em lugar do finado José 
Lopes Pereira de Carvalho, para o que se convidaraõ os 
Senhores Irmaõs Joaquim Alvarez da Cruz Rios, e José Pereira de Souza 
para formar a Meza Plena, conforme os Estatutos, a= 
visando se no mesmo Sentimentos aos Mezarios acturar. 
 A informaçaõ do Irmaõ de meza Alvarez Ribeiro sobre Ana= 
gelica Maria da Conceiçaõ  pretendente ao lugar de enfer= 
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meira, dando se por despachada como requerimento, lavrando 
se o competente termo.   O requerimento de Juliaõ 
pardo  desamparado, pedindo ser admittido no Collegio- 
Informa a Secretaria, umPlano de exercicio gyn= 
nastico proposto pelo Proffesor Antonio Gentil de Ibi= 
rapitanga: affirmou se do plano ficando o Irmaõ 
Thesoureiro authorisado a fazer a despeza precisa e 
designar o lugar dos mesmos jogos d'acordo com  
o preponente ouvido o Reverendo Reitor, ficando a gratifi= 
caçaõ para ser posteriormente designada pela Meza 
Um requerimento do Doutor Tito Adriano Rebello pedin= 
do um augmento de ordenado em vista das ra= 
zoe͂s que expoz - Informe a Secretaria.  O requeri- 
mento de Maria Ritta da Trindade pedindo o lugar  
de enfermeira. Está preenxido o lugar. O requeri- 
mento Maximiana da Conceiçaõ pedindo a ad= 
missaõ de seu filho Manuel Jacinto = Informe a 
Secretaria. O requerimento de Lucio Pereira de [†] 
pedindo por arrendamento o terreno baldio á Pra= 
ça do Comercio = Naõ tem lugar = Sendo por este [†] 
deliberado, que de nomeasse uma Comissaõ compos= 
ta dos Senhores Irmaõs Thessoureiro, Godinho e Bellens  para exam i= 
narem aquele local, e darem sua opinião sobre 
o estabelecimento de um barracaõ por conta da 
Casa.  Foi deferido o requerimento de Joaõ Mauri- 
cio de Paiva pedindo a entrega do Orfaõ ser Sobrinho 
Manuel Sergio de Britto, a vista das infor= 
maçoe͂s do Reitor e Secretaria.  O Irmaõ Proc= 
curador apresentou o Relatorio das demandas 
e quanto a causa de Manuel Martins Brazilio  
ficou o Irmaõ Thesoureiro incubido de nomear 2 ne= 
gociantes para louva los por parte da Casa Pia. 
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Sobre proposta do mesmo Irmaõ Thesoureiro se deli= 
berou que officiasse a Antonio José Pinto devedor  
da casa, pedindo se-lhe o pagamento do que lhe é de= 



vedor, ameaçando o com o emprego de meios judici= 
aes, caso naõ venha remir suas obrigaçoe ͂s. Naõ  
havendo mais a tractar se, o Irmaõ Provedor levan= 
tou a Sessaõ, do que para constar se lavrou se esta 
acta que subscrevi. 
 
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Manoel Belens de Lima 
                                                Jozé Reis de Figueiredo Jr 
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                                Francisco Joze Godinho 
                                               Antonio Pinheiro de Abreu 
                                               Manuel Lemos Ribeiro         
                                               Manoel Joaquim de Souza Brito 
 
Sessaõ de 3 de Agosto de 1845 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Escrivaõ, Thesoureiro, Procu= 
rador, e Mezarios  Doutor Almeida, Belens, Lemos Ribeiro, 
Rodrigues de Figueiredo, Pinheiro de Abreu, Alvarez Ribeiro, 
Godinho, substituindo um dos lugares vagos pelo Me= 
zario José Pereira de Souza, e faltando o Irmaõ Joaquim 
Alvarez da Cruz Rios que fôra tambem convidado para a 
substituiçaõ de outro, afim de se preenxer a Meza 
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conforme é exigido pelos Estatutos para a eleiçaõ 
de Membros que faltam, abrio o Irmaõ Provedor a 
Sessaõ e foi lida e approvada a acta da antecedente 
Procedeu se a eleiçaõ de 2 Mezarios que faltam 
para completar a Meza effetivamente e obtiveram 
votos no 1º escrutinio os seguintes: Doutor José de Goes 
Siqueira 4, Doutor Paulo Joaquim Bernardes da Matta,  
Luiz Lopes Vilas Boas, e Manuel Eleuterio  Alvarez de 
Araujo  2 cada um, Joaõ Pedro de Aguiar e Francisco 
da Cunha Cardozo um cada um, sendo por consequencia 
eleito o Doutor José de Goes Siqueira, verificadas as formali= 
dades do Estatuto   Seguiu se a nomeaçaõ do 2, pro= 
cedendo se a novo escrutinio, e foram votados Fran= 
cisco da Cunha Cardozo com 6 - Doutor Bernardes da Matta  
com 3, Manuel Eleuterio Alvarez  de Araujo com 2, e Joaõ Ce- 
zimbra com um, sendo por consequencia eleito o 1º quando  
as mesmas formalidades. Concluida assim a eleiçaõ 
retirou se o ex  Mezario José Pereira de Souza, e continuaram 
a Meza em seus trabalhos ordinarios, seguindo da 
parte da eleiçaõ ao Governo, solicitando sua appro= 
vaçaõ.  Leu se uma informaçaõ do Irmaõ Thesoureiro so= 
bre as diversas requisiçoe ͂s feitas pelo Reitor para ornamen= 
to da Capella, ouvindo o Thesoureiro que fosse fornecido o 
tapete somente for julgar dispensaveis por ora os demais obje= 
tos: Resolveu se de conformidade com a informaçaõ se= 
guiu se um officio ao Reitor pedindo um regulamento so= 
bre os exercicios gynnasticos, os dias de passeio, e na= 



taçaõ, a fim de o fazer observar pelo Professor, e evitar 
se conflitos que possam resultar entre si, a Meza e o  
Profesor: Resolveu se que o Irmaõ Escrivam respondesse ao Reitor 
quanto ao regulamento exigindo a apresentaçaõ do Horario que lhe é im= 
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posta no [†] 2º Capitulo 4 § 12º  do Estatuto a fim de a Meza 
sobre esta baze deliberar o que julgar conveniente fazendo 
egualmente sentir ao Reitor, que entra a Meza e os Empos= 
sados do Estabelecimento não podia haver conflictos. 
Seguem se requerimentos de partes, e é lido o do Doutor 
Fainrbanke pedindo a continuaçaõ do contracto sobre a  
Casa do [†]de Jerusalem por mais 9 annos a preço de 600$ 
por anno feito pela Administraçaõ os repasses de que a Proprie- 
dade necessita: Foi o Senhor Thessureiro encarregado de enten- 
der se com o [†] para um novo arrendamento sob as  
seguintes bazes: preço minimo 700$ [†] = prazo 3 annos fazendo a  
Meza os repassos absolutamente necessarios a conservaçaõ do 
Edificio, sujeito o contracto a final approvaçaõ da Meza. Hum 
requerimento de Manuel da Silva Costa pedindo a entrega do 
Orfaõ Joaõ Ribeiro  - a informar o Irmaõ Thessureiro. Outro requeri= 
mento de Maria Alves de [†] pedindo a admissaõ de um filho de  
nome Saturnino - Foi admittido - O Irmaõ Belens pro= 
poz que se estabelecesse no Collegio as officinas de Alfai= 
ate e Sapateiro a fim de prestar a a aprendisagem se al= 
guns Orfaõs, e as obras da Casa - Foi approvada nomeando 
o Irmaõ Provedor uma Comunicaçaõ dos Ilustrassimos [†], Alvarez Ribeiro e The= 
soureiro para promoverem os meios para execuçaõ d'es= 
ta proposta.  Achando se concluidas os objectos a tra= 
ctar, o Irmaõ Provedor encerrou a Sessaõ, lavrando se esta Acta 
que eu Escrivaõ a fiz escrever e Subscrevi. 
 
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Jozé de Barros Reis    Escrivam 
Manoel Joaquim de Souza Brito        Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro   
Francisco Joze Godinho                     Antonio Alvarez Ribeiro 
Antonio Pinheiro de Abreu                  [†] Manoel Ezequiel de Almeida 
Manuel Lemos Ribeiro                         Manoel Belens de Lima 
                                                            Jozé Reis de Figueiredo Jr                                                 
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               Sessaõ Extraordinaria em 17 de Agosto de 1845 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Godinho, Be= 
lens, Figueiredo Junior, Lemos Ribeiro, Pinheiro e Ribeiro  
faltando com causa o Irmaõ Escrivam e sem elle os Senhores Irmaõs  
Doutor Britto e e Doutor Almeida, o Irmaõ Provedor  convidou  
ao Mezario Pinheiro para servir de Escrivam, e n'esta oc= 
casiaõ presentes os Senhores Irmaõs Eleitos de novo Doutor  José de Goes 
Siqueira e Francisco da Cunha Cardozo, o Irmaõ Pro= 
vedor os convidou a prestarem o juramento, depois  



do qual tomaram assunto para fazerem ponto da ac= 
tual addministraçaõ - E para constar se lavrou 
a presente acta que eu Antonio Pinheiro de Abreu  
Escrivaõ interino subescrevi -      
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Manoel Belens de Lima 
                                                Jozé Reis de Figueiredo Jr 
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               [†] 
                                                Francisco Joze Godinho 
                                               Antonio Pinheiro de Abreu 
                                               Francisco da Cunha Cardozo 
                                               Manuel Lemos Ribeiro         
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            Sessaõ de 7 de Setembro de 1845 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Belens, Figuereido Junior 
Godinho, Cunha Cardozo, e Doutor Goes Siqueira, faltando com 
causa o Irmaõ Escrivam e sem elle os Senhores Irmaõs Doutor Britto, Doutor Almeida  
Ribeiro, e Lemos Ribeiro, foi convidado o Irmaõ Pinheiro 
para servir de Escrivaõ, e tomado assento abrio se a 
Sessaõ, e lida a acta da antecedente foi approvada. 
Foi lido um Officio do Padre Mestre Reitor apresentando 
o Planno para as exercicios gynnasticos, de nataçaõ 
 [†] a Meza resolveu que o Irmaõ Doutor Goes se encarre= 
gasse de apresentar sobre elle o seu parecer. 
Foi lido o demonstrativo das causas judiciais  
da Caza: a Meza ficou inteirada, e resolveu que a  
respeito da de Manuel Martins de Santa [†] se  
requeresse para os Inquilinos recolhessem os alu= 
gueres vencidos ao Deposito Publico, e que logo que se co= 
nhecesse que a quantia da execuçaõ se acha segura, 
[†] e se alegasse ao Juiz competente da causa para 
mandar levantar a penhora: resolveu mais que quanto  
a causa contra o Cazal de Domingos de Abreu Godinho 
naõ se podendo saber quem sejam os herdeiros de 
Thomaz de Aquino Pereira, lembra, si naõ poderá 
ter lugar a citaçaõ por Edicta e proseguir a execuçaõ. 
   Leu se  um Officio do Padre Mestre  Reitor  dirigido ao Irmaõ 
 Thesoureiro em que dá parte de uma especie de epi= 
demia apparecida nos meninos, da qual porém já  
se achavam livres, bem como que o Orfaõ Manuel 
Sergio naõ tinha sido tirado por seu Tio Joaõ Mauricio 
de Paiva, que o havia pedido, e a Meza concedeu, ficou  
inteirada, bem  como de providenciar quanto ao arranjo do re= 
ferido Orfaõ.       Despacharam se os seguintes requerimentos: 
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de Izabel Maria e Manuel Jozé Jorge - Informe a  
Secretaria: do Padre José Fe[†] - Informe o Padre Mestre  Reitor 
de Antonio Gentil Ibirapitanga - na proxima Sessaõ de= 



pois da Meza examinar o trabalho e aproveitamento da 
Orfandade nos exercicios estabelecidos resolverá a res= 
peito de José Ferreira de Souza - remettida a Comissaõ       
nomeada para este fim. de Manuel da Silva Costa - 
naõ tem lugar.    O Irmaõ Thesoureiro appresentou 
a 4c de Receita e Despeza do mez de julho proximo passado, man= 
dou se - que conferida, se lhe abone. 
     O Irmaõ Thesoureiro participou a Meza estar 
de posse de 20 Appolices de um conto de reis cada 
um vindas do Rio de Janeiro, do legado do Comandante            
Pedro Rodrigues  Bandeira, bem como que nada fez 
com o Fainrbanke, por se naõ concenssuarem com o 
preço do aluguel da Casa que este ocupa, e que fi= 
cou para realisar logo que chegasse da Chapada de Dia= 
mantina para onde foi.   Naõ havendo mais nada a trac= 
tar se, o Senhor Provedor encerrou a Sessaõ, do que para     
constar se lavrou a presente acta que eu Escrivam interino Subes= 
crevi.                                         
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Manoel Belens de Lima 
                                                Jozé Reis de Figueiredo Jr 
                                                Francisco Joze Godinho 
                                                [†]   [†]   [†]   [†] 
                                               Antonio Pinheiro de Abreu 
                                               Francisco da Cunha Cardozo 
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                      Sessaõ em 20 de Novembro de 1845 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Irmaõs Provedor, Escrivam, Thesoureiro e Me= 
zarios Ribeirio, Figueiredo Junior, Pinheiro de Abreu, 
e Godinho, faltando com parte o Irmaõ Bellens, e 
sem elle os Mezarios Doutor Goes, Lemos Ribeiro, Doutor Almeida 
Procurador Doutor Britto, e Cunha Cardozo, abriu o Irmaõ 
Provedor a Sessaõ da Meza, e foi lida e approvada 
a acta da antecedente. Procedeu se ao despacho 
de requerimentos na forma seguinte:  de Francisco 
Jozé da Costa e Abreu, pedindo a entrega de 2 Orfaõs 
Jorge e Augusto - como requer. Domingos Teixeira - 
pedindo a admissaõ de um Orfaõ. Informe a Secretaria 
Marcos José Ferreira, pedindo o lugar de funileiro da  
Casa, naõ tem lugar por ora - Maria Constança Caro= 
lina - pedindo a entrada de [†] - Informe a Secre- 
taria - Antonio Alvarez Ribeiro - pedindo o Orfaõ Manu= 
el Sergiode Britto para seo Caixeiro - Como requer - 
Joanna da Matta e Pinho - pedindo a admissaõ de um 
Orfaõ - Informe a Secretaria - O padre Jozé Helio, pedindo  
a entrega do Orfaõ Florentino Roiz - como requer a= 
presentando este ao Reverendo Reitor - H. G. Costa pe= 
dindo 2 Orfaõs para sua Officina - Informe o Reitor - 
Jozé Maria Borges -Orfaõ, pedindo para ser admi= 
tido no Seminario - Informe a Secretaria - A Comissaõ 
nomeada par a o estabelecimento das officinas de  



sapatos e Alfaiate mno Collegio offereço o seguinte 
parecer = A Comissaõ nomeada para promover os 
meios de por em effectiva execuçaõ a resoluçaõ des= 
as Meza para se estabelecer no Seminario uma offici= 
na de Alfaiate, e outra de Sapatos para uso da Caza 
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e ensino dos Orfaõs, que para isto se destinarem, 
vem hoje apresentar  a Meza o resultado do que  
lhe fora incumbido.  Reconhecendo a Comissaõ que  
a experiencia é a melhor mestra em todas as causas  
e que sempre se adquira  um melhor resultado quando 
se esperam os resultados d'ella , julgou não ser  
prudente fazer um contracto definitivo, e preci 
so limitou se a tractar com os Mestres - Alfai= 
ate Jozé Ferreira, e Sapateiro Agostinho entregando 
a cada um d'elles as fazendas necessarias para  
um numero certo de obras, que se devem fazer 
no Seminario nos lugares designados para orffi= 
cinas, para depois de feitas, poder se com mais conhe= 
cimento de Causa  entrar se no conhecimento da u= 
tilidade que d' ao ellas pode porvir ao Estabelecimento, 
reconhecida a qual, a Meza entaõ tractará com es= 
tes Mestres de um ajuste definitivo.   N'estas Offi= 
cinnas desde já seraõ admittidas como discipulos 
os Orfaõs que a Meza para isto apresentar aos mesmos 
que saõ obrigados a ensinar lhes estes Officios - e se [†] 
tensiamente que os Mestres venceraõ durante este  
tempo cada um de [†]   800 $ diarios (nos dias 
uteis) com comida do refeitorio, té a Meza resolva 
definitivamente o que mais propicio lhe parecer. 
     Sem mais a Comissaõ de communicaçaõ des= 
ta Mesa, que o Senhor Thezoureiro tem dado o devi= 
do andamento para que se apromptem os lugares  
e objetos precisos para se levar a effeito este ensaio. 
[†] e Seminario dos Orfaõs 20 Novembro de 1845 = Ro= 
drigo Antonio de Figueiredo  Francisco Jozé Godinho, An= 
tonio Alvarez Ribeiro = Apresentando o Irmaõ Thezoureiro as 
Contas do anno findo , passou o Irmaõ Provedor 
 
f. 110r                      109 
                                                                                                                     
Rebello 
a nomear para a Comissaõ de exame aos Mor= 
domos Alvarez Ribeiro, Cunha Cardozo, e Lemos Ribeiro - Não 
havendo mais a tractar, o Irmaõ Provedor encerrou 
os trabalhos, do que para constar se lavrou esta acta  
que eu  
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
Jozé de Barros Reis               Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Jozé Reis de Figueiredo Jr 
                                                Francisco Joze Godinho 
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               Antonio Pinheiro de Abreu 
 



             Sessaõ em 7 de Dezembro 
 
Sendo presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Escrivam, Thesoureiro, 
e Mezarios Belens, Rodrigues, Doutor Almeida, Doutor Goes, 
Cunha Cardozo, Abreu, e Godinho, faltando sem parte  
os Senhores Irmaõs Procurador, Lemos Ribeiro, e Alvarez Ribeiro, abrio 
o Irmaõ Provedor a Sessaõ, e foi lida e approvada a  
acta da antecedente.  Leo se um officio do Reverendo Reitor 
informando sobre a pretensaõ de H.J. Cocke de se  
lhe concederem dois Orfaõs a quem ensinou o officio de  
de maquinista: informe o Reitor formalemente apre= 
sentando uma relação de 10 Orfaõs que se acham em  
estado de ser destinados a officios. Resolveu se que  
o Reitor admitisse o pretendente a uma entrevista 
com os orffaõs, que estão em estado de saber, a fim de  
se conciliar o mais possivel a pretensaõ d'aquelle com 
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com a mesma vocação d'estes. O Doutor Jozé de Goes apresentou 
o trabalho de que fôra encarregado quanto ao Ho= 
rario dos trabalhos do Collegio, e para que naõ fos= 
se contemplado o tempo para a aprendisagem das 
officinas de alfaiate e Sapatos, que se acham esta= 
belecidos, resolveu se que o Irmaõ Provedor com o Doutor Go= 
es ouvindo o Reitor em conferencia organizasse o 
Horario em todas as suas partes para que fosse pos= 
to em execução.    Seguiram se requerimentos so= 
bre admissoe͂s de Orfaão, e fossem despachados - 
O Requerimento do Proffessor pedindo decisaõ sobre a  
gratificaçaõ que a Meza tem de arbitrar lhe dire= 
cção dos jogos gynasticos - ficou adiado - Informa= 
çaõ do Irmaõ Escrivam sobre augmento de ordenado que pe= 
de o Medico do partido.  Resolveu se em attençaõ ao 
augmento de trabalho, que hoje preza sobre o Medi= 
co em relaçaõ ao numero de Orfaõs, que fossem os vencimentos  
d'este elevado de  300$000 (trezentos mil reis) que devem 
principiar do anno proximo vindouro em diante. Leu se 
o parecer sobre as Contas da Receita  e Despeza da Caza, e 
foi a imprimir.  O Irmaõ Belens requereo a verifica= 
são dos Estatutos da Caza: foi approvado     . Naõ havendo  
mais a tractar se o Irmaõ Provedor enserrou os trabalhos a 
que se lavrou a presente acta. 
 
                                                       Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
Antonio Pinheiro de Abreu           Jozé de Barros Reis      Escrivam 
                                                       Rodrigo Antonio de Figueredo - Thesoureiro    
                                                      Jozé Reis de Figueiredo Junior 
                                                      [†]   [†]   [†]   [†] 
                                                      Francisco Joze Godinho 
                                                      [†] Manoel Ezequiel de Almeida 
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                             Sessaõ em 1º de Março de 1846 
 



Presentes os Irmaõs Provedor, Escrivam, e Mezarios Bellens, 
Alvarez Ribeiro, Lemos Ribeiro, Pinheiro de Abreu, e Godinho, 
faltando com causa os Irmaõs Thesoureiro, Procurador, 
Doutor Goes, Doutor Almeida, Cunha Cardozo, e Rodrigues de Figuieredo,  
foi aberta a Sessaõ, e lida e approvada a acta da antece= 
dente.  Leu se um officio do Governo offerencendo para  
a Livraria do Collegio um exemplarda tracduçaõ de E= 
neida por João Gualberto Ferreira: resolveu se, que se 
agradecesse ao Governo. Seguiu se mais um officio  da Me= 
za Administrativa da Caza da Santa Misericordia, solli= 
citando a admissaõ de alguns expostos, que tendo conclui= 
do a creaçaõ, estaõ estes termos de redeber educaçaõ n'es= 
te Collegio: resolveu se, que se officiasse, digo, que fo= 
se remettida a Meza copias do artigo dos Estatutos que 
tracta das condiçoe ͂s necessárias às admissoe͂s, a fim de 
que aqquella Meza examinasse as circunstancias dos expres= 
sos sob taes condiçoe ͂s, remetta uma relaçaõ dos que se  
achem em termos de ser admittidos, para que se 
possa deliberar Hum officio do subdelegado da Igreja  
requisitando uma relaçaõ das pessoas empregadas 
e recolhidas no Collegio para a organizaçaõ da esta= 
tistica da mesma Freguezia: que se remetesse. 
Hum officio do Commandante da Estaçaõ Na= 
val  communicando ao Thesoureiro ter recebido para ter 
praça no corpo de Imperiais Marinheiros o Orfaõ Jozé  
de Sancta Ignez, que a Meza delibérara que tivesse este des= 
tino - inteirada - Do Comandante Superior Interino 
da G.N. respondendo ao Escrivaõ ter providenciado para  
que os 2 Orfaõs Faustino Jozé das Boas Novas, e Lucio Gal= 
dino de Souza, que se acham apprendendo officios, apro= 
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vam chamadas ao serviço da G.N.  naõ continuem 
a ser incommodados: inteirada - Hum oficcio  
do Reverendo Reitor  acompanhando uma colleção de 
copias de dezenho tiradas pelo Orfaõ Carlos Muniz , 
e solicitando para estimulo do mesmo Orfaõ no des= 
envolvimento do talento, que mostra para aquel= 
la arte, que a Meza lhe mandasse lhe fornecer uma 
Caixinha de tintas.  resolveu se, que se expedisse  
ordem ao Irmaõ Thesoureiro para para comprar, e dar 
ao Orfaõ a Caixa de Tintas, mandando se enco= 
mendar ao Reitor, que promovesse por meio do  
Proffessor respectivo o maior desenvolvimento que  
se podésse dar ao Orfaõ n'este ramo - Não haven= 
do mais a tractar o Irmaõ Provedor fechou a Ses= 
são, da qual se lavrou a presente acta. 
                                                Joaõ  Querino Gomes  Provedor 
Jozé de Barros Reis                  Francisco da Cunha Cardozo 
                                                Francisco Joze Godinho 
                                                Manuel Lemos Ribeiro       
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               Antonio Pinheiro de Abreu 
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Sessaõ em 19 de Abril de 1846 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Escrivaõ, Thesoureiro. e  
Mezarios Ribeiro, Belens, Lemos Ribeiro, Doutor Goes, Cunha 
Cardozo, Abreu e Godinho, faltando os Irmaõs Figueiredo Junior, 
Doutor Almeida e Procurador, foi lida e approvada a acta da  
Sessaõ antecedente.     O Thesoureiro propoz que tendo 
comprado as bacias para o sobrado á rua direita de Pa= 
lacio, a Meza o authorizasse  mandar collocalas: foi  
approvado.  Fotam deferidos os seguintes requerimentos 
mandando admittir os Orfaõs// Paulo Canuto// filho de  
Maria Constancia Carolina//  Americo// filho de Umbelina 
Manuela de Jezús e o orfaõ Jozé Maria Borges - Foi  
lido o relatorio das Causas Judiciais, um Orffaõ do Prof= 
fessor de Dezenho enviando uma relaçaõ de seus alun= 
nos acompanhada de productos.  O requerimento  
de Joaõ Baptista Dias pedindo se lhe entregue o 
Orfaõ Pedro Jozé de Alcantara, já prompto, teve o se= 
guinte deferimento// Como requer, assignando o res= 
pectivo termo, e sendo este prezente ao Reverendo Reitor -  
O dos Mestres Alfaiates, e Sapatateiro do Collegio pe= 
dindo que seus salarios fossem contados tambem  
nos Domingos e Dias Santos, foi assim deffinido = Em 
Vista do parecer da Comissaõ encarregada de tractar 
com os supplicantes, o Senhor Thesoureiro naõ tem faltado 
ao que Deve aos mesmos Supplicantes. Mandou se para  
ter o attestado requerido pelo Mestre Alfaiate. Foi  
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mandado observar o orario apresentado pela Commissaõ  
officiando se para este fim ao Reverendo Reitor e Proffessor 
esperando a Meza de ambas que seja pronctualmente  
cumprido mediante a coadjuvaçaõ que se devem prestar.  O Thesoureiro apresentou as 
Contas dos 3 
mezes ultimos que se mandaram examinar, e fa- 
zer o devido lançamento.    Naõ havendo mais a tra= 
ctar se, o Irmaõ Provedor fechou a Sessaõ. 
                                                Joaõ  Querino Gomes  Provedor 
                                                Jozé de Barros Reis      Escrivaõ 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Francisco da Cunha Cardozo 
                                                [†] Lopes [†] 
                                                Manuel Lemos Ribeiro       
                                                Francisco Joze Godinho 
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                                                                                   
     Sessaõ de 7 de Junho de 1846 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Escrivaõ, Thesoureiro, e  
Procurador, e os Mezarios Godinho, Cunha Cardozo, 
Belens, Doutor Goes, e Figueiredo Junior, faltando o Irmaõ Escri= 



vaõ, e os Mezarios Lemos Ribeiro, Pinheiro de Abreu, 
Alvarez Ribeiro, e Doutor Almeida, o Irmaõ Provedor convidou  
o Mezario Belens para suprir o Irmaõ Escrivaõ, e  
sendo aberta a Sessaõ, foi lida e approvada a acta  
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Sessaõ antecedente.   Leu se o seguinte expediente - 
Officio do Padre Mestre Reitor incluindo a lista dos meninos  
que se acham frequentando ao officio de Alfaiate e  
Sapateiro, ficou a Meza Inteirada   Officio da Commissaõ li= 
quidadora  da Divida atrazada, pedindo R$1:203$157 
que deve a Caza Pia por decimos, [†] de Escravo té 
1836: deliberou se, que o nosso Irmaõ Escrivam respondes= 
se a Meza onde  isempçaõ que a Caza obteve d'esses im= 
postos, ouvindo a tal respeito o nosso Irmaõ Pro= 
curador: officio do Proffessor  de 1as lettras offerecen= 
do a Meza 13 exemplares de um compendio de or= 
thographia que publicou, e offereceo aos seus dis= 
cipulos - Que se lhe respondesse agradecendo - offi= 
cio do Subdelegado da Conceição Praya remettendo 
por ordem do Chefe de Policia. Orfaõ Joaõ Jozé Soares  
que fôra gravemente maltractado por seu mentor Marciano 
F. Cab[†]ga, de que mandára formar Semminario, recom= 
mendando, que os mesmo Orfaõ não fosse mais para Ca= 
za do Mestre  - Ficou a Meza inteirada, e o Irmaõ Thes= 
soureiro encarregado do dia do novo destino ao Orfaõ: Re= 
querimento de Silvestre Francisco Meira pedindo que 
se lhe entregasse o Orfaõ Domingos Jozé de Souza, teve  
por despacho - informando o Irmaõ Escrivaõ    Requerimento  
de Joaõ Machado de Mello - mestre Serralheiro, que  
se oferece a tomar os Orfaõs Manuel Quinino da França 
e [†] Laureano Cardozo para lhes assinar a sua prof= 
fissaõ: Que informasse o Irmaõ Escrivaõ - O Irmaõ 
Thesoureiro apresentou as Contas da Receita e Despeza dos  
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dos mezes de Março e Abril: conferida na Secretaria, façam 
se o devido lançamento. Requerimento de Bento  
Jozé da França Vanique, pedindo a entrega de teo 
Sobrinho Manuel Emidio Panique  para lhe ensi= 
nar o seu officio de esculptor: Informe ao Irmaõ Escrivam. 
Dois Requerimentos de Jozé Pedro de Souza e França 
Antonio da Costa Pinheiro, pedindo o lugar de pro= 
curador agente da Caza Pia, depois de ouvido o 
Irmaõ Procurador, prescedeo se a votaçaõ obten= 
do 4 votos Fracisco Antonio da Costa Pinheiro 
e 4 Joaquim Geraldo de Mello Albuquerque, que  
se achava servindo interinamente por Escolha do Irmaõ 
Procurador, e como segundo os Estatutos não houvesse 
quem desempatasse, ficou a eleiçaõ adiada para  
a seguinte proxima sessaõ, para a qual seraõ avi= 
sados todos os Mezarios a fim de se formar a Meza 
plena. Requerimento de Maximina Maria do 



Sacramento pedindo admissão de 2 filhos no 
Collegio: Informe a Secretaria - O Requerimento  
adiado do Doutor G.E.Fairbankes teve o seguinte  
despacho// ficou authorizado o Irmaõ Thesoureiro a  
alugar a Caza por 600R$  por anno pagos a [†] 
[†], passando se termo com a competente fiança 
e clausulas necessarias.  Requerimento de Bene= 
dicta Soares pedindo a admissaõ do Orfaõ An= 
tonio da Costa  - Informe a Secretaria  - Requeri= 
mento de Josepha Maria dos Anjos pedindo  
admissaõ do Orfaõ Moises Cavalcante de Albu= 
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                                                                                                                     Rebello 
querque: Informe a Secretaria - Requerimento de An= 
tonio Gentil Ibirapitanga instando pela fixação da 
qualificação que se lhe prometteo, pelo Estabeleci= 
mento dos jogos gynnasticos = Fica marcada a  
qualificação de cem mil reis annuares contados des= 
de que lhe teve começo o exercicio gynnasticos, re= 
gulando se pelo Novo Horario, e alteraçoe ͂s que   
a Meza houver de fazer a vista da pratica dos  
mesmos jogos, para o que designará um dia// 
O Irmaõ Thesoureiro representou a vista dos pon= 
tos das officinas de Sapateiro e Alfaiate, que se fa= 
zia mister tomar alguma medida para os tornar 
mais assiduos, e faz elos appresentar maior resultado 
de seus trabalhos: que o Irmaõ Thesoureiro as ad= 
moestasse, e d'esse as providencias precisas - 
O mesmo representou que tendo dado princi= 
pio a alguns concertos de casas por serem de  
urgencia, pedia authorizaçaõ a Meza para  
as continuasse - foi approvado que se fizessem: 
demonstrar mais que era prejuizo augmen= 
tar a quantidade de certos generos estipulados  
na tabella - deliberou se o augmento 1/2 
quarto de farinha de mandioca, e tinta a [†] 
de lenha por dia, e meia quarta de sal por mez 
     O Irmaõ Procurador appresentou o Relatorio 
das demandas, e depois de algumas observaçoe͂s  
Venceu se quanto a causa de execuçaõ com os herdeiros  
de Joaquim Bento, que se Seguisse a apella= 
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çaõ no caso se poder fazer subir nos proprios 
autos, aliás que na na primeira Sessaõ se decidi- 
ria avista de nova informação á respeito: 
Nada mais havendo a tractar o Irmaõ Pro= 
vedor fechou a Sessaõ. 
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Manoel Joaquim de Souza Brito   
                                                Francisco Joze Godinho       
                                                [†]  [†]  [†] 



                                               Francisco da Cunha Cardozo 
 
Sessaõ em 9 de Julho de 1846 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Escrivam, Thesoureiro, e Pro= 
curador, e Mezarios Abreu, Godinho, Cunha Cardozo,  
Lemos Ribeiro, Alvarez Ribeiro, Rodrigues, Doutor Almeida, e Be= 
lens, faltando sem parte o Irmaõ Doutor Goes, o Irmaõ 
Provedor abrio a Sessaõ, e foi lida e approvada a acta  
de Sessaõ anterior.  O Irmaõ Thesoureiro apresentou 
a Conta da Receita e Despeza do Estabelecimento no 
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mez de Maio - foi  conferir e lançar se pela Secretaria. 
Leo se um Officio do Governo exigindo ser informado 
por que  ordem, e desde quando está este Estabeleci= 
mento de posse e uso fructo do Hospicio de Jerusa= 
lem: deliberou se que se respondesse.  Foi lido o re= 
querimento de Jozé Vicente de Sá Freire  pedindo o paga= 
mento de um Bilhete de loteria extrahida em  
1826, que teve de premio 8$ - A vista da informaçaõ 
da Secretaria a Meza mandou pagar.   Foram li= 
dos os requerimento de Jozé Joaquim de Magalhae͂s, 
Antonio Maria de Moura Mattos pedindo o 1º tirar 
o Orfaõ Manuel Jozé Machado para cuidar na conti= 
nuação da sua educação e arranjo, e o 2º pedindo 
o Orfaõ Antonio Jozé de Miranda para ser Coveiro: 
porem ambos a informa ao Irmaõ Escrivaõ. 
    A vista da informação do Reverendo Reitor foram inde= 
feridos os requerimentos de Silvestre Francisco Mei= 
ra, e Joaõ Machado de Mello que precisam tomar 
conta o 1º do Orfaõ Jozé de Souza, e o 2º do Orfaõ Ma= 
nuel Quirino, e Francisco Januario -   Foram mandados 
admitir  no Collegio, depois se verificado o exame 
de sanidade Manuel filho de Izabel Maria, Laurin= 
do - de Jesuina Alvarez - Antonio - de Joanna da Matta 
e Pinho// Heleodorio = de Alexandra Maria do Sacra= 
mento, Manuel - orfaõ a Requerimento de Antonio 
Francisco de Oliveira, Leocadio, Estanislau, e Tomaz 
de Aquino - Expostos da Misericordia a Requeri= 
mento da Meza respectiva - Foram a informar 
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pela Secretaria os requerimentos de D. Carolina Francisca 
da Silva, e Levindo Pinheiro dos Reis pedindo admis= 
são de Orfaõ.   Foi lido um officio do Proffesor de De= 
zenho remettendo a relaçaõ trimestral de seus a= 
lunnos - ficou a Meza inteirada, e egualmente um 
do Reverendo Reitor  prestando as informaçoe͂s exigidas a= 
cerca de 3 orfaõs cuja entrega era solicitada - ficou tam= 
bem a Meza inteirada. O Irmaõ Thesoureiro deu com= 
ta de ter alugado a sala para o Escriptorio deste Es= 
tabelecimento na Cidade baixa, e comprado um [†] 



para guarda de [†]  [†] - foi approvado.    Passou se 
a tractar da nomeaçaõ do Procurador de Causas,  
foi provido no emprego Francisco Antonio da Costa 
Pinhero que obteve 8 votos contra 3 que [†] 
em o Procurador Geraldo, que foi indefferido, bem  
como Jozé Pedro de Souza tambem pretendendo- Não há= 
vendo mais a tractar se o Irmaõ Provedor levantou a  
Sessão. 
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Jozé de Barros Reis      Escrivam 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Manoel Joaquim de Souza Brito   
                                               Antonio Pinheiro de Abreu 
                                                Francisco Joze Godinho    
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               Francisco da Cunha Cardozo 
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Rebello 
Sessaõ em 2 de Agosto de 1846 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Procurador, 
e Mezarios Godinho, Alvarez Ribeiro, Lemos Ribeiro, Doutor Al= 
meida, e Doutor Goes, faltando com parte os Senhores Irmaõs Bellens, Pi= 
nheiro de Abreu, Cunha Cardozo, e Rodrigues de Figueiredo - abrio 
se a Sessaõ, e foi lida e approvada a acta da antecedente. 
   Leu se um officio do Governo participando a mudança 
da Aula de Mechanica para o Arsenal de Guerra 
a fim de que a Meza possa aproveitar esse estabele= 
cimento como entender beneficio dos Orfaõs.   Foi in= 
deferido o requerimento de Bento Jozé da França  
Vanique pedindo tomar o Orfaõ Manuel Emigdio 
Vanique - Foram mandados admittir os Orfaõs Manu= 
el do Nascimento, filho de Maria do Socorro, e Linvindo 
Pinheiro dos Reis, filho da finada Demiciana Maria 
da Encarnação, depois se procede o exame de Sanidade, 
e mandaram se entregar o Orfaõ Antonio Jozé de Mi= 
randa a Antonio Maria de Moura e Mattos para 
Caixeiro da sua loja, e a Jozé Joaquim de Magalhae͂s o 
Orfaõ Manuel Jozé Machado continuar a educalo- 
Foram a informar à Secretaria os Requerimentos 
de Domingos Guedes Cabral pedindo 2 Orfaõs para se= 
rem empregados em sua Typografhia - do Reverendo Curador 
Vicente Maria da Silva pedindo o Orfaõ Luiz Antonio  
Lisboa para continuar a educalo, e de Maria Luiza de 
S. Rofino pedindo a admissaõ de seu filho Joaõ - O Irmaõ 
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Thesoureiro apresentou a Conta do mez de Junho  
que foi a conferir e lançar se pela Secretaria - O  
Irmaõ Procurador leu o Relatorio das Causas sobre 
o qual ficou a Meza inteirada - Leram se 3 Officios  
do Reverendo Reitor sobre objectos de expediente, e ficou a [†] 
[†]  a Meza.  A Meza resolveo que  no proximo  



Domingo  que se procedesse a Elleição da Nova Meza, para  
o qual se avisaria a todos os Membros para procede= 
rem a ella em Meza plena na fórma do Estatuto. 
Não havendo mais a tractar, o Irmaõ Provedor fe= 
chou a Sessaõ. 
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Jozé de Barros Reis      Escrivam 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                Francisco Joze Godinho    
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                                [†] Jozé de  [†]  [†] 
                                                Manoel Joaquim de Souza Brito   
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Rebello 
Sessaõ Extraordinaria em 9 de Agosto para Eleição da Nova 
Meza Administrativa 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Procurador, 
e os Mezarios Rodrigues de Figueiredo, Godinho, Belens, Alvarez 
Ribeiro, Doutor Jozé de Goes, Cunha Cardozo, Pinheiro  
de Abreu, e Luiz de Souza Gomes convidado no impedimento 
do Doutor Manuel Exiquiel de Almeida, abrio a Sessaõ,  foi lida  
e approvada a acta da antecedente. Procedeu se a votação 
da Meza para o futuro trienio de 1846 a 1849, com as for= 
malidades exigidas nos Estatutos, e recolhidas as cedulas  
e feita a apuração foi o resultado da Eleição o Seginte: 
Para Provedor, o Conselheiro Desembargador Honorato 
Jozé de Barros Paim com 7 votos, Escrivaõ e Cidadão 
Francisco Manuel Gomes da Cunha com 9 votos - Thesoureiro 
Negociante Antonio Alvarez Ribeiro 7 votos, Procurador da 
Meza o Doutor Cazimiro de Sena Madeira 7 votos - para 
Mordomo - os Cidadaõs Francisco Jozé Godinho - 12 votos- 
o Doutor Jozé de Goes Siqueira 11 - Francisco da Cunha Cardozo 11 - Ro- 
drigo Antonio Figueiredo 11 - João Cezimbra 10 - Francisco 
Belens de Lima 9 - Major Luiz Lopes Vilas Boas 7 - Ma= 
nuel Eleuterio Alvarez de Araujo 6 - Antonio Jozé de Lima 6 -  
Obtiveram tambem votos os seguintes - para Provedor  
o Baraõ dos [†] 5 - Desembargador Tosta 1 - Para Escrivam Jozé 
Carlos de Novais Lins 4 - para Thesoureiro João Alvarez Pitombo 
6 - para Procurador da Meza o Doutor Liberato de Mattos 5 - Doutor Pra= 
xedes Froes 1 - e para Mordomos os Cidadaõs Joaõ Adriano 
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Chaves 5 votos - Jozé Antonio Gomes 4 - Antonio de Souza Vi- 
eira 4 - Joaquim Victo Tavares França 3 - Jozé Borges Fer= 
raz 3 - Antonio Pinheiro de Abreo 2 - Manuel de Castro Ne= 
ves 1 - Domingos Lopes Ribeiro 1 - Luiz Jozé Pereira Rocha 1- 
Joaõ Pinto Ribeiro de Souza Bulhoe ͂s 1 - Manuel Jozé Guedes  
Chagas 1 - Victor de Oliveira 1- Francisco Liberato de Mattos 1 - Jo=. 
aõ Alvarez Pitombo 1 - Candido Pereira de Castro 1- Domingos Gomes 
Bello 1 - Domingos Pereira de Castro Aguiar 1- Luiz de  
Souza Gomes 1- Jozé Rodrigues de Figueiredo 1 - Antonio Alvarez Ri= 
beiro 1 -      Concluida a eleiçaõ a Meza Officiou ao Excelentissimo Presi= 



dente da Provincia submettendo à sua approvaçaõ e resulttado  
d'ella, e naõ havendo mais a tractar se, o Irmaõ Pro= 
vedor levantou a Sessaõ - da qual se lavrou a presente 
acta. 
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Jozé de Barros Reis      Escrivam 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                [†] Jozé de  [†]  [†] 
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               Francisco da Cunha Cardozo 
                                               Francisco Joze Godinho    
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                                                                                                                     Rebello 
Sessaõ em 30 de Agosto de 1846 
 
Presentes os Senhores Irmaõs Provedor, Escrivam, Thesoureiro e Procurador,  
e os Mezarios Godinho, Alvarez Ribeiro, Doutor Goes, e Pinheiro de  
Abreu, faltando com parte os Ilustrissimos Irmaõs Belens-, Cunha Cardozo, 
Rodrigues de Figueiredo  Doutor Almeida e  Lemos Ribeiro abrio a Ses= 
saõ, e foi lida e approvada a acta da antecedente - leu  
se um officio do Governo approvando a eleição da nova Me= 
za, em virtude do qual havia o Irmaõ Provedor mandado 
avizalo para a posse no começo 6 de Setembro proximo passado ficou a Meza 
inteirada - Foi presente um officio do Inspector interino  
da Thesouraria Provincial exigindo que se entre para os 
Cofres Publicos com os saldos das loterias extrahidas - fi= 
cou a Meza interirada, e certa em cumprir opportunamente 
esta exigencia: mais um despacho do Presidente da Provincia 
exigindo informaçaõ da Meza acerca de um requerimento  
que os mesmo endereçara a Orminia Barboza da Silva 
A Meza deliberou que se respondesse que o requerente 
deve se dirigir directamente á ella documentando o seu alle- 
gado, e que este feito, será ella attendida, havendo vaga 
como tem sucedido em [†] caso - O Thesoureiro apre= 
sentou a Conta da Receita e Despeza do mez de Junho, que  
se mandou examinar e lançar pela Secretaria- Foram  
a informar os requerimentos de Antonia Bazolissa de 
Paiva, e Helena Clara da Rocha pedindo a admissaõ  
do orfaõ - Foram definidos os requerimentos seguintes de 
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Domingos Guedes Cabral, mandando se lhe entregar o Or= 
faõ Manuel Romaõ para aprendiz de Compositor em sua 
Typhographia - de Antonio Deziderio Ferreira, pedindo o orfaõ 
Herculano Fernandes  para o officio de polici[†] - de Justino Gus= 
tavo Dourado a cerca do orfaõ Jozé Moreira para caixeiro 
da sua Loja, e do [†] Vicente Maria da Silva quanto ao or= 
faõ Luiz Antonio Lisboa para continuar em sua educaçaõ  
e arranjo -  Foram mandados admittir, depois de veri= 
ficado o exame de sanidade, os orfaõs - Miguel - filho de Ro= 
za Maria de Lima, e Serafim  ,   Sobrinho de Manuel Vito= 
rino Moreira da Silva - Foi indefferido o de Bento da Fran= 
ça Vanique que replicou pedindo de novo tirar seu 



sobrinho Manuel Emigdio. 
 
                                                Joaõ  Quirino Gomes  Provedor 
                                                Jozé de Barros Reis      Escrivam 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo - Thessoureiro    
                                                [†]  [†]  [†] 
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                                Francisco Joze Godinho   
                                                Luiz Lopes  
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Rebello 
        Sessaõ em 6 de Septembro de 1846                                                                                                   
 
Reunida a Meza actual, depois do acto da sua 
posse, officiou se ao Excelentissimo Presidente da Provincia, 
participando lhe achar se empossada n'esta descta 
da admministraçaõ d'esta Caza Pia.   Sendo cos= 
tume encaregar se de um Mezario em cada mez do 
regimento interno do Estabelecimento, fez o Excelentissimo Senhor 
Provedor a dstribuição dos mezes da maneira 
seguinte = Ao Escrivaõ o mez de vencimento 1846 - Ao Senhor The= 
soureiro = o de Novembro, ao Senhor Procurador de Dezembro 
ao Senhor Bellens = de Janeiro de 1847 = ao Irmaõ Godinho o de  
Fevereiro, ao Senhor Lima o de Março, ao Senhor Vilas Boas 
o de Abril, ao Senhor Doutor Goes= o de Maio, ao Irmaõ Figueiredo 
o de Junho, ao Senhor Cunha Cardozo o de Julho, ao Senhor  
Manuel Eleuterio = o de Agosto, ao Irmaõ Cezimbra o de  
Septembro - E naõ havendo mais de que tractar se  
 o Excelentisimo Senhor Provedor deu por finda a presente Sessaõ 
de que se lavrou a presente acta que assignaram  
comigo o Escrivaõ. 
                                                Honorato Jozé de Barros Paim 
                                                Francisco Manuel Gomes da Cunha 
                                                Antonio Alvarez Ribeiro 
                                                Cazimiro de Sena Madeira 
                                                Luiz Lopes Vilas Boas 
                                                Francisco Joze Godinho   
                                                Manuel Eleuterio Alvarez de Araujo 
                                                Joaõ Cezimbra 
                                                Rodrigo Antonio de Figueredo     
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Acta da Sessaõ de 4 de  Outubro de 1846 
 
Reunida a Meza, faltando em parte com participação o Senhor Belens 
e sem elle os Irmaõs Cardozo, Lima, e Doutor Goes teve ingresso 
o Senhor Escrivam da Meza transacta para apresentar o Rel- 
latorio, retirando se depois de ter lido - O Senhor Thesoureiro     
transacto, membro tambem da Meza actual, apresen- 
tou as suas contas, e os objetos que estavam sob sua 
guarda, e tanto aquelle relatorio como as contas refe- 
ridas foram entregues aos Senhores Cezimbra, Belens, e Go= 
dinho, que o Excelentissimo Senhor Provedor nomeou, encarregando 
lhes a comissão de darem seu parecer a respeito man= 



dando se lançar  em debito ao actual Thesoureiro  
no livro de Depositos as Apolices, Titulos de dividas e outros 
objectos, que presentes estavam - 
     Tractando se do expediente apresentou o Escrivam os se= 
guintes officios que lhe foram dirigidos - 
     Doutor Proffessor de Dezenho enviando lhe relação tri= 
mestral, que é costume dar com observação sobre o o a= 
diantamento, habilidade, e proveito dos seus alunnos. 
     Ficou sciente  a Meza - Do Padre Reitor pedindo lhe dis- 
pensa do Orfaõ Ricardo Muniz na Aula de 1ª lettras 
da qual já está prompto para ser empregado no [†] 
vamente no estudo do Dezenho para que tem desenvolvido 
habilidade. Foi encarregado o Escrivam da Meza de estu= 
dar se a respeito com o Padre Reitor, e de providenciar 
como fosse mais conveniente - Despachando se diver= 
sas petições que foram presentes, e passando se a 
tractar do bem geral do Estabelecimento resolveu a  
Meza - 1º que o Senhor Tesoureiro recolhesse ao Banco  
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Rebello 
Commercial a quantia resultante do beneficio em= 
favor d'esta Caza, que teve lugar em o dia 22 de Setembro 
proximo passado a fim de argumenctar se como ella seu capital, onde com o  
seu juro proporcionasse a Demissaõ de mais um orfaõ 
 e que o Escrivam annunciasse as publica esta resoluçaõ agra= 
decendo não só as admissoe ͂s do Theatro a parte que toma  
em beneficio digo em favor do beneficio, bem como a Compa= 
nhia Italiana o bom desempenho do espectaculo que 
levou a Secna    2º  Que o mesmo Senhor Thesoureiro vende= 
se, como objecto de ouro que o seu antecessor entregou e, 
e que pertenciam a uma mulher denominada Maria 
Francisca da Conceição que [†]  legando [†]  a Caza em 
falta de um filho que não sabia se existir, entrando com 
o [†]  d'elles para o Banco ou Caixa Economica para e= 
vitar se  que este capital bem que pequeno se conser= 
ve sem rendimento algum.  3º  Que o Escrivam como 
Mezario do mez [†] ficasse autthorizado a elevar o paõ 
prazo que julgasse conveniente a satisfazer um me= 
nimo, pois que a Meza o julgue muito mesquinho o que 
ora de ser dava aos Orfaõs -     4º  Que o Irmaõ Thesoureiro 
mandasse fazer o caiamento e reforma do costume  
na Capella de Saõ Jozé, visto que se avisinha a fes= 
ta annual para que concorra esta Caza Pia - E 
naõ havendo mais a tractar se levantou se a Sessaõ. 
Fiz escrever e assignei. 
                                                   Honorato Jozé de Barros Paim 
 Antonio Alvarez Ribeiro            Francisco Manuel Gomes da Cunha   Escrivam 
 Cazimiro de Sena Madeira          Francisco Joze Godinho   
 Joaõ Cezimbra                            Luiz Lopes Vilas Boas 
                                                   Manuel Eleuterio Alvarez de Araujo 
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Sessaõ do dia 1º de Novembro de 1846 



 
Presente a Meza, faltaram com participação os Senhores  Be= 
lens, e Figueiredo, e sem ella os Irmaõs Lima e Cunha Cardozo  
Approvou se a acta antecendente, e entrando se no expe= 
diente, leu se um officio do Inspector da Thesouraria   
de 5 de Outubro ultimo, pedindo informaçoe ͂s da ordem pela                                         
qual esta Administração estava de posse dos bens do  
Hospicio de Jerusalem, do rendimento  anual d'elles, ter 
estado de entaõ, seu estado actual, e ser [†] , e  
encarregou se ao Escrivam  [†] d'este objeto para 
se responder ao ditto officio. Appresentou se o requerimento                                   
de Bento Jozé da França  Vanique com despacho do Excelentissimo                                               
Presidente da Provincia de 23 de Outubro ultimo exigindo infor= 
mação sobre materia do requerimento - Foi ao Escrivam 
para informar com o que ocorresse a respeito- 
Despacharam se os seguintes requerimentos  -  O de Jozé 
Gonçalves de Araujo requerendo a restituiçaõ do preço 
de um bilhete de Loteria d'esta Caza, que se naõ extra= 
hio: Mandou se que o Irmaõ Thesoureiro conferindo  
o do Bilhete pagasse a quantia de 10$000 - O de 
Eufrozina Roza da Gloria pedindo a admissaõ de um 
filho ao Excelentissimo Presidente da Provincia, que enviar a es= 
ta Meza para deferir lhe como fosse justo. Foi ao 
Escrivam para informar.  O do Proffesor de 1ªs  lettras 
pedindo a sua raçaõ em dinheiro - foi indefferido 
por ora - O de Cipriano Francisco de Souza foi admitti= 
do does Orfaõs - Concedeu se lhe o orfaõ Paulo Joaquim  
de Santa Izabel assignando o competente termo, e naõ o 
outro que tambem pedia por naõ estar prompto 
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Rebello 
de primeiras lettras.    A Comissaõ encarregada de rever 
o relatorio appresentado pelo Escrivam transacto, e exami= 
nar as contas da administraçaõ  antecedente appresen= 
tou o seu parecer approvando aquellas Contas, que a= 
chou conformes, com a pequena differença de um enga= 
no de R13$775 contra o mesmo ex  Thesoureiro, que se  
lhe devia á restituir, indicando a impressaõ da Conta 
para ser distribuida como é costume, e a do Relatorio 
que tambem julgou interessante por conter minucio= 
sas esclarecimentos sobre o que de melhor fez a Meza 
transacta em beneficio a este Estabelecimento, e indica= 
çoe͂s importantes que convinha serem meditadas, e des= 
cutidas - Resolveu se que se restituisse ao ex Thesourei- 
ro R13$775, e que se imprimissem tanto a Conta  
como o relatorio.    Tractando se do bem do  
Estabelecimento requereu o Senhor Doutor Goes que se pergun= 
tasse ao Reverendo Reitor  se tinha posto em pratica o no= 
vo Horario, e naõ o tendo feito e quaes os obstacu= 
los, que encontrou para o executa lo - Foi approvado 
e officiou se ao Reitor n'este sentido - Resolveu se  
que o Senhor Thesoueiro convertesse em Appolices ou a= 
çoe͂s do Banco Comercial  a importancia do Beneficio do The= 



atro em favor d'esta Caza, que já se acha recolhido 
ao mesmo Banco, terminando assim a Sessaõ, da 
qual se lavrou esta Acta que assignaram - [†] 
Escrivam actual                     Francisco Manuel Gomes da Cunha   Escrivaõ 
                                                   Honorato Jozé de Barros Paim 
 Antonio Alvarez Ribeiro           Cazimiro de Sena Madeira          
Francisco Belens de Lima             Luiz Lopes Vilas Boas 
Francisco Joze Godinho              Antonio Jozé de Lima 
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Sessaõ em 6 de Dezembro de 1846 
 
Reunida a Meza faltando com causa participa da 
Senhor Cezimbra, e sem ella os Senhor Cunha, Cardozo, 
Eleuterio, Villas Boas, e Figueiredo  leu se e approvou se a 
acta da antecedente, e tractando se do expediente, leu se 
um offcio da Administração da Meza de Rendas Internas 
pedindo a relaçaõ do Estabelecimento para 
poder tirar a decima do [†]  [†]  responder se estar 
na'esta mesma dacta.  Leu se outro officio do Inspe= 
ctor da Thesouraria Provincial pedindo o residuo das lote= 
rias d'esta Caza, e os documentos respectivos na formada  
Ley: respondeu se lhe n'esta mesma dacta, dirigindo se 
uma representaçaõ ao Excelentissimo Presidente da Provincia a esse 
respeito.  Assignou se um officio em que se respon= 
deo ao Inspector da Thesouraria sobre seu officio de 
5 de Outubro proximo passado.   Appresentando se a resposta pedida 
ao Padre Reitor sobre os Horarios d'esta Caza o requerimento  
do Senhor Doutor Goes, foi com os dittos Horarios a Comissaõ com= 
posta do Escrivam, Doutor Goes, e Doutor Madureira para dar seu  
parecer - Despacharam se muitos dos requerimentos 
que estavam na Secretaria, e outros que se appre= 
sentaram hoje para admissaõ de Orfaõs como consta= 
rá do Livro competente. E para constar eu Francisco 
Manuel Gonçalves da Cunha  Escrivam da Meza fiz escre= 
ver a presente e assignei. 
 Honorato Jozé de Barros Paim 
 Francisco Manuel Gomes da Cunha    
 Antonio Alvarez Ribeiro                    Francisco Joze Godinho            
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Cazimiro de Sena Madeira          
Francisco Belens de Lima         
Luiz Lopes Vilas Boas 
Joaõ Cezimbra                                                                           
 
        Sessaõ de 7 de Fevereiro de 1847 
 
Reunida se a Meza, faltaram sem participaçaõ os Senhores  
Figueiredo, e Villas Boas.    Lida e approvada a acta da 
Sessão antecedente apresentaram se os seguintes officios// 
Hum do Excelentissimo Presidente da Provincia enviando o Avi= 



so pelo qual o Governo manda entregar ao Padre Comis= 
sario da [†]  [†]  Hospicio de Jerusalem, e o mais que 
lhe pertencia, e que e que estava em poder d'esta Administraçaõ 
e appreceando  um despacho do ditto Presidente mandou 
se que a Meza informasse sobre o requerimento d'aque= 
lle Padre Comissionario pedindo a entrega ordenado praquelle 
[†] responder se [†] atentamente que os bens constantes 
da lista que se enviavam ficaram a sua disposiçaõ digo à 
dispossiçaõ da Assembleia   Outro  do mesmo Presidente con= 
vidando a Meza a informarlo dos meios de que dis= 
punha o Estabelecimento em  favor de Recolhimento 
de Orfans do Padre Francisco Gomes de Souza, e bem assim 
a propor lhe os meios que achasse convenientes para  
naõ precisar a sorte ao Recolhimento referido com o mestre -  
de seu Bemfeitor     Respondeu se immediatamente offician= 
do, digo offerecendo ao Excelentissimo Presidente alguns esclarecimentos 
que a Meza pode obter a respeito, prevenindo o que temos 
ella nomeado uma Comissaõ do seu [†] para tractar d'es= 
te objeto, enviaria a Assembleia o seu parecer, logo que foi 
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apresentado - A Comissaõ nomeada foi composta dos  
Mezarios, Belens, e Goes- A Comissaõ official do Admissaõ 
da Meza de Rendas Internas participando estar interna= 
do e que este Estabelecimento estava exemplo da Deci= 
ma de naõ montar, o qual elle o julgava sujeito - 
Tendo o Padre Reitor participado que estavam promptos 
a sahir dezoito meninos, pedio em consequencia que  
se mandasse fazer a roupa do costume para esse fim- 
E em outro offcio fez ver a necessidade que havia de re- 
formar a roupa existente, fazendo alguma nova, e tambem  
do que em tal ocasiaõ sera a proposito considerar se de= 
veria continuar o uso de calças e jaquetas, ou o das tuni- 
cas, que elle achava mais economica -, Resolveu se, que o 
Escrivaõ, e os Irmaõs Thesoureiro e  Cezimbra economizando ao 
estado das roupas existente,  mandasse fazer as calças e  
jaquetas necessarios, por ser esta a roupaque a Meza pre= 
tende [†] - O Senhor Thesoureiro foi authorisado a abrir 
maõ do Escriptorio que se havia alugado na cidade e [†] 
[†]  por conta d'esta Caza      Admittio se para Porteiro do 
Collegio a Masedonio Rodriguez Gomes, por ter fallescido o que 
existia n'esta Empreza -  Assignaram se officios em= 
viando ao Ministros do Imperio, Presidente, Arcebispo 
e Secretario da Assemblea Provincial exemplares da 
Conta da Receita e Despeza  do Relatorio da Administraçaõ 
trantacta    O Senhor Cezimbra como encarregado do outtro 
Beneficio em favor d'esta Caza participou ter entregue 
ao Senhor Thesoureiro a quantia de um Conto quinhen= 
tos oitenta e nove mil quinhentos e trinta reis, que ha= 
via podido receber até esta dacta, reservando entregar 
pequenas quantias que se serviam quando as pudesse receber 
e foi o Senhor Thesoureiro authorizado a dar este dinheiro  
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o destino que se lhe mandou dar ao dinheiro dopri- 
meiro Beneficio.    O Padre Pedro da Cunha Barboza, Testa= 
menteiro do Padre Francisco Gomes de Souza pedio a Meza 
que nomeasse pessoa que se encarregasse de Zelar a Ca= 
pella de Saõ Jozé, que fora confiada aos cuidados do [†]  
Padre, visto que estava collocado Sacramento na [†] 
Capella, e encarregou se aos Senhores Belens, Madureira,  
e Goes a proporem alguem que recebesse este encargo, 
para se poder responder.   Despacharam se diversos reque= 
rimentos como constará do Livro da [†] concedendo se 
alguns meninos a pessoas que as pediram-   E para  
constar eu Francisco Manuel Gonçalves da Cunha Escrivam 
da Meza fiz escrever a presente que assignei. 
 
Honorato Jozé de Barros Paim 
Francisco Manuel Gomes da Cunha    
Antonio Alvarez Ribeiro         
Francisco Joze Godinho          Cazimiro de Sena Madeira          
 Luiz Lopes Vilas Boas       Francisco Belens de Lima         
 Joaõ Cezimbra                                                                           
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Acta da Sessaõ de 7 de Março de 1847 
 
Reunida a Meza faltaram os Senhores Villas Boas, Lima, 
e Figueiredo, e com participaçaõ o Senhor Eleuterio - 
Recebeu se um officio do Excelentissimo Presidente, participando á 
Meza que havia ouvido a Assembléa para tomar na consi= 
deraçaõ, que mereceu, a materia do officio d'esta Meza de 6  
de Dezembro ultimo a elle dirigido, sobre o remanescente das 
Loterias d'esta Caza.    Outro dirigido ao Excelentissimo Provedor d'es= 
ta Caza para que como orgaõ da Meza nomeasse d'entro de= 
la uma Comissaõ, que com outra da Meza da Assembléa Caso 
a presidencia do Excelentissimo Metropolitano tractassem depois 
por os convenientes meios de se levar o effeito um Estabele= 
cimento, onde possam ser recolhidos os mendigos d'esta  
Cidade. Respondeo se que estavam nomeados o Escrivam 
da Meza, e os Senhores Doutor  Doutor Goes, e Madureira- 
      A vista dos officios do Inspector da Thesouraria de [†] 
de Fevereiro do corrente anno, e do offico do Excelentissimo Presidente 
da Provincia do 5 do corrente anno, além do Avizo [†] 
Janeiro d'este anno [†]ndo entregar ao Padre [†]  [†] 
de Jerusalem os bens que lhe pertenciam; [†][†] 
que o Escrivam ficasse de fazer a referida [†]  [†]. 
    A Comissaõ encarregada de dar seu processo so= 
bre o Recolhimento do Padre Gomes apresentou-o e não com= 
cordando a Meza com a indicaçaõ da sahida de alguns 
meninos, foi elle approvado quanto ao mais, com a de= 
claraçaõ de se pedir em favor d'aquelle Recolhimento de 
1:400$000, e naõ 1:000$000, coo propuzéra a dita Com= 
missaõ, e que n'este sentido se officiasse ao Excelentissimo Presi= 
dente da Provincia.    Despachou-se com outros, o requerimento 
do Padre Francsico Pereira de Souza, que pedia o arrendamento 
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Rebello 
 
da Casa, que ocupa, negando se lhe o seu pedido, e elevan= 
do-se o aluguel que pagava a 800$000 de 1º de Abril em 
diante, que lhe devia ser participado pelo Escrivam  
Leu se finalmente um officio do Excelentissimo Ministro  
do Imperio accusando o recebimento de seis Exemplares 
do Relatorio da Administraçaõ transacta, que esta Meza  
havia remettido  - E naõ havendo mais a tractar se, em= 
cerrou se a presente Sessaõ - do que possa constar se la= 
vrou esta acta que assignaram comigo Escrivam Francisco                                                                                                       
Manuel Gomes da Cunha que a fiz escrever 
 
                                                  Honorato Jozé de Barros Paim 
                                                      Francisco Manuel Gomes da Cunha    
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               [†]   [†]   [†] 
                                               Francisco Belens de Lima         
                                               Cazimiro de Sena Madeira          
                                               Francisco Joze Godinho      
                                               Luiz Lopes Vilas Boas     
                                              Manuel Eleuterio Alvarez de Araujo 
 
Acta da Sessaõ de 9 de Maio de 1847 
 
Reunida a Meza, faltaram sem participaçaõ os  Senhores  
Rodrigo, Antonio de Figueiredo, e Cunha Cardozo. 
Lida, e approvada a acta da antecedente, leu se um officio 
do Padre Reitor participando ter se dirigido ao Excelentissimo Governo 
da Provincia, por falta de reuniaõ da Meza, representando  
lhe a existencia da polvora depositada no Trem de Guer= 
ra, e pedindo lhe providencias a respeito. Respondeu 
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se que louvando o seu zelo, a Meza julgara conveniente 
que em casos taes se dirigisse ao Excelentissimo Provedor. 
     Sendo appresentado o parecer da Comissaõ sobre o  
Horario d'esta Caza, officiou se ao Padre Reitor para que ce= 
desse execuçaõ com as poucas alteraçoe͂s que indica a Com= 
missaõ, que se lhe enviará por copia. 
    Authorizou se o Senhor Thesoureiro a mandar fazer para 
alfaiates de fora a roupa necessaria para se entregarem 
as pessoas que para isso tem despachos, assim como á Fa= 
brica de tecidos de Valença os meninos que tem de sahir 
d'este Estabelecimento.  Acusando o Senhor Bellens a existencia 
de um pardinho filho d'esta Caza na Provincia de Sergipe  
em poder de Sebastiaõ Gaspar de Almeida Bottelho, o qual fugio 
da Caza do Mestre Manuel Joaquim, a quem foi dado, sem= 
do o menino de nome Hozimo Frido Correia das Neves: foi  
o Senhor Thesoureiro encarregado de procurar saber em que estado  
se acha ali o ditto [†].      O Thessureiro participou que  
sendo convidaddo o Estabelecimento com aceionista do Banc= 
co a entrar com [†] açoe͂s que lhe pertenciam mais na nova 



entrada a que se [†] com quanto estivesse elle autho= 
risada a converter em Apolices do mesmo Banco R$ 
4:278$420, entrára elle com mais 221$580 para preenxer 
a importancia de 45 acçoe͂s no valor de R$ 4:500$000 - E ouvido 
pela Meza foi approvada a sua deliberaçaõ.   Foi appre= 
sentado um requerimento do Padre Pedro da Cunha Barbo= 
za pedindo providencias sobre a Capella de São José, e foi reme= 
tido a uma Commisaõ composta dos Senhores Doutor Goes, e Madureira, 
e Bellens.   O Padre Reitor participou ter feito a entrega dos ob= 
jetos constantes de uma relaçaõ que enviou ao Padre Cassimiro 
[†] de Jerusalém conforme se lhe ordenou em 20 de Março 
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d'este anno, assim como de um resplendor que existia n'es= 
ta Caza, e que pertencia aos dittos [†]  [†].  E mandou se 
registrar, e guardar esse documento, fazendo se as  verbas  
necessarias no livro do Tombo para constar.     Authorizou 
se o Senhor Thesoureiro a concertar a Caza d'este Estabeleci= 
mento sita a rua direita de Palacio, que a obra da rua  
referida havia deixado em perigo.  E naõ havendo mais  
nada a tractar se encerrou o Excelentissimo Provedor, a Sessaõ 
da qual se lavrou esta acta que assignaram comigo Es= 
crivaõ actual.  Fiz escrever  e assignei. 
                                              Honorato Jozé de Barros Paim 
                                              Francisco Manuel Gomes da Cunha    
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               Francisco Joze Godinho      
                                               Luiz Lopes Vilas Boas     
                                               Manuel Eleuterio Alvarez de Araujo 
                                               [†]  [†]  [†] 
                                               Joaõ Cezimbra                                                                           
                                               Francisco Belens de Lima         
 
Relaçaõ dos bens Escravos pertinentes ao Hospicio de Jerusa= 
lem, que estava sob a administraçaõ da Meza Adminis= 
trativa d'este Seminario, que em virtude das Ordens do Governo da 
Provincia foram entregue ao Reverendo Francisco Manuel de [†] [†] do 
Rozario, Commisario Geral da Meza da Terra Sancta, conforme consta da 
Acta acima, e do recibo pelo mesmo passado em dacta de 5 de Maio do [†] 
Huma propriedade com quinta em que estava o Hospicio de  
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Jerusalem. 
Huma  Caza [†]  [...]  a Cidade da Cachoeira. 
Hum  [†]  [†]  em a a Cidade de Santo Amaro.  
Cinco Escravos  existentes dos que se receberam com o Inventario 
a saber 
 Antonio - Negaõ - velho 
 Antonio Angola 
 Benedito - Nagô 
 Filippe 
 Felix 
Hum ditto de nome Agostinho que estava fóra nas Esmólas 
  e se recolheu depois. 



 Moveis 
Hum [†] de piquiá com assento de palhinha [†]  [†] 
Huma meza redonda de vinhatico antiga com pés tor= 
neados 
Huma poltrona de piquiá com assento de palhinha 
 usada 
Hum armario de vinhatico com portas do mesmo molduras 
 de jacarandá, com gastos. 
Hum espreguiceiro de jacarandá com lastro de sola p= 
   cada, e de pés tramados, muito antigo. 
Hum engenho de ferro para fechar cartas. 
Hum [†] velho com 2 fechaduras e uma só chave 
Huma frasqueira de madeira sem fechadura e sem chave 
Hum Caixaõ em que se suppoem haver papeis- 
Huma Estante de jacarandá 
 
                       Ornamento 
Does Missais 
Hum Ornamento de Missa de [†]  de ouro e seus pertences [†] 
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Hum ornamento de missa [†] Carmozim - velha 
Hum donativo de seda branca Hencarnada -             [†] 
Hum donativo de gorguraõ rouxo -                 [†] 
Hum frontal de altar de tela de ouro -  [†] 
Hum par de gachetas de estanho sem tampas 
Hum coxim de damasco encarnado 
Oito painés de [†] da cortinas de volbutina de lam muito velhos 
[†]  dos [†]  de [†]  da  damas [†]         [†] 
Duas duzias de [†]  [†]  de gorguraõ      [†] 
Oito duzias de [†]  [†]  [†]  de damasco encarnadas    [†] 
Duas duzias de [†]  unidas como [†] [†] 
Hum [†]  emoldada a piche 
   Na Caza do Hospicio e em poder do Doutor G. E. Faibanks 
Huma imagem de Santo  Chouto da irmandade pintada cravada em 
com  lenho esmaltado de madreperulas com diade= 
ma prata 
Huma Imagem de Nossa Senhora [†] da Conceiçaõ com vestimenta de 
setim 
Hum [†]  de Irmandade  [†]  [†] 
Hum [†]  de Saõ Joaquim 
Hum [†] de Saõ Franco 
Huma [†] de Saõ Gaspar 
Huma pedra d'[†]  que existia na Sacristia 
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Acta da Sessaõ de 6 de Junho de 1847 
 
Reunida a Meza faltaram sem partecipaçaõ os Senhores  
Rodrigo Cardozo e Lima 
Lida e approvada a acta da antecedente participou o Escrivam 
que recebendo do Presidente da Comissaõ Municipal officio de 
26 de Maio pedido acompanhamento dos Orfaõs para a Pro= 



cissaõ de Corpus Christe em o dia 3 de Junho, [...][...] 
Reitor para mandalos      Leo se dois officios do [...]  [...] 
pedindo providencias sobre o vestuario dos Orfaõs [...]  Reitor 
[†] d'esta Caza, e respondeo se lhe que tendo a Meza provi= 
denciado sobre a 1ª parte, tractada da 2ª,  se fosse [...] [...] 
    O Irmaõ Doutor Goes propoz 1º que por ter lugar os exercicios 
gynasticos conforme a Meza teve em vista de sua frequencia 
gratificaçaõ de 100$000 annuaes, que se devam ao Proffessor de 1as  
lettras para  dirigir esses exercicios, que raras vezes se [...], 
assim se vencer.  2º Reduzir o vestiario dos Orfaõs [...]  [...] 
por ser mais economico, e naõ permittir a a renda actual [†] 
despeza que ora se faz em calças e jaquetas, e assim se appro= 
vou - 3º  Que o Proffessor de 1ªs  Lettras fosse obrigado a [†] 
stituir suas faltas por pessoa da approvaçaõ do Padre Reitor 
que de ora em diante fará o ponto aos Empregados que exe= 
ercem suas funçoe͂s dentro do Estabelecimento, a fim de lhes  
dar o compettente attestado de frequencia, para à vista d'elles 
receberem seus vencimentos, e participar mensalmente as fal= 
tas relativas a casa um Empregado: approvou se -   4º Que  
se abolissem as officinas de alfaiate e sapateiro que foi [†] 
saio se crearam n'este Collegio, por ter mostrado a experi= 
encia que eram mais dispendósas do que Convenientes como 
Estabelecimento - E tambem foi approvada. 
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A Comissaõ a quem foi entregue o officio do Padre Pedro da Cu= 
nha Barboza para dar seu parecer sobre a exigencia de 
um Capelaõ para para a Capella de São José, informou que 
pelo nome e que proceder só julgava a [...] obrigada ao 
[†] necessario, e à Festa do Sancto, e mestre tento= 
se respondeo -  Naõ se achando bastante a partici= 
paçaõ que fez o Escrivam ao Padre Francisco Pereira de Souza  
de ter a Meza resolvido que me pagasse, como inquilo  
da Caza da Agua Brusca  800$000 - annuaes do 1º de Abril em 
diante, ficando a seo cargo todos os comentarios que naõ fo= 
rem necessarios para a conservação do Edificio, bem como 
telhado, vidros, pinturas [†]  resolveo se que se lavrasse  
termo em que a isso se obrigasse - E nada mais havendo  
a tractar - fechou se a Sessaõ de que se lavrou esta acta  
que assignaram comigo Escrivam actual Francisco Manuel Gomes da  
Cunha    
      Honorato Jozé de Barros Paim 
                                              Francisco Manuel Gomes da Cunha    
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               Cazimiro de Sena Madeira 
                                               Joaõ Cezimbra                                                                           
                                               Antonio Jozé de Lima 
                                               [†]  [†]  [†] 
                                               Francisco Belens de Lima         
                                               Francisco Joze Godinho      
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Acta da Sessaõ de 1 de Agosto de 1847 
 
Compareceram os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Pro= 
[...]ador, Belens, Lima, Doutor Goes e Cezimbra, faltando com 
participaçaõ o Senhor Eleuterio, e sem ella os mesmos Senhores  
                    Lida a approvada a acta da antecedente Sessaõ, des= 
pacharam se os  requerimentos que se apresentaram. 
       Tractou se da Festa  de Saõ Joaquim, e authorizou  
se ao Irmaõ Thesoureiro para despender o que for preciso para         
faz  elo com a economia do Costume convidando se por officio  
ao Excelentissimo  Metropolitano, Excelentissimo Presidente da Provincia, o Gover= 
nador das Armas, assim como aos Provedores e Irmaõs Bem= 
feitores d'este Estabelecimento. 
 O Irmaõ Thesoureiro em consequencia [†]  [†] 
receber [...]  procurar noticias do Orfaõ Zozimo que consta 
estar em Sergipe, segundo requisitou o Irmaõ Belens, apre= 
sentou uma carta do Chefe da Policia d'essa Cidade assim 
sendo que tal menino naõ se acha n'aquella cidade salvo   
o caso de estar em algum Engenho, o que era offiial      
saber. 
 O Doutor Irmaõ Madureira, como Membro da                        
Commisaõ encarregado do ultimo Beneficio d'es= 
ta Caz Pia participou ter entregado ao Irmaõ Thesou= 
reiro R$1:205$160, que se tem arrecadado do [†] Bene= 
ficio, já deduz a despeza, assim como partici= 
pou que n'esta quantia está incluida a de R$ 
80$000 que Prima Dona Virginia Bocamini offerece= 
ra em favor dos Orfaõs, e a Meza ficando inteirada resolveu 
que compraõ agradecesse lisongeiramente  referida offerta 
 Tractando se da falta de representaçaõ d'esta  
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Meza na Assemblea do Banco como Accionista d'elle re= 
solveu se que se desse ao Irmaõ Thesoureiro a procuraçaõ  
necessaria para apresentala.     Não havendo entaõ 
mais a tractar se o Irmaõ Provedor levantou a Sessaõ de que  
se lavrou esta acta eu Escrivaõ subscrevi Francisco  
Manuel Gomes da Cunha    
                                              Honorato Jozé de Barros Paim 
                                              Francisco Manuel Gomes da Cunha    
                                               Antonio Alvarez Ribeiro 
                                               Joaõ Cezimbra                                                                           
         Cazimiro de Sena Madeira    
                                               Francisco Joze Godinho      
                                               Antonio Jozé de Lima 
                                               Francisco Belens de Lima         
                                               [†]    [†]   [†] 
 
Compareceram os Irmaõs Provedor, Escrivaõ, Thesoureiro Go= 
dinho, Villas Boas, Lima, Cezimbra, e Cunha Cardozo,  
Leu se e approvou se a acta da Sessaõ antecedente. 
 Tractou se da materia do officio do Delegado do 2º  
Districto de 10 de Julho, e do Offcio do Chefe da Policia  
de 16 do dito mez, e resolveu se por cinco votos que l me= 



nino de que elle tractou, visto que a Meza naõ está  
convencida que o castigo a elle applicado fosse [†] 
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sivo, deve voltar para a Caza do Italiano Terciano Bocca- 
nera que até anteriormente tractava bem, evitasse a= 
liás evitando se d'este modo, que por effeito se taes desa= 
guizadas se veja a Meza essa circunstancias de naõ achar 
pessoal que os queiram ensinar, e que n'este sentido se 
respondesse ao Irmaõ Chefe da Policia. E n'esta ocasiaõ 
declaram o Escrivaõ, e o Irmaõ Villas Boas que haviaõ 
votado contra esta deliberaçaõ. 
 O Irmaõ Thesoureiro apresentou a conta da Receita  
e Despeza do 1º anno administrativo, e foi a Comissaõ 
dos Irmaõs Godinho, Belens e Lima. 
 Recebeu se o officio do Subdelegado da Conceiçaõ 
da Praga de 2 do Corrente a respeito do mau tractamento 
que recebia o Orfaõ Jozé da Silva, e encarregou se o exame 
[...] objeto ao Irmaõ  Cezimbra, e que assim se [...] 
 da. A vista do officio do Padre Pedro a Cunha Barbo= 
za mostrando que naõ póde fazer a festa do Patroci= 
nio de São Jozé com  menos de 96$000 e pedindo a no= 
meaçaõ de Capellaõ para tomar conta da dessa Ca= 
pella, pois que não póde continuar com este traba= 
lho, e deliberou se que fizesse a festa com 96$000$ 
por [†] Reverendissimo  calculados, e que a respeito da Capellania 
passava a Meza  a procurar um Sacerdote que o sub= 
stitua, e authorizou se ao Irmaõ Thesoureiro á fazer esta 
despeza.     Despacharam se os requerimentos, que fo= 
ram apresentados, e naõ havendo mais a tractar se le= 
vantou se a Sessaõ, de que se lavrou a presente acta que   
assignaram comigo Escrivaõ actual  
 
  Honorato Jozé de Barros Paim     Francisco Manuel Gomes da Cunha    
  Antonio Alvarez Ribeiro             Francisco Belens de Lima         
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Joaõ Cezimbra                              Luiz Lopes Vilas Boas     
                                                        Manuel Eleuterio Alvarez de Araujo                              
                                                        Francisco Joze Godinho                                           
 
Acta da Sessaõ de 4 de Novembro de 1847 
 
Achando se presentes o Excelentissimo Irmaõ Provedor, o Escrivaõ, e 
os Irmaõs Thesoureiro, Belens, Villas Boas, Eleuterio, 
Cezimbra, e Doutor Goes, faltando com parte o Irmaõ Doutor Ma= 
dureira, leo se e approvou se a acta da Sessaõ ante= 
cedente.      Recebeu se um Officio de hoje acom= 
panhando os trabalhos de refferentes Orfaõs que 
frequentam a aula de Dezenho com uma relaçaõ do 
Proffesor da dita aula tractando do approveitamento 
dos seus alunnos em o trimestre findo em Outubro. 
A vista dos incovenientes que refere o Padre Reitor 



no seu Officio de hoje sobre a premissa concedida 
por esta Meza aos devotos de Nossa Irmandade da Piedade 
do Oratorio da Munganga para fazerem sua Festa  
na Egreja deste Estabelecimento, deliberou a Meza  
que d'ora em diante  naõ se conceda mais, nem se 
permitta por qualquer motivo que particulares 
ou corporaçoe͂s possam fazer festas na referida E= 
greja d'este Estabelecimento. 
 O Irmaõ Cezimbra informou sobre o re= 
querimento de Ildefonsa Pereira da Silva, mae ͂  
do Orfaõ José da Silva, e a vista d'elle indefferio - 
se sua pretensaõ - E naõ havendo se nada  a  
tractar se encerrou se a Sessaõ da qual se lavrou esta  
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Acta que assignaram comigo Escrivaõ da Meza. 
 
  Honorato Jozé de Barros Paim         Francisco Manuel Gomes da Cunha    
  Antonio Alvarez Ribeiro  
   [†]  [†]  Madureira 
  Francisco Joze Godinho                                           
  Joaõ Cezimbra                               
  Francisco Belens de Lima         
  [†]  [†]  [†] 
 
 
Acta da Sessaõ de 14 de Janeiro de 1848 
 
Foram presentes o Excelentissimo Irmaõ Provedor, o Escrivaõ, e os  
Irmaõs Thesoureiro, Doutor Madureira, Doutor Goes, Lima e Ce= 
zimbra.  Leo se e approvou se a acta da Sessaõ da antecedente. 
Appresentou se o officio da Presidencia de 7 do corrente 
pedindo um relatorio do estado [...] actual do Es= 
tabelecimento, seus rendimentos e despeza no [†] 
financeiro de 1846 a 1847, orçamento para o futuro 
anno, bem como um quadro do numero dos Orfaõs 
que n'elle se acham ser adiantamento com de= 
claraçaõ das materias elementares a que se apella 
com: mandou se satisfazer.    A Comissaõ de contas 
apresentou o seu parecer aprovando-as, e pedindo que  
se assumisse ao mandato da Horta, por julgar a 
[†]  ao Estabelecimento á conservaçaõ d'ella, e para que 
tambem refletisse sobre o preço da Comissaõ verdade e que 
achára algumas vezes excessivo, resolveu a Meza, que  
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se contractasse d'ora em diante o fornecimento da causa 
preciza, reservando se para outra conferencia a decisão 
sobre o arrendamento da horta.    Recebeu se um 
Officio do Reitor indicando a Meza a conveniencia 
de requerer se ao Excelentissmo Presidente o esgotamento do 
pantano da horta d'este Estabelecimento pela Admi= 



nistraçaõ das obras publicas, vistas a disposiçaõ que  
para isso mostrára quando visitou o Estabelecimento  
e concordou se em indicala opportunamente. E naõ  
havendo mais a tractar se, encerrou se a Sessaõ , da  
qual se lavrou esta que assignaram comigo 
Escrivaõ                   Francisco Manuel Gomes da Cunha    
 
Honorato Jozé de Barros Paim 
Antonio Alvarez Ribeiro  
Cazimiro de Sena Madeira    
Francisco Joze Godinho      
Antonio Jozé de Lima 
Joaõ Cezimbra                                                                           
[†]    [†]   [†] 
 
 Acta da Sessaõ de 6 de Fevereiro de 1848 
 
Compareceram o Excelentissimo Irmaõ Provedor, Escrivaõ, e os 
Irmaõs Thesoureiro, Doutor Madureira, Godinho, Villas 
Boas, Eleuterio, Lima e Cezimbra.  Leo se e appro= 
vou se a acta da Sessaõ  antecedente, e assignando 
a acta da  Sessaõ digo o relatorio pedido pelo  
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Presidente em 7 de Janeiro d'este anno  
    Em vista do officio do Padre Reitor d'esta dacta au= 
thorizou se o Thesoureiro a fornecer lhe a quantia de 
cem mil reis para fazer a reforma precisa na rou= 
pa branca da Sachristia da  Capella, da qual dará 
Conta ao mesmo Reitor 
Authorizou se o Escrivaõ a contactar com Na= 
tonio Francisco de Lacerda as condiçoe͂s com que de= 
ve receber orfaõ para empregalos no Serviço da 
sua Fabrica de tecidos de Valença, cuja condiçõ= 
es saõ as seguintes.  Obrigar se a Meza a garantir lhe 
a conservação dos Orfaõs na ditta Fabrica até edade de  
21 annos, e elle a sustentar, vestir, calçar, e cursalos por 
espaço de 5 annos, obrigando se no fim dos cinco annos  
além d'isto a pagar lhe um salario igual ao que pa= 
gar a outro qualquer empregado do mesmo [†] 
até a maior idade referida.      Tr[†]  do assenta= 
mento do quintal d'esta Caza adiado na Sessaõ pas= 
sada, e acordou se em naõ fazer.   E naõ há= 
vendo maia a tractar se o Irmaõ Provedor encerrou  
a Sessaõ, de que se lavrou a presente acta, que assi= 
gnaram comigo Escrivaõ 
                                                       Francisco Manuel Gomes da Cunha    
Honorato Jozé de Barros Paim 
Cazimiro de Sena Madeira           Antonio Alvarez Ribeiro  
[†]  [†]  [†]              Francisco Joze Godinho      
Antonio Jozé de Lima 
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Acta da Sessaõ de 2 de Abril de 1848 
 
Comparecer am o Excelentissimo Irmaõ Provedor. o Escrivaõ e os Irmaõs 
Thesoureiro, Procurador, Eleutuerio, Godinho, Lima, 
e Doutor Goes.    Lida, e approvada a acta da antecedente 
Sessaõ, tambem se leo um officio do Tenente Administrador. 
da Repartiçaõ das Obras Publicas, pedindo o empres= 
timo de um Armazem do Estabelecimento para guar= 
dar materiais:  respondeo se, que estava alugado: 
outro do Padre Reitor consultado, se devia entregar ao 
Administrador da Fabrica de algodaõ de Valença mais 
quatro Orfaõs: rspondeu se afirmativamente, e que  
se fizesse  mesmo sem a roupa nova do costume, 
sempre sempre que sem ella as quizessem levar outro in= 
dicando que se désse destino nos livrsos que existem 
n'esta Caza, e que não são precizos.  Respondeo se 
que o Irmaõ Thesoureiro ficava encarregado  de vender 
os que pertencem a esta Caza se achasse comprador, 
addiando se outro Officio do mesmo Reitor em que pe= 
dia authorizaçaõ para pagar um Organista em 
dias festivos -  Despacharam se diversos requerimentos    
para sahida dos Orfaõs. O Irmaõ Doutor Goes participou que  
sahia para a Corte a tomar assento na Assembléa 
Geral, e o Escrivaõ apresentou um Officio do Proffesor  
de Dezenho enviando o quadro dos seus alunnos 
e do seu estado de adiantemento. E não há= 
vendo mais a tractar se, o Irmaõ Provedor levan= 
tou a Sessaõ, de que se lavrou a presente acta 
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que assignaram comigo Escrivaõ  Francisco Manuel Gomes da Cunha    
Honorato Jozé de Barros Paim 
Antonio Alvarez Ribeiro 
Joaõ Cezimbra                                                                           
Manuel Eleuterio Alvarez de Araujo                              
Francisco Joze Godinho  
[†]  [†]  [†] 
 Antonio Jozé de Lima 
 
 
Acta da Sessaõ de 4 de Junho de 1848 
 
Presentes o Irmaõ Provedor, Escrivaõ, e os Irmaõs Thesou= 
reiro, Belens, Cezimbra, Eleuterio, e Vilas Boas, appresen- 
tando por molestiano Irmaõ Doutor Madureira, leo se e appro= 
vou se a acta da Sessaõ antecedente. 
O Padre Reitor representou a necessidade que tem esta 
Caza de quatro ou doeis Escravos para o serviço d'elle 
indicando ao mesmo tempo a precisaõ de dar se des= 
tino ao Escravo Francisco Angola, que mais serve 
de perturbar  a ordem do Estabelecimento por sua in= 
corrigibilidade do que para o serviço d'elle- Encar= 
regou se ao Irmaõ Thesoureiro a venda do mencionado 



Escravo para depois se resolver sobre a 1ª Parte do 
pedido.     Leo se um Officio do Reitor enviando 
outro do Professor de 1ªs  lettras d'este Collegio An= 
tonio Gentil [†] de 31 de Maio ultimo dirigido 
a esta Meza, pelo qual se despede d'esse Emcargo 
em virtude da deliberação que a seo respeito tomar 
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a Meza em 6 de Junho de 1847, e tendo se em conside= 
raçaõa gravidade do objeto, bem que approvasse   
Augusto Rosendo Soares de Andrade e Sousa requerendo o lu= 
gar vago, resolveo a Meza, que se convidassem para  
esse Magisterio pessoas habilitadas a fim de compa= 
recerem com seus requerimentos no dia 18 do corrente. 
E naõ havendo mais a tractar se encerrou se a Sessaõ 
de que se lavrou a presente Acta que assignaram  
comigo  Escrivaõ Francisco Manuel Gomes da Cunha quem 
a [†] 
Honorato Jozé de Barros Paim 
 
Acta da Sessaõ de 18 de Junho de 1848 
 
Presentes o Excelentissimo Irmaõ Provedor, os Irmaõs Thesoureiro, Pro= 
curador, Villas Boas, Belens, Godinho, Lima, Eleuterio, 
e Cezimbra, leo se e approvou se a acta da Sessaõ ante= 
cedente.       Concorreram para a Cadeira de 1ªs  lettras  
d'este Collegio posta à concurso os Irmaõs Vicente Jozé  
de Souza Lobo, Ma[...]riel Baptista de Moura Borges, 
Severiano de Britto Lima, Manuel Agostinho da Cruz 
Mello, e Augusto Rozendo Soares de Andrade e Silva 
os quaes sendo examinadas pelo Proffessor publico de 
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1ªs  lettras Joaõ Pedro da Cunha Valle, e informando este 
a respeito dos concurrentes, colocando Cruz e Mello 
em primeiro lugar, Moura Borges em 2º Lima  
em 3º, Andrade em 4º, e Lobo em 5º, resolveo a Meza 
que fosse admettido para Proffessor d'este Collegio- 
Manuel Agostinho da Cruz e Mello com o ordenado 
de 500$000, sujeitando-se por um às obriga= 
çoe͂s do estado - E naõ havendo mais a tractar se em= 
cerrou se a Sessaõ, de que se lavrou a presente acta 
que assignaram comigo Escrivaõ Francisco Manuel  
Gomes da Cunha que fiz escrever 
 
Honorato Jozé de Barros Paim 
Antonio Alvarez Ribeiro 
Cazimiro de Sena Madeira            
Francisco Joze Godinho  
Luiz Lopes Vilas Boas     
Joaõ Cezimbra                                                                           
 
Acta da Sessaõ do 1º de Outubro de 1848 



 
Comparecendo o Excelentissimo Irmaõ Provedor, o Escrivaõ, e os Irmaõs  
Thesoureiro, Procurador, Godinho, Villas Boas, e  
Godinho leo se, e approvou se a acta da Sessaõ ante= 
cedente.   Recebeu se do Proffesor de Dezenho a 
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rellaçaõ do trimestre findo em o ultimo de Junho do 
corrente Anno - Despacharam se diversos requerimentos  
concedendo-se a sahida de diversos Meninos, como 
deve constar das turmas de sahida. 
Authorissou se o Irmaõ Thesoureiro para despender 
com a festa do Patrocinio de São Jozé em o corrente anno 
a quantia de cem mil reis,   Ordenou se o pagamento 
de R$73$720 a Carlos da Silva Lopes, quando este hou= 
ver de pagar a esta Caza e que deve como fiador de [†] 
Jozé Brochado, quantia que se lhe ficou devendo desde  
1844, para fazer se esse encontro.   E naõ havendo mais  
a tractar se o Irmaõ Provedor levantou a Sessa, de que para  
 constar se lavrou esta acta que assignaram comigo  
Escrivaõ. 
 Honorato Jozé de Barros Paim 
              Francisco Manuel Gomes da Cunha 
 Antonio Alvarez Ribeiro 
 Cazimiro de Sena Madeira     
               [†]    [†]     [†] 
 Luiz Lopes Vilas Boas     
 Francisco Joze Godinho  
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Sessaõ de 11 de Fevereiro de 1849 
   
Comparecendo o Excelentissimo Irmaõ Provedor, o Escrivaõ e o 
Irmaõ Thesoureiro, Procurador, Godinho, Villas Boas, 
Doutor Goes, e Cezimbra leo se e approvou-se a acta 
da antecedente. 
Recebeu se um officio do Padre Reitor pedin= 
do remonta na roupa do Estabelecimento, e au= 
thorizou se o Irmaõ Thesoureiro para essas despe= 
zas, e outro participando acharem se [†] 
doze meninos, dos quais 5 foram remettidos  
para a Fabrica de algodaõ de Valença. 
Tambem se recebeu officio do Proffesor  
de Dezenho enviando a relação do aproveitamento 
 
de seus alunnos. 
Foi appresentada aa Conta da Receita e Des= 
peza do Estabeleciemento no anno findo em 31 
de Agosto de 1849, o Irmaõ Provedor a enviasse 
a uma Commissaõ composta dos Irmaõs Doutor Madeira, 
Cezimbra, e Doutor Goes.    Despacharam se todos os  
requerimentos que foram presentes, e entre elles 
dous [†] meninos e diversos como consta= 



rá dos respectivos termos.     Tendo o Irmaõ Pro= 
curador mostrado que na Fabrica de Valença es= 
tavam dous orphãos [†] naõ queriam appli= 
car-se ao trabalho d'ella, exigio que a Meza 
officiasse ao Governo pedindo a admssaõ d'elle  
no Arsenal da Guerra, e assim se resolveu. 
    Authorizou se o Irmaõ Thesoureiro para [†] 
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tresar se ao Inglez que tem uma officina de fun= 
diçaõ em Santo Amaro dous, ou quatro meninos para 
apprendizes no cazo de os querer acceitar.   E naõ  
havendo mais a tractar, o Irmaõ Provedor levantou a Sessaõ 
de que se lavrou a presente acta que assignaram  
comigo Escrivaõ Francisco Manuel Gomes da Cunha 
              Honorato Jozé de Barros Paim 
Antonio Alvarez Ribeiro              Francisco Joze Godinho   
Luiz Lopes Vilas Boas                  Francisco Belens de Lima         
  [†]  [†]  [†] 
 
                                     Sessaõ em 10 de Junho de 1849 
   
Reunidos os Irmaõs  Provedor, o Escrivaõ, e o Irmaõ Thesou- 
reiro, Godinho, Villas Boas, Cezimbra, Doutor Goes, Belens, 
leo se e approvou se a acta da antecedente Sessaõ  
  Apresentaram se os seguintes officios 
 
O 1°  Do Inspector da Thesouraria Provincial de 14 de  
Fevereiro do Corrente, participando achar se recolhida 
no Cofre a quantia de 46$0588, liquido produto da ap= 
prenhensaõ de uma Caixa de assucar pertecente a 
Pedro [†] [†] [†]  para que se mandasse receber. 
Remetteu se ao Irmaõ Thesoureiro para mandar rece= 
ber.   2º Do mesmo Inspector em dacta de 24 de  
Maio, fazendo igual participaçaõ a respeito de $ 
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42$938, que rendeu a favor d'este Estabelecimento u= 
ma Caixa de assucar apprehendida a [†] Napi 
[†] [†], e foi tambem remettido ao Irmaõ Thesoureiro  
para receber.     3º  Do Inspector da Fazenda em 5 de  
Março pedindo o pagamento de 600$000, que deve o Es= 
tabellecimento de [†] da marinha que tem na praça  
do Commercio.   Ficou adiada.    4º  Do Excelentissimo Presidente 
da Provincia em 2 de Junho do Corrente, respondendo á Me= 
za, que naõ podendo ao Orfaõ Gil  Alvaro dos Santos, e Cassia= 
no da Costa serem recebidos na Companhia das [...] 
[†], podem ser contudo enviadas ao Excelentissimo Irmaõ Minis= 
tro da Marinha na fórma de Avizo de 27 de abril d'este  
anno.   Mandou se responder com o que ocorresse 
a respeito d'esses Orfaõs.   5º  Do mesmo Excelentissimo Presi= 
dente em 8 de Junho corrente exigindo uma infor= 
maçaõ sobre o estado do Estabelecimento com declara= 



çaõ do que for mais neessario, e da applicaçaõ daquela 
com que é socorrido pelos Capitae ͂s Provinciais mandou  
se prestar a informaçaõ exigida.   Appresentou se o 
officio de Mestre de Dezenho enviando a Meza a relaçaõ 
de seus alunnos, e seo aproveitamento em o mez de Ma= 
io.      O Padre Reitor participou ser fallescido o Escrivaõ 
Francisco -  Angola em 22 de Março.  Mandou se [†] 
bar no [†].    Despacharam se os requerimentos  
que foram presentes, e naõ havendo mais a tractar fe= 
chou se a Sessaõ, de que lavrou a presente Acta  
que assignaram comigo Escrivaõ Francisco Manuel Gomes da Cunha 
 
 Honorato Jozé de Barros Paim 
Francisco Manuel Gomes da Cunha 
[†]  [†]  [†] 
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Antonio Alvarez Ribeiro               
 Cazimiro de Sena Madeira                                                                                                                       
Francisco Belens de Lima         
  [†]  [†]  [†] 
Joaõ Cezimbra                                                                           
Antonio Jozé de Lima 
 
                     Sessaõ em 12 de Agosto de 1849 
 
 
Reunida a Meza com falta somente do Irmaõ  
Rodrigo Antonio de Figueiredo, convidou se o Irmaõ Wen= 
ceslau Miguel de Almeida compareceo para 
se obter a Meza plena e comparedendo elle, leu se  
e approvou  se a acta da Sessaõ antecedente, e pre= 
cedeu se a Elleiçaõ da Meza, que deve funcio= 
nar do 1º de Setembro do Corrente a 31 de Agosto  de  
1852 na fórma do §3º do Capitulo 2º do Estatuto 
d'este Estabelecimento. sendo eleitos para Pro= 
vedor o Irmaõ Jozé Pinto Rodrigues da Costa com no= 
ve votos, para Escrivaõ o Irmaõ Doutor Manuel Pedro Mo= 
reira de Vasconcellos com unanimidade, para  
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Thesoureiro o Irmaõ Candido Pereira de Castro com  
doze votos, para Procurador o Irmaõ Doutor Francisco 
Liberato de Mattos com unanimidade e para  va= 
gas os Irmaõs Doutor Jozé Nunes Barboza Madurei= 
ra com unanimidade, Doutor Luiz Lopes Villas Bo= 
as com doze votos, Doutor Francisco Marques de A= 
raujo Goes com doze votos, e o Irmaõ Joaõ Antonio  
Rodrigues Vianna com unanimidade, Manu= 
el Jozé de Figueiredo Leite com dez votos, Doutor  
Manoel Braulio de Magalhae ͂s Jaques com doze  
votos,    Francisco Belens de Lima  com doze, 



Joaõ Cezimbra com onze, e Jozé Antonio di= 
go Antonio Jozé de Lima com nove . 
Tambem obtiveram votos, para Provedor  
o Irmaõ Antonio Joaquim Alvares do Amaral tres, o 
Irmaõ Baraõ da [†] um - para Thesourei= 
ro o Irmaõ Antonio Alvares Ribeiro um - e ficaraõ 
Mezario o Irmaõ Doutor de Goes - um - o Irmaõ  
Doutor Cassemiro de Sena Madureira, um - Irmaõ  
Ernesto Pereira de Carvalho, trez - o Irmaõ Wen= 
ceslau Miguel de Almeida - trez - o Irmaõ Tho= 
maz Jozé Leite, trez - o Irmaõ Agostinho Dias 
Lima, does -   Ultimada assim a Eleição 
foi submethida, na fórma do Estatuto, ao 
Excelentissmo Governo da Provincia, para ser approvado, 
resolvendo se que assim que approvada passe 
o Escrivaõ convidasse os nossos Elleitos para toma= 
rem posse no dia 26 do Corrente. 
    O Irmaõ Thesoureiro partecipou que tendo  
a Meza em vista capitalizar naõ só a quantia  
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de R$6.542$060 que se tirou dos beneficios gas= 
tos no triennio, como tambem os legados 
e doações, que se recebessem d'elle e naõ  
sendo possivel pensar senaõ 4:500$ em 45  
Ações do Banco Commercial, tomára elle a  
deliberação de recolher ao mesmo Banco 
quer os  R$ 2:042$060, resto do que haviam 
vendido os beneficios, que os R$1:179$725 
de doaçoe ͂s, e legados reebidos no triennio, ao 
juro de 6 por cento ao anno, a fim de que a Meza ap= 
provasse sua deliberaçaõ, ou resolvesse como 
julgasse, como mais conveniente, naõ somente  
approvada, como louvada a mesma deli= 
beração, resolveo a Meza, que se deixasse ao zelo 
da nova Administraçaõ l melhor  meio de  
fundar esse Capital de R$3.221 078.5, que já  
ficava a renda 6 por cento ao anno.  Authorizou se  
ao Irmaõ Thesoureiro para fazer as ultimas des= 
pezas da Festa de Saõ Joaquim, e naõ haven= 
do mais nada a tractar, encerraram se os  
trabalhos da prezente Meza. Do que para 
Constar se lavrou se esta Acta que assignaram  
comigo Escrivaõ Francisco Manuel Gomes da Cunha 
Honorato Jozé de Barros Paim 
          Francisco Manuel Gomes da Cunha 
          Antonio Alvarez Ribeiro               
          Cazimiro de Sena Madeira     
          Francisco Belens de Lima         
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Joaõ Cezimbra                                                                           



Antonio Jozé de Lima 
  [†]  [†]  [†] 
Francisco Joze Godinho   
  [†]  [†]  [†] 
Wenceslao Miguel de Almeida 
 
 f. 137r                              136 
                                                                                                                              
Rebello 
Sessaõ de 26 de Agosto de 1849 
 
Depois do acto da posse, reunida a Meza, compos= 
ta do Irmaõ Provedor Jozé Pinto Rodrigues da Costa, 
Escrivaõ, Manuel Pedro Moreira de Vasconcelos, e dos Irmaõs The= 
soureiro Candido Pereira de Castro, Procurador Doutor Franc= 
cisco Liberato de Mattos, Doutor Alexandre Braulio de 
Magalhae͂s Jaques, Francisco Belens de Lima, Joaõ  
Cezimbra, Joaõ Antonio Rodrigues Vianna, Doutor Jozé  
Nunes Barboza de Madureira, Antonio Jozé de  
Lima, Manuel Jozé de Figueiredo Leite, Doutor Francisco 
Marques de Araujo Goes, Doutor Luiz Lopes Villas Boas, 
officiou ao Excelentissimo Presidente, participando se a= 
char empossada -  O Irmaõ Provedor destribuiu  
os trabalhos mensaes do regime da Caza pela 
forma seguinte:  para o mez de Setembro o Escrivaõ, para  
o de Outubro o Irmaõ Thesoureiro, para o de Novembro   o Irmaõ 
Procurador, para o de Dezembro  o Irmaõ Jaques para  
o de Janeiro de 1850, o Irmaõ Belens - o Senhor Cezimbra para  
o de Fevereiro, o Irmaõ Vianna para o de Março - o Senhor Doutor  
Madureira para o de Abril - o Irmaõ Lima para o de 
Mayo, o Irmaõ Leite para o de Junho, o Irmaõ Goes para o 
de Junho, e o Irmaõ Villas Boas para o de Agosto. Deli= 
berou se que em razaõ de ter a Caza uma só 
demanda, ficasse o Procurador Francisco Antonio  
da Costa Pinheiro vencendo o salario de dous mil 
reis por mez é que agendamento se paga, podendo,  
se por ventura apparecerem mais pleitos judici= 
aes, fazer se novo contracto com elle ou outro [...] 
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O Irmaõ Procurador Mattos foi authorizado por com= 
senso unanime da Meza a chamar outro Procurador 
 se o referido Pinheiro naõ quizer estar por esta deli= 
beraçaõ, ou so naõ mereceu sua confiança - E na= 
da mais havendo  tractar o Irmaõ Provedor levantou  
a Sessaõ. 
 
Jozé Pinto Rodrigues da Costa      Provedor 
Manuel Pedro Moreira de Vasconcelos  Escrivaõ 
Candido Pereira de Castro 
Francisco Liberato de Mattos 
Luiz Lopes Villas Boas 
Joaõ Antonio Rodrigues Vianna 
Manuel Jozé de Figueiredo Leite 



Manoel Braulio de Magalhae ͂s Jaques 
Antonio José de Lima 
Francisco Belens de Lima 
[†] [†] [†]  [†] 
Jozé Nunes Barboza de Madureira [†] 
João Cezimbra 
 
Sessaõ de 23 de Setembro de 1849 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procurador, Ce= 
zimbra, Villas Boas, Madureira, Rodrigues Vianna, Li= 
ma, Jaques, Belens, Leite, e o Escrivaõ, faltando somente 
Irmaõ Goes, leu se, e approvou-se a acta da Sessaõ ante= 
cedente - O Irmaõ Provedor appresentou um officio do 
Excelentissimo Presidente e que communicou estar Sciente [...] 
[...] da Meza, e outra do Inspector da Thesoura= 
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ria Provincial participando se achar á dis= 
posiçaõ d'ella a quantia de 35$936, proveniente da  
metade do producto de uma Caixa com aprecos 
apprehendidas aos Negociantes Roctoon [†] leo 
se o officio de Fellipe Massochetti dando parte 
que o Orfaõ Thomaz de Aquino, que se lhe havia 
entregue por termo, se evadio da sua casa por  
sedução de Vicente Antonio de Azevedo, o que ago= 
ra se diz seu Pay - deliberou se officiar se ao Doutor 
Chefe da Policia requisitando providencias para ser o 
dito Orfaõs tirado da Casa, em que se achasse, e re= 
mettido á Meza, afim de ser assignada essa oco= 
currencia - Despacharam se varios requerimentos, 
e ficaram outras adiadas, e por fim deliberou se 
que se predisse ao Excelentissimo Presidente da Provincia um Em= 
genheiro para examinar o Historico da Igreja,  
que se acha arrumado , e dar seu parecer tanto 
sobre os reparos, que foram precizos, como so= 
bre a quantia, que se houver de gastar n'ellas, ou 
appresentar outro plano, que mais economico seja- 
E não havendo mais nada a tractar o Irmaõ Provedor 
levantou a Sessaõ -  
                                                   Jozé Pinto Rodrigues da Costa      Provedor 
                                               Manuel Pedro Moreira de Vasconcelos  Escrivaõ 
                                                 Candido Pereira de Castro 
João Cezimbra                      Francisco Liberato de Mattos 
Antonio José de Lima        Doutor Manoel Braulio de Magalhae ͂s Jaques 
Jozé Nunes Barboza de Madureira  Manuel Jozé de Figueiredo Leite 
Francisco Belens de Lima 
Luiz Lopes Villas Boas 
Joaõ Antonio Rodrigues Vianna 
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Sessaõ de 7 de Outubro de 1849 



 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procura= 
dor, Jaques, Leite, Belens, Rodrigues Vianna, Villas 
Boas, e o Escrivaõ, leo se, e approvou se a acta da Ses= 
saõ antecedente.    O Irmaõ Provedor appresentou 
o officio do Excelentissmo Presidente, que em resposta ao 
que se lhe requisitara, declarou haver expedido 
ordem ao Director das Obras Publicas para mandar 
um Engenheiro examinar o estado do [†] da Igre= 
já, determinou os reparos  de que se precisava, com  
o competente Orçamento.   Resolveu se que se officia= 
cesse ao Inspector da Thesouraria Geral respon= 
dendo a um Officio de 5 de Março do Corrente na= 
no dirigido á Meza transacta pedindo a quan= 
tia de 600$000 de fôro do terreno da Marinha 
que o Collegio possue no lugar denominado - Pra= 
ça do Commercio: e que os  mesmos Inspector se fi= 
zesse ver que a Meza está na diligencia de rea= 
lizar esse pagamento.  Tambem resolveu se que  
se officiasse ao Excelentissimo Presidente pedindo que elle 
estendesse o mesmo beneficio, que há feito a  
diversas ruas d'esta Cidade, ao beco dos Calafates  
na Ladeira da Preguiça, onde a Caza Pia tem u= 
ma propriedade nobre, cujo diminuto rendimento  
é em grande parte devido ao mau estado da Cal= 
çada, declarando se que com quanto o Collegio naõ pos- 
sa [...]  com quantia alguma, consta que 
alguns proprietarios do lugar naõ tem devida [...] 
de [...]  a obra em razaõ do concerto tambem  
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aproveitar a seus predios.   Leo se o officio do Excelentissimo  
Conselheiro Joaquim Jozé Pinheiro de Vasconcellos, Vi= 
ce Presidente da Sociedade dos Beneficios em cujo 
nome requisitava a admissaõ do menor Joquim  
do Espirito Santo, filho de Maria Joanna de Jezús e  
foi admittido, e entrou logo por se achar presente, 
e n'este sentido se rspondeo ao mesmo Vice Pre= 
sidente - Foram admittidos os meninos Galdino  
João, filhos do fallescido Irmaõ Luiz Telles de Mene= 
zes, e sua mulher Francisca Monbalina de Menezes, 
Albano filho do fignado Antonio Vieira dos Santos 
Costa, e sua mulher Josefila Eliza da Silva Costa, 
João Anastacio de Alvares Roza , filho dos fallescidos Joaquim 
de Sancta Roza de Souza, e Florentina Josephina da 
Purificaçaõ - e Damiaõ filho do finado  Manuel Pa= 
sos de Santos Senna, e sua mulher Izabel Maria da  
Soledade Lima marcou se lhe para a entrada oque um  
dia 1º de Novembro futuro, e n'este sentido o Escrivaõ offi= 
ciou ao Reverendo Padre Mestre Reitor - Despachou se o requeri= 
mento de José Pedro de Souza Paraizo que pedia um 
Orfaõ para Coveiro, e se lhe concederia o de nome 
Antonio Antunes Marinho: tambem à requerimento  
de Francisco Rodrigues de Andrade se lhe entre= 



gar  menor de nome Hippolito de Campos e Souza,  
para co m o pedicionario aprender o officio de Ou= 
rives, e deferio se a petiçaõ de Antonio Bezerra  
Monterio, e que um se concedeo o menor Luiz 
Jozé de  Senna para aprender o officio de Escul= 
ptor - Foi indeferido o requerimento de Antonio 
dos Santos  Araujo Goes, que pedia a admissaõ do ex= 
 
f. 139v 
 
posto de nome [†] que em sua Companhia se  
acha, naõ tendo sua supplica attendida [†] 
do estaõ esse menor bem garantido com o patrocinio  
do petucionario proprietario abastado - O Escrivam par- 
ticipou á Meza [†] [†] appresentou o officio  
o Doutor Chefe da Policia lhe mandara entregar o me- 
nor Thomaz de Aquino, que estando com [†] 
Filippe Massu Matta se evadira como este pondera- 
va, por declaraçaõ de Vicente Antonio de Azevedo  
que se dizia seu Pay, declarando o mesmo E scrivam que 
havia determinado as do Azevedo que  
que se dizia seu Pay, declarando o mesmo E scrivam que 
havia determinado as do Azevedo que compara- 
se hoje com o menor para se tornar uma deliber- 
açaõ, o assento fez  estaem que  nova Escriptura em [†] 
authenticasse [†] e ao [†]  [†]  com ella requeresse [†] 
ser attendido – Foi presentre o requerimento de 
Anna do Bomfim, encarregada da Festa de  
Saõ Jozé na Capella pertencente ao Seminario, podem- 
do o dinheiro do [†] parqa a Festividade, transacto 
já tambem- ordenado esta despeza, e a naõ tiver 
trmpo para se averiguar a legitimidade 
de semelhante gasto, pois a Festa do Padroeiro  
é celebrad na Capella d’este Seminario, para 
onde se transferio o Collegio dos Orfaõs outrora 
fundado na de São Jozé, deferio se o requerimento 
aythorizado ao Senhor Thesoureiro para entregar [...] 
para esta economia a quantia de 60$000,comprehendendo 
[...] a do glozamento, visto ser a que  
 
f. 140r                             139 
                                                                                                                               
Rebello 
[...]   [...]   [...].  E naõ havendo nada  
a tractar o Senhor Provedor levantou a Sessaõ, e para 
constar fez lavrar a presente, que vai assignada 
pelos Membros da Meza -  
 
                                               Jozé Pinto Rodrigues da Costa      Provedor 
                                               Manuel Pedro Moreira de Vasconcelos  Escrivam 
                                               [†]  [†]   [†] 
                                               Francisco Liberato de Mattos 
                                               Joaõ Antonio Rodrigues Vianna 
                                               Francisco Belens de Lima 
                                               Manuel Jozé de Figueiredo Leite 
                                               Luiz Lopes Villas Boas 



 
Sessaõ de 25 de Novembro de 1849 
 
Presentes os Senhores Provedor, Thesoureiro, Procurador, 
Belens, Villas Boas, Jaques, Leite e o Escrivam, leo 
se , e aprovou se a acta da Sessaõ antecedente 
     Admittidos os Senhores Escrivam e Thesoureiro da 
Administraçaõ de seo triennio,  abrio se o cofre, e o Senhor 
Thesoureiro recebeo os objetos ali existentes, per- 
tinentes ao Patrimoio do Seminario, do que se 
lavrou termo no Livro Competente com as precisas in- 
dividuações – Na fórma do Artigo 19 dos Estatutos 
foram nomeados os Senhores Manuel Belens de Lima, e 
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e Manuel belens digo Manuel Antonio de Abreu 
para examinarem  as Contas da Meza anterior, e 
deram seo parecer. Leo se o officio de Antonio Gen- 
til Ibirapitanga  Cypriano Francisco de Souza 
que em nome da sociedade [†] da  
rua de baixo faziam doação a este Seminario 
da Caza do Theatro, e seus extensos, afim de que  
a Meza se encarregasse de vendelos ou fazer algum 
contracto com a Proprietaria da Caza mesmo [†] 
zaõ de saber se que o Theatro se acha alocado 
com alguns indiiduos, resolveo se que se [†] 
desse aos oficiantes, que cometesse uma [..] 
ta do debito presente da Sociedade, a fim de que 
se reconhecesse,  se convinha aceitar a doação – 
Leo se [†] o officio do Proffessor de Deenho acom- 
companhado do mappa dos alunos, e de seus 
respectivos trabalhos – O Padre Mestre Reitor comuni- 
cou haver entregue por ordem do Senhor Provedor para  
a Fabrica de Valença os Orfaõs Vicente Armando,   
Leoncio Amando, Firmino Antonio, Emilio Ma- 
nuel, Juliaõ Joaõ de Almeida [†], Manuel Igna- 
cio, Jozé Maria de Olivrira, Jozé do Valle Lisboa, 
Jozé Francisco, e Filinto de Mattos Aguiar, e corres- 
pondendo se lhe que a Meza ficava inteirada 
Foram lidas does officios do Excelentissimo Presidente [...] 
r escondendo que havia providenciado a [...] 
[†] da [†], que os soldados do [†] 
inham ativado no Padre Mestre Reitor, e outro, com que 
ella remetia a Padre Mestre Reitor, e outro comque 
ella remetia a [†] o orçamento do novo [..] 
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[†] Egreja e respondeo que a Meza os  
recebera.   Resolveu se que se annunciasse  
pelos jornaes , que quem se quisesse encarregar  
de fazer a obra aparecesse na Loja do Senhor  The- 
soureiro, que apresentasse a planta, e receberia as  



propostas para ao depois se [†] Meza deliberada. 
Em atenção á representação do Reitor resolveo 
se oficiar ao Excelentissimo Presidente; por detraz do quintal do 
Seminario, e atravessa a rua do Bom gosto , e ordenar 
o concerto , de que ella precizar , afim de esgotar  
as agoas pluviaes , que costumam alagar o mesmo 
quintal -    Tambem resolveo se que se offici- 
asse ao Chefe da Policia pedindo a captura 
do orfaõ Thomaz de Aquino , que tendo fugido 
da Casa de Filippe Massucheti , que o recebera por 
ordem das Mezas anteriores , se fóra aceitar em ca- 
sa de Vicente Antonio de Azevedo , que appareceo 
dizendo ser seo Pay , uma vez , que tendo a Meza 
atual ordenado ao mesmo Vicente , que o tractas- 
se de pertilhar por Escriptura para poder tomar 
conta d’elle , naõ só deixára de o fazer , mas até 
constava que o dito menor estava vagando as 
ruas d’esta Cidade - Foram admittidos os 
menores Manoel Maria de Castro, orfaõ de 
Pay e May , filho de Manuel Nicolau de Castro, 
e Veidiana Maria do Spirito Sancto - Augusto 
Alexandrino , filho de Maria José , fallecida , e ???  
deno , filho da finada Francisca Caetana , Antonio 
filho de Guilhermina Balduina de Souza. 
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Mandou se informar ao Padre Mestre Reitor o re- 
querimento de Olimpio Augusto Murici pedin- 
do o orfaõ José de Souza Cabral , assim co- 
mo o de Matheus Tavares da Gama pedindo  
o de nome Joaquim Sebastião . Indefferio  se 
o requerimento de Manuel da Silva Mendonça 
que pedio a admissão do Orfaõ Manuel Maria 
de Oliveira pela razaõ de já ser de crescida eda- 
de.       E nada mais havendo a tractar o Senhor 
Provedor levantou a Sessaõ , e para constar fiz 
lavrar a presente que vai assignada pelos 
Membros da Meza.            Jose Pinto Rodriguez da Costa     Provedor 
                                           Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos  Escrivam  
                                           Candido Pereira de Castro 
                                           Francisco Liberato de Mattos 
                                           Francisco Belens de Lima. 
                                           Luis Lopes Villas- Bôas 
                                           Manuel Jose de Figueiredo Leite 
                                           Doutor Alexandre Braulio de Magalhães Taques    
 
 
Sessaõ de 21 de janeiro de 1850 
 
2 Presentes os Senhores Provedor , Thesoureiro , Procu- 
rador , Rodrigues Vianna , Taques , Gose , e o Es- 
crivaõ , Leo se , e approvou se a acta da Ses- 
saõ antecedente.       Foi apresentado um officio 
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do Padre Mestre Reitor que participou  tinha do ??? 
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var-se por alguns dias para o seo Convento , afim 
de tractar de sua saúde, como o aconselhára 
o Medico da Casa , e resolveu se que o Escrivam 
lhe officiasse que elle entendendo-se com o Guar- 
diaõ do Convento ???? a dispensa de um Re- 
ligioso de sua escolha para supprir as funcções 
do seu cargo , por naõ ser possivel ficar o Collegio 
entregue á direcçaõ do Economo -      Foram ad= 
mittidos os Orfaõs seguintes Joaõ - filho de Chris- 
tina Pereira do Rozario Francisco , filho de Maria Filis- 
mina das Dores , Francisco - filho de Dona Francisca 
Gomes -      Indeferio-se o requerimento de Custo= 
dia Cardozo  , que pedia a admissão de seo filho 
Domingos , por ter edade excedente à marcada  
nos Estatutos -     Deu-se a Antonio Alves Ribeiro 
para caixeiro o menor José Rodrigues Feis - e a Vir- 
ginio para aprender o officio de Alfaiate -  
O Senhor Thesoureiro deu parte á Meza que de ac- 
cordo com o Escrivam havia alugado o primeiro andar 
da casa à Praça do Commercio à Thesouraria 
Provincial por 800$000 por anno , e foi approvado 
o contracto -      Foi nomeado Luiz de Souza 
Gomes para substituir a Manuel Antunes de 
Abreu (que fallecera) no exame das Contas da 
Administraçam finda  -   Deliberou se que se offi- 
ciasse ao Excelentissimo Senhor Presidente a fim de que orde- 
nasse aos Provedores de Residuos dos Termos de fóra 
da Cidade , que quando alguém deixasse ???? 
a este Collegio , exigissem dos ????? ?? ??? 
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dão das respectivas verbas do testamento , declaran- 
do quaes os Testamenteiros , e a remetessem a Me- 
za por intermedio do mesmo Presidente, e bem 
assim que também ordenasse ao Provedor de Re- 
siduos d’esta Cidade para obrigar seu Escrivam a naõ 
registar testamento algum , sem que tivesse o 
visto -   do d’este Collegio , me? este nos ???? 
de saber se quaes os legados , que lhe perten- 
cem , e se poder ???? de sua cobrança. 
Assentou-se que se fizesse a concessão de lo- 
terias a favor do Seminario - E nada mais ha- 
vendo a tractar o Senhor Provedor levantou a Sessaõ 
e para constar fiz lavrar esta acta , que vai as- 
signada pela Meza -   Jose Pinto Rodriguez da Costa    Provedor 
                                   Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos  Escrivam 
                                   Candido Pereira de Castro  
                                   Francisco Liberato de Mattos 
                                   Lourenço  ?? ?? Góes 
                                   Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
                                   Doutor Alexandre Braulio de Magalhães Toques 
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Sessaõ de 17 de Fevereiro de 1850 
 
Presentes os Senhores Provedor , Thesoureiro , Procurador , Goes , Rodri- 
gues Vianna , Belens , e o Escrivam , leo se , e approvou se a acta 
da Sessaõ antecedente.  O Senhor Provedor partecipou que em 
virtude de se haver despedido o Professor das primeiras lettras 
Manuel Agostinho da Cruz Mello , havia officiado ao Padre 
Mestre Reitor para que convidasse a Hostilio Tullio de Al- 
buquerque Mello a continuar na regência da cadeira , vis- 
to já estar substituindo no impedimento do referido Profe- 
sor .   Foram admittidos os menores Antonio Chavier 
da Divina Providencia , filho de Pays incognitos, e exposto. 
Marcelino Jose da Costa, filho legitimo dos fallecidos 
Innocencio Jose da Costa Pitaõ , e Dona Maria Amalia da 
Costa. Antonio Mathias da Silva Serva , filho legitimo de 
Miguel Joaquim da Silva Serva , fallecido , e Dona Carlota Joa- 
quina Teixeira da Silva Serva .   Polycarpo , filho legitimo 
do f?? Luiz José de Sena , e Roza Maria do Amor Divino, 
e José , filho legitimo do fallecido José Teixeira da  
Cunha , e Joanna Pires da Cunha - Authorisou se o Senhor 
Thesoureiro a pagar a Manuel Jose Pereira de Araujo a quan- 
tia de 5.400 , assim como para retirar do Banco Com- 
mercial a quantia que ali existe em deposito, para 
recolher a Caixa Economica ou Commercial em ra- 
zaõ de produzir maior interesse.    O Escrivam apresen- 
tou o officio do Professor de Dezenho com o mappa dos A- 
lumnos .    Lendo-se o requerimento de Hostilio Tul- 
lio de Albuquerque Mello , que pedia ser admittido a con- 
curso da cadeira de primeiras lettras , oficio se - lhe que com- 
parecesse no dia , que  para isso será annunciado ??? 
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tou se que pelos Jornaes se fizesse publico , marcando se 
o dia 10 de Março futuro . E nada mais havendo a tra- 
ctar , o Senhor Provedor levantou a Sessaõ , e para constar 
fiz lavrar a presente , que vai assignada pelos Membros 
da Meza .                    Jose Pinto Rodriguez da Costa .   Provedor 
                                    Manuel Pedro Moreira de Vasconcelos 
                                    Candido Pereira de Castro 
                                    Francisco Liberato de Mattos 
                                    Fernando Maria ???? Góes     
                                    Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
                                    Francisco Belens de Lima - 
 
 
 
Acta da Sessaõ de 10 de Março 1850 
 
 
3 Presentes os Senhores Provedor , Thesoureiro, Procurador, 
Taques, Goes, Leite , Cezimbra, Lima, Belens, Ma- 
dureira, Rodrigues Vianna, Villas Boas , e o Escrivam, Leo 
se, e approvou se a acta da Sessaõ antecedente - 
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O Senhor Provedor apresentou o officio do Excelentissimo Presi- 
dente da Provincia em que communicava a necessi- 
dade , que tinha a obra do Arsenal para  ??? 
???? com regularidade , de adquirir uma porçaõ 
????  ???? do quintal do Seminario , e assentou- 
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se responder ?? ??? que a Meza naõ podia con- 
cordar em ceder esse terreno por que teria a pare- 
de da Casa do Arsenal de vir passar quase em- 
costada aos pilares , sobre que assemte a bi- 
ca , que conduz água para o Seminario , além 
de ser consideravelmente para fora do alinhamento 
do fundo , tirando-lhe a regularidade e vista. 
Leo-se mais o officio do mesmo Excelentissimo Presidente, 
que participava trazer dado as providencias di- 
go as precisas ordens aos Juizes territoriaes 
a respeito dos Pessamentos , ???? de  ???? 
algum legado a esse Estabelecimento, como 
se lhe requisitáva em officio de 14 de Fevereiro 
do corrente anno.     Procedeo-se ao Concurso da  
Cadeira de primeiras lettras , e compareceram Hosti- 
lio Pullio de Albuquerque e Mello , Severiano de 
Britto Lima , José Maria da Fonseca , e Belar- 
mino Pereira Pimentel , os quaes se argui= 
ram reciprocamente sobre as matérias que  
fazem o objecto da instrucçaõ primaria, e a 
depois foram as ???? em Arthmetica 
pelo Senhor Taques, e por fim procedendo-se 
a votaçaõ foi por unanimidade provida 
José Maria da Fonseca.     O Senhor Villas 
Boas por encommodo, que lhe ??????, re= 
tirou se antes de concluidos os trabalhos. 
E nada mais havendo a tractar o Senhor Prove- 
dor levantou a Sessaõ, e para constar fiz 
lavrar a presente que vai assignada pela 
                      - Continúa - 
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Meza                            Jose Pinto Rodriguez da Costa        Provedor 
                                     Manuel Pedro Moreira de Vasconcelos      
                                     Candido Pereira de Castro         
                                     Francisco Liberato de Mattos 
                                     Francisco Belens de Lima 
                                     Manuel Jose de Figueiredo Lima  
                                     Joaõ Antonio Rodriguez Vianna  
                                     Doutor Alexandre Braulio de Magalhães Taques 
                                     Joaõ Cezimbra 
                                     Antonio José de Lima 
                                     Luiz Augusto Villas Boas 
                                     ??????????????????? 
 
 
Acta da Sessaõ de 14 de Abril de 1850 



 
4 Presentes os Senhores Provedor, Thesoureiro, Procurador, 
Taques, Rodrigues Vianna , Belens , Leite e o Escrivam , Leo 
se, e approvou se a acta da Sessaõ antecedente. 
        Leo-se o officio do Excelentissimo Presidente , que res= 
pondeo ao que a Meza lhe dirigira , ponderou 
??? naõ ser possível ceder a parte do ????? 
??????? para a obra do Arsenal. Foram 
????? e mandados remetter para a Fabrica 
?? ????? 7 orfaõs -  Joaquim Sebastiaõ, Tranqui- 
Lino Joaquim, Marcolino Emiliano, Jacintho Ribeiro 
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José ???? , José Felippe , e José de Souza Cabral =  
Foram entregues a Ovidio José de Sant’Anna dous = 
José Simplicio , e Acto Buckler para aprenderem 
o officio de Sapateiro - Foi admittido o menor  
Luiz , filho natural de Hermilinda Flora de Oli- 
veira . Indeferiram-se os requerimentos de 
Luiz Manuel da Rocha , e Joaõ José Lopes Braga 
que pode???? ser aliviadas do augmento de cem 
mil reis a acada um nos alugueres das Casas, 
em que tem negocio á Cidade baixa.  Deliberou 
se , que se naõ admittisse nas Carneiras do 
Seminario inluminaçaõ de cadáveres senão das 
???? , que fossem benfeitoras do Estabellecimento, 
e dos meninos n’elle entrados .   O Escrivam apresen- 
5tou o Testamento de Leonor Maria de Saõ Felix 
Marchal , que deixára o Collegio Testament?? 
o herdeiro de uma pequena casa, que ella 
possuía á travessa de Nossa Senhora d’Ajuda, sendo 
que a herança se tornará effectiva depois do obi- 
to da preta  Ritta Maria, seo marido Manuel 
Cardozo Machado , e filho José , que tem o uso fru- 
cto da mesma propriedade , e resolveo se que 
se acceitasse a herança e testamentária , salvo 
a prejuízo do Seminario.  Assentou-se que o Escrivam 
participasse ao Reitor que mandasse para  
a Aula de Dezenho todos os meninos, assim co- 
mo que as licções deveriaõ ter logar nas terças e quintas 
e sabbados das 2 as 4 horas da tarde , por assim 
mais convier ao ensino , o que o Mestre Reitor deveria 
communicar ao respectivo Professor - E nada 
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mais havendo a tractar se, o Senhor Provedor levantou 
a sessaõ; e para constar fiz lavrar a presente, que vai 
assignada pelos membros da Meza 
                                   Jose Pinto Rodriguez da Costa   Provedor 
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                                   Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos 
                                   ???? 
                                   ???? 
                                   Francisco Liberato de Mattos 
                                   Doutor Alexandre Braulio de Magalhães Taques 
                                   Joaõ Antonio Rodriguez Vianna  
                                   Francisco Belens de Lima   
                                   Manuel Jozé de Figueiredo  Leite 
 
 
 
Sessaõ em 2 de Junho de 1850 - 
 
6 Presentes os Senhores Provedor, Thesoureiro, Procurador, 
Taques, Rodrigues Vianna, Lima, Cezimbra , Belens, Villas 
Boas, Leite, e o Escrivam, leu se e approvou se a acta da  
antecedente.         Indeferio-se o requerimento de ??? 
Ignacio que pedia ser exonerado da penhora, que 
se lhe fizera por estar habilitando a casa que serviu 
de Th????? em Saõ José -        Deliberou se que se man- 
dasse para o Rio de Janeiro as Baraõ de Ipanema 
?????  procuração para receber de Domingos Jose 
Martins de Oliveira, Testamenteiro do Conselheiro ??? 
???? Jose de Freitas a quantia de 400$000 que ???? ??? 
 
f.146r 
??? ao Seminario - que se officiasse a José Pereira 
de Souza para examinar as contas da Mesa  ??? 
???, visto haver fallecido Luiz de Souza Gomes, 
que foram ???? d’essa ???? fora nomeado. 
       E nada mais havendo a tractar o Senhor Provedor le- 
vantou a sessaõ da qual para constar fiz lavrar 
a presente que vai assignada pelos Membros da 
Meza - 
                                     Jose Pinto Rodriguez da Costa     Provedor 
                                     Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos  Escrivaõ  
                                           Candido Pereira de Castro 
                                            Francisco Liberato de Mattos 
                                           Doutor Alexandre de Magalhães Taques 
                                           Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
                                           Manuel Jose de Figueiredo  Leite 
                                           Francisco Belens de Lima 
                                           Luiz Lopes Villas Bôas 
                                           Antonio José de Lima 
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  Acta da Sessaõ de 21 de Julho 1850 
 
7Presentes os Senhores Provedor, Thesoureiro, Taques, Be- 
lens , Vianna , Villas Boas , Madureira , Leite , e ???? 
leu se e approvou se a acta da antecedente.   Indeferio 
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se o requerimento de Luiz Ignacio , que tornou a pe- 
dir ????çaõ d?? , que se lhe havia feito 
??? ??? occupando as casas ?? Saõ José , onde havia o  
??????  .  Tambem se indeferio o requerimento o 
Olimpio Pereira de Mattos , Proffessor de Desenho , que 
????  augmento do ordenado ,  e o de Roza M? 
da ????? que reclamava a entrega do me- 
nor José Felippe da Rocha Dorea , que fôra remettido 
para a Fabrica de Valença. Foram admittidos  
os menores José, filho legitimo digo filho de Joa- 
quina Anacleta de Sant’ Anna , Miguel José Tavares 
filho legitimo do finado Manuel José Tavares , e 
Fructuoso de Moura Rolim - Antonio Martins dos  
Santos , filho legitimo dos fallecidos Antonio mar- 
tins dos Santos , e Maria Joaquina da Soledade - 
Tito Estevaõ de Saõ José, filho de Maria de Sant’ An- 
na , e a requisição do Provedor da Casa da Santa 
Misericordia d’esta Cidade dous ixpostos , que se- 
raõ entregues ao Senhor Leite , que incumbido fi- 
cou de os receber para os fazer conduzir para 
o Seminario , resolvendo-se declarar ao mesmo Pro- 
vedor , que o Estabelecimento naõ podia admit- 
tir  menor numero , tanto pelos seus poucos ???? , co- 
mo por haverem outros necessitados , que c??? 
??? tambem ???? . O Escrivam apresentou á  
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Meza o officio do Professor das primeiras lettras com 
o mappa dos alumnos . Mandou se entregar a Dona 
Anna do Sacramento Simões Coimbra ,  a pedido 
d’ella , o menor Manuel Quirino para lhe mandar 
ensinar o officio de chapeleiro .  Foi presente a 
Meza o officio do Excelentissimo Baraõ dos Fiaes , Provedor da  
Casa Pia das Orfans do Coraçaõ de Jezús , pedindo  
a concessão de serem as duas orfans recolhidas n’es- 
sa casa , tanto pela falta de Commodos, que tem a  
?? que se acham , como pela dificuldade , e esca- 
cez de meios para haverem outra, que ofereça 
melhores proporções , fazendo se uma divisão in- 
terna e acommodada , e conservando se essas reco- 
lhidas com seo regimen , e direcçaõ separada. 
E assentou se que se respondesse ao mesmo Provedor 
naõ ser possível essa admissão , mas que toda  
via, si a Commissam nomeada para tractar d’es- 
se negocio quizer por si mesma conhecer das razões, 
porque a Meza naõ póde assumir a indicada 
lembrança , poderia comparecer no quarto Domingo 
de Outubro , em que a Meza terá a honra de 
a receber   .    Authorisou se o Senhor Thesoureiro para 
fazer as despezas do costume para a Festa de 
Saõ Joaquim . E nada mais havendo a tractar 
o Senhor Provedor levantou a sessaõ , e para constar 
fiz lavrar a presente , que vai assignada pela 
Meza.                               Jose Pinto Rodriguez da Costa  Provedor                      
                                         Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos  Escrivaõ 
                                         Candido Pereira de Castro 



                                          ?????? 
                                         Francisco Belens de Lima 
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Luis Lopes Villas Bôas 
????????????? 
Manuel Jose de Figueiredo Leite 
Doutor Alexandre Braulio de Magalhães Taques 
Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
 
 
 
Sessaõ de 29 de Septembro 1850 
 
8 Presentes os Senhores Provedor, Thesoureiro, Procurador 
Vianna , Taques , Leite , Lima Madureira e Villas boas 
Belens , Goes , Godinho , que foi chamado em logar 
do Senhor Cezimbra que se acha presente , e o Escrivam , ?? 
se , e approvou se a acta da antecedente.  O Escrivam apre- 
sentou os relatórios da Santa Casa da Misericordia 
e da Ordem Terceira de Saõ Francisco que lhe haviam sido 
remettidas para serem presentes á Mezq , assim co- 
mo o officio do Professor de Desenho com o mappa dos 
Alumnos .   Foi lido o officio dos Senhores Manuel Be- 
lens de Lima , e José Pereira de Souza , Membros da 
Commissaõ nomeada para o exame das Contas da 
Meza transacta, accompanhando o parecer res- 
pectivo , a vista do qual a Meza houve as contas 
foi approvadas ,  e determinou ao Senhor Thesoureiro 
que ??? ???? do seu antecessor o saldo de Ɍ 48 ??? 
???? ???? , o fizesse imprimir as mesmas contas 
na forma dos Estatutos .  Foi lido o requerimento de 
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Joaõ d’Assumpçaõ ???? , Economo da Casa , pe- 
dindo sua demissão por ter ??? a occupar um outro em- 
prego , e lhe foi concedida , e offerecendo para es- 
se logar os requerimentos de Joaquim Rodrigues 
Viegas , Jesuino de Souza e Silva , Bernardino Feli- 
ciano Coelho , Antonio Jose do Valle , Joaõ Jose Pinho , 
Antonio Leoncio da Encarnaçaõ , Fortunato Jose de Frei- 
tas , e Honorato Jose Barboza Brazil , procedendo se 
a votação na forma dos Estatutos, foi provido 
Bernardino Feliciano Coelho.   Foi lido o requeri- 
mento de Francisco Eziquiel Meira pedindo novo 
arrendamento da Casa, que occupa em Saõ Felip- 
pe ??? em razão de estar findo o que celebra- 
va a 9 annos , e resolveu se , que naõ sendo con- 
veniente fazer-se arrendamentos por longos pra- 
zos , os Senhores Thesoureiro , Vianna,  e Leite fossem ex= 
aminassem o estado da Casa , e  ??? valor , para as ?? 
??? def??? se ao Supplente ,  como fosse de justiça. 
Authorisou-se o Senhor Thesoureiro a entregar à Zela- 
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dora sa Capella de Saõ José a quantia de 60$ pa- 
ra as despezas da Festa , e quis ????  . Foram 
admittidos os menores seguintes ? Sergio , e Gra- 
ciliano, filhos legitimos do fallecido Manuel Fran- 
co (ou Francisco cisco?) Serapiaõ e Constantina Joaquina de Santa ?? 
Theodoro , filho natural da fallecida Izabel Maria 
de Souza ; Francisco , filho legitimo do finado Manuel 
Pires e de Sant’Anna , e Isabel Maria .  Manuel filho 
legitimo dos fallecidos Joaquim Ignacio da 
??? , e Leonor Maria :  Manuel filho na- 
tural da fallecida Maria Christina . Pedro filho 
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legitimo do fallecido Silvano de Souza Freire e 
Maria José do Espirito Santo , e Izidro , filho natural 
de Marianna Joaquina de Jezús . Foi entregue 
a Miguel Ferreira Dias dos Santos para ???? 
o menor Pedro Martins Bastos - E nada mais ha- 
vendo a tractar o Senhor Provedor levantou a Sessaõ 
e para constar fez lavrar a presente , que vai as- 
signada pelos Membros da Meza - 
                                     Jose Pinto Rodriguez da Costa    Provedor 
                                     Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos Escrivam  
                                     Candido Pereira de Castro 
                                     Francisco Liberato de Mattos 
                                     Luiz Lopes Villas - Bôas  
                                     Francisco Belens de Lima 
                                      Doutor Alexandre Braulio de Magalhães Taquis  
                                     Joaõ Antonio Rodriguez Vianna      
                                     Antonio José de Lima 
                                     Manuel Jose de Figueiredo Leite  
                                     Francisco ???? ??? 
                                     Francisco Jose Godinho 
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Acta  da Sessaõ de 27 de Outubro 1850 
 
Presntes os Senhores Provedor, Thesoureiro, Procurador, Be- 
lens, Lima, Taques, Vianna, Cezimbra, Villas Boas,  
e o Escrivam, leo se e approvou se a acta da antece- 
dente.    Foram apresentados dous officios do Padre Mestre 
Reitor, um tractou do ?? pratos, e mais objectos 
convenientes á cosinha, e despensa, outro com 
???? cultura do brejo e quimtal, e resolveo 
se que se lhe respondesse quanto ao primeiro, que 
o Senhor Thesoureiro ficava authorisado á providen- 
ciar, como mais conveniente julgasse, e quanto ao 
segundo que podia fazer, si quizesse, a escripturac- 
çaõ da receita e despeza da horta e quintal, co= 
mo bem lhe parecesse, independente de entra- 
rem as clausulas, que apresenta no contracto 
com o Economo, por que a Meza confia no seo 
zelo e probidade, cumprindo ponderar lhe que 
a despeza naõ deva exceder a receita , assim como 
que as contas respectivas a uma, e outra devem  
ser dadas no fim de Agosto de cada anno, 



cumprindo que se apresentem as do anno passado. 
O Senhor Thesoureiro apresentou as do anno digo a 
conta da receita e despeza até o dia 6 de Setembro 
do corrente na importancia a receita de Ɍ 15.400$ 
650 , havendo a seo favor um saldo de 1:636$599  
e isso por que depositára no Banco Commercial ??? 
de 1:365$260 ,  que juncta á mais despeza ??? 
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quantro igual a da Receita acima - Foi a conta 
approvada, sendo de notar que a fazenda para 105 
túnicas , 156 camisas , 52 ceroulas, e 73 lençois foi 
gratuitamente dada pelo Senhor Provedor que de- 
clarou que á sua custa fôra feito o jantar que 
se dera no dia da Festa , assim como que fazia a  
doação ao Estabelecimento, do Retrato de Sua Majestade 
o Imperador com seus cortinados e franjas, que se a- 
cha collocado na sala das sessões .  O Escrivam apre- 
sentou a lista de Alumnos d’Aula de primeiras lettras. 
Admittiram se os menores seguintes - Rogociano 
filho legitimo do fallescido Tenente Ajudante Luiz  
Telles de Menezes , e Francisca Monbelina de Menezes, 
Guilherme filho natural do fallescido David Jose 
Ferreira da Veiga , e Maria Joaquina do Amor Di- 
vino - Hercilio Adolpho Ribeiro, filho legitimo 
do fallecido Genesio Adolpho Ribeiro , e Anna Jo= 
aquina da Silva , tambem agora fallescida 
no Hospital da Santa Casa da Misericordia, 
como informa o Senhor Procurador Mattos , uma vez 
corrigida comprehen??? a emenda da certi= 
daõ de edade.    Deo se a Francisco Augusto de 
Araújo Basto o menor Antonio Borges da Silva 
para caixeiro - O Senhor Procurador deu parte de 
que se havia cobrado o aluguel da casa á ?? 
??, onde houve Theatrinho , perdendo se po= 
rém as custas em razão de ter fallecido o mesmo 
e a mulher nada ter com que as pagasse, as- 
sim como que segundo a authorisaçaõ, que a 
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Meza lhe dera a respeito do Sallario do Pro= 
curador para o judicial, assentára em dar 60$ 
por ano , por ser mais vantajozo e Economico 
ao Estabelecimento , e foi approvado - O Senhor The- 
soureiro fez saber que os meninos precisavam 
de roupa para o passeio , assim como eram ne- 
cessarios 2 livros , um para a despensa , outro 
para a rouparia; assentou se que se mandasse 
fazer túnicas azuis, e gorro para os meninos 
e se comprassem os 2 livros para a Escripturaçaõ. 
Deferio se o requerimento de Francisco Esiquiel 
Meira, depois de ouvido o parecer da Commissaõ 
nomeada para o exame da Casa, cujo arrendamento 
elle pedia , mandando se celebrar com arrenda- 
mento por seis annos por 600$ por anno pagos 
em quarteis , e sob as mais condições, que se es- 



pecificaraõ no contrato . Deliberou se que se offi- 
ciasse ao Reitor para fazer sentir as ??? a desa= 
provação , que merecer o procedimento , que ti- 
??? como Enfermeira, e que a Meza espera- 
va naõ se reproduzisse ????? escândalo. 
Nada mais havendo a tractar o Senhor Provedor 
levantou a Sessaõ , e para constar fiz lavrar 
a presente que vai assignada pelos Mem- 
bros da Meza                Jose Pinto Rodriguez da Costa    Procurador 
                                      Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos   Escrivam 
                                      Candido Pereira de Castro 
                                      Francisco Liberato de Mattos       
                                      Francisco Belens de Lima 
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Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
Antonio José de Lima 
Luis Lopes Villas-Boas 
Joaõ Cezimbra 
Alexandre Braulio de Magalhães Taques 
 
Acta da Sessaõ de 15 de Dezembro de 1850 - 
 
9 Presentes os Senhores Provedor , Thesoureiro , Procurador,  
Vianna , Leite , Belens , e o Escrivam , leu-se , e approvou- 
se a acta da antecedente.    O Senhor Thesoureiro decla= 
rou que o Senhor Leite , Mordomo do mez de Junho, havia 
feito o fornecimento de ??? ??? ????  
??? , e de alguns ??? , que o seus esforços a ??? 
se ????? .   Foram mandados admittir os me- 
nores - Zacharias , filho natural de Anna Joaquina de  
Jezús , Rosalino - filho legitimo do fallecido Rosalino 
Alves Ribeiro ,  e Maria Victoria Pereira Ribeiro - Fran= 
cisco Lourenço Costa d’Avila , filho legitimo do finado 
Manuel Lourenço da Luz , e Leopoldina Anastacia 
de Jezús , e Antonio Pedro, filho natural de ??? Ma- 
ria de Borba .   Deram se a H. G. Kock, ???? 
??? , os menores Eleodoro Alves , e Manuel Pires de 
Sant’Anna , para com elle aprendessem o ?? ??? ?? 
Escrivam participou , que o Thesoureiro da Fazenda ?? 
?? ??pedido ordem para se proceder a ?????? 
pelo pagamento dos foros do ???? de Marinha 
 
f.151r    
que o Seminario possúe no Caes Novo , e aucto- 
risou se o Senhor Thesoureiro a cuidar quanto antes, n’esse 
pagamento . Deliberou se que n’estes dias de Fésta os  
Meninos saiam ao passeio com as batinas , emquanto 
se cuida em vestimenta própria , e que isto se parti- 
cipou ao Padre Mestre Reitor .      O Senhor Provedor communi- 
cou que haviam chegado de Lisboa 300 volumes da 
Biblia da Infancia , que elle havia mandado bus- 
car para leitura , na importancia de 82$598 , e que  
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d’esses livros fazia doaçaõ ao Collegio - Nada mais 
havendo a tractar o mesmo Senhor Provedor levantou 
a Sessaõ , e para constar fiz lavrar a presente que 
vai assignada pelos Membros da Meza - 
                                Jose Pinto Rodriguez da Costa .  Provedor 
                                Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos 
                                Candido Pereira de Castro 
                                Francisco Liberato de Mattos   
                                Manuel Jose de Figueiredo Leite 
                                Joaõ Antonio Rodriguez Vianna   
                                Francisco Belens de Lima 
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   Acta da Sessaõ de 23 de Março de 1851 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procurador, Madu- 
reira, Villas Boas, Leite, Vianna, Lima, e Marques, que 
no impedimento do Escrivam que faltou por doente, [...] 
duas vezes, foi lida, e approvada a acta da antecedente . 
Apresentaram se 2 officios, um do Professor de primeiras lettras, 
e outro do de Dezenho, acompanhados dos respectivos 
Mappas de seus alumnos.  Outro do Reverendo Padre Mestre Reitor de 
16 de Fevereiro, communicando naõ ter podido o Professor 
de Dezenho dar aulas por 15 dias por estar ocupado [...] 
[...]:  2 do Excelentíssimo Presidente da Provincia, em um acor= 
do a recepçaõ do relatório da Meza transacta, e nou= 
tro remettendo a prestaçaõ da  [...]   [...]  [...]  [...] 
quaes  [...]  [...]  ...]   de Manuel Angelo  Deschamps 
[...]  pedindo para serem admittidos n’este 
Seminario seus 2 filhos Joaõ Gualberto Deschamps de 10 an- 
nos, e Manoel Angelo Deschamps de 7, determinou se que [...] 
[...]  ao mesmo Irmaõ Presidente que a Meza [...] 
[...]  segundo que tinha 7 annos, sentindo bastante naõ 
poder admittir o primeiro por ter 10 annos, e o prohibio o § 
do capítulo Segundo dos Estatutos do Seminario - leu se mais um 
officio do Padre Mestre Reitor do 11 do Corrente communicando 
os inconvenientes que havia em se prestar a Egreja 
d’este Estabelecimento aos actos [...]  para a sa- 
hida do Sagrado Viatico, com sua resposta ao Reverendo 
Vigario do [†], e outro d’este pedindo naõ só que a  
Meza faça prestar a Egreja á sahida d’esse Sacra= 
mento, fazendo lhe a Economo, ou outra propor [†] 
de qualquer acto do Seminario, que d’elle dependa, co= 
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mo tambem participando que está prompto á 
delegar sua authoridade parochial do Sacerdote, que a 
Meza designou para as necessidades espirituaes do 
Seminario, e resolveo se que se respondesse ao Reverendo 
Vigario que a Egreja ficava prompta á saída do Sa- 
grado Viatico, e que as Communicações dos actos [†] 



[†]  n’este Seminario naõ podiam ser feitos para 
outra pessoa, nem a Meza podia acceitar o favor da 
delegaçaõ de sua Auctoridade, pois, a naõ ser o Reverendo 
Reitor, sua Senhoria practicasse as funcções, que lhe eram 
próprias, como melhor entendesse: assim como que 
se respondesse ao Reverendo Reitor, que a Egreja naõ podia 
negar se á saída do Sagrado Viatico.  Ao Senhor José 
Firmino de Araújo concedeo se, para sua botica, o  
menor José Maria Borges, com a clausula de mandar 
ensinar a Pharmacia: e A. Capon para sua profis- 
são de dourador concedeo se ao menor Antonio José 
Laurenço e Carolina Francisca da Silva pedindo seo filho 
José Joaquim Alvares, julgou de naõ ter logar - Jor- 
ge Guilherme Coelho pedindo alguns menores para 
sua tenda de marcineria, decidio se que por ora 
naõ podia da deferido.      Marcelino Rodrigues 
Gomes, Porteiro do Seminario pedio sua demissão, 
foi lhe concedida, e mandou se annunciar para 
sciencia dos pretendentes - O Cobrador Tiburcio 
Pereira de Araújo pedio que se auctorisasse o Thesou- 
reiro lhe levar em contas a quantia de 27$000 de 
[†]  [†] compradas em Julho, Agosto do 
anno proximo passado para este Estabelecimento, e assim se deferio 
a vista da informação do Senhor Thesoureiro - Foram 
admittidos os menores seguintes - José Carlos, filho de  
 
f.152v  Folha coberta por papel !! 
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Acta da Sessaõ em 29 de Junho de 1851 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procurador, 
Rodriguez Vianna, Belens, Leite, e Jaques, que na falta  
do Escrivam por doente, fez suas vezes.  Foi lida, e apro= 
vada a acta da antecedente.     Leram se 2 officios 
um do Professor de primeiras lettras de 31 de Março, o outro do 
de Dezenho de 4 de Maio remettendo cada um a re- 
laçaõ de seus respectivos alumnos um officio do Padre 
Mestre Reitor de 15 do corrente pedindo authorisaçaõ para 
mandar reformar, e fazer alguns utensílios da Capel- 
la do Seminario, e determinou se, que elle se enten- 
desse com o Irmaõ Thesoureiro, o qual tinha auctori- 
sacão para fazer o que julgasse conveniente - E outro 
 [†]  [†]  pedindo a sahida dos menores 
Manuel da Cruz, Thomaz de Aquino, Dario Soares, 
e Januario, por se terem comportado mal, e portanto 
foram o Collegio, e havendo o despachante Manu- 
el [†]  foi pedido seus Irmaõs  menor Januario 
[†]  [†]  [†]   em sua profissão foi lhe con- 
cedido, [†]  sendo pedido o menor Manuel da Cruz 
[†]  [†]  o Negociante Antonio Francisco 
de Oliveira, foi concedido, e o mesmo Sapateiro Ovidio 
José de  [†] pretendendo 2 orfaõs deram se lhe 
o mesmo [†] Soares, e Thomaz de Aquino, e 



os  [†]  Antonio de Souza Paranhos o menor  
Jose Joaquim Alves por elle pedido para ensinar lhe 
esse officio -      Leo se outro officio do mesmo Reitor pe- 
dindo providencias sobre a festa de Saõ Joaquim no dia 
17 de Agosto, e determinou se que o Senhor Thesoureiro tra= 
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tasse d’esse objecto, como julgasse mais conveniente - 
Foi avisada a Meza de haver sido admittido 
o menor Francisco Gomes, natural de Inham[...], 
que tinha siso adiado para apresentar a certidão 
de edade.          Foram admittidos os menores se- 
guintes - Francklin, que tinha sido esperado na  
ultima Sessaõ para apresentar certidão de edade 
Izaias Candido de Britto, filho natural de Roza 
Candida de Britto, Leopoldino, filho natural de [†] 
[†]    Roza da Conceiçaõ, e Paulo filho natu- 
ral de Victoriana  Maria dos Anjos.   Mandou 
se fazer o ultimo pagamento do contracto com 
Joaõ Ludovico para fazer o [†]  da Egreja. 
Foi authorisado o Irmaõ Thesoureiro a [...] 
[†]  Joaquina de Mello as foram que se deveu da 
Casa dos Perdões -  E nada mais havendo a tra- 
ctar, se o Irmaõ Provedor levantou a Sessaõ, da 
qual se fez a presente acta que assignamos 
                                Jose Pinto Rodriguez da Costa   Provedor 
                                Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos 
                                   Candido Pereira de Castro 
                                Francisco Liberato deMattos 
                                Doutor Alexandre Braulio de Magalhães  Jaques 
                                Joaõ Antonio Rodrigues Vianna 
                                   Manuel Jozé de Figueiredo Leite 
                                   Francisco Belens de Lima 
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Sessaõ em 7 de Agosto 1851 em Casa do 
Doutor Francisco Liberato de Mattos -  
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procurador, 
Villas Boas, Barboza de Madureira, Goes, Jaques  
Rodrigues Vianna, Belens, Leite e o Escrivaõ leu se 
e approvou se a acta da antecedente.   Lavrou se 
a Escriptura do arrendamento com Francisco 
Eziquiel Meira, a cerca da Casa de Saõ Felippe 
Neri segundo as bazes, e condições ja adoptadas 
e não havendo mais a tractar se, o Irmaõ Provedor 
levantou a Sessaõ, e para constar fiz lavrar a 
presente, que vai assignadas pelos Membros da 
Meza -  
                             Jose Pinto Rodriguez da Costa   Provedor 
                              Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos    
                                   Candido Pereira de Castro 
                                 Francisco Liberato de Mattos   
                              Doutor Alexandre Braulio de Magalhães  Jaques 



                                Joaõ Antonio Rodrigues Vianna 
                              Manuel Jozé de Figueiredo Leite 
                                 Luiz Lopes Villas Boas 
                                 [†]   [†]    [†] 
                               Francisco Belens de Lima 
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Acta da Sessaõ em 19 de Outubro de 1851 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Jaques, Leite, 
Rodrigues Vianna, Belens, Villas Boas, e o Escrivaõ, leo se 
e approvou se a acta da antecedente. O Escrivaõ  leo 
officio do Reitor, em que participa haver remettido ao 
Irmão Thesoureiro a conta da Horta com o saldo de 
220$350 respectivo ao anno de Setembro de 1850 a Agosto de 
1851, dizendo naõ ser possível dar a de Setembro 1849 a 
Agosto de 1850 pela razão de estar o requerido da Horta 
entregue ao ex Economo Joaõ da Assumpçaõ Cumariz 
e respondeo se lhe que a Meza fica a esperar que o dito Cu- 
Mariz a appresente dous officios do Professor de Dezenho 
remettendo a relação dos Alumnos - dous do Profes- 
sor de Primeiras lettras [†]  as respectivas listas 
dos seus Alumnos - Outro officio do Reitor participando 
que o [...] doVigario do Pillar havia rennunciado em 
favor do Estabelecimento a quantia de [†] que lhe 
[...] dos desabrigos dos meninos, e direitos pa- 
[...]  recommendaçaõ do Porteiro.    Resolveo 
se [...]  [...]  [...]   agradecendo ao Vigario - Outro 
officio do [...]   [...]  lhe participando haver tra= 
zido da [...]  batizar o Orfaõ Jozé Maria Borges , que  
se lhe havia confiado para aprender Pharmacia - 
Outro officio do Reitor participando que havia falle- 
cido no dia 8 do corrente o Porteiro Marcelino 
Rodrigues Gomes apreentando se um requeri- 
mento foi nomeado Jeronimo de Souza Moreira - Fo- 
ram admittidos os menores Pedro Floduardo de [...] 
filho legitimo dos fallecidos Antonio Amancio de 
 Lemos e Bernardina Carolina de Lemos; Daniel, filho 
legitimo de Joaquim Marques Zavilla, fallecido, e de Joaquina 
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Marques [...] 
Folha coberta por papel !! 
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Sessaõ em 29 de Fevereiro de 1852 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procurador, Be- 
lens, Vianna, Leite, [↑Jaques], o Escrivaõ,  leo se, e approvou se 
a acta antecedente.    O Escrivaõ, leo um officio do Profes- 
sor de Dezenho remettendo a lista dos Alumnos, e ou=  
tro do de 1ªs lettras remettendo o respectivo Mappa. 
Ficou o Irmaõ Thesoureiro auctorizado a pagar a João 
Ludovico a quantia de 811200 importancia se so- 
ma Conta apresentada de concertos relativos ao 



telhado da Egreja,  [†] assumindo  previamente a obra 
e vendo se pode reduzir á conta da obra se  Joaõ 
André de Souza o órfão José Henriques para  Cai- 
xeiro de sua loja de pessagem. Leo se um officio 
do Reverendo Reitor acerca da reforma de túnicas para 
os meninos; e authorisou se o Irmaõ Thesoureiro á dar 
as precizas providencias.     Appareceram 3 Requeri- 
mentos de Clarinda Antunes da Costa, Anna Maria de 
Britto, e Eliza Maria de Freitas pedindo o logar do 
Enfermeiro e depois das precisas informações a Meza 
nomeou a Clarinda Antunes da Costa - deo parte o 
Escrivaõ que o Orfaõ Joaõ da [†] sahira da Ca- 
sa do Marcineiro Monteiro onde estava e que fôra 
para a do Marcineiro Cezario da Silva [†]  que tambem 
designar o respectivo termo.         Foram admittidos 
os menores seguintes - Malaquias, filho natural  
de Candida Maria do Espirito Santo, Antonio da 
Silva Pereira, filho legitimo do fallecido Maxi- 
miano Antonio e Joaquina Maria de Jezús Pereira, 
Francisco, filho legitimo do fallecido Manuel 
José da Silva, e Maria Magdalena [...] Monte 
do Carmo  Antonio Bellarmino, filho natural de 
Maria Antonia [...], Joaõ Evangelista, filho natu- 
ral de Maria Cy[...] de Araújo Bacellar, Lucio  
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filho natural de Thomaz Maria de Jezús, Ra- 
[...]  filho natural de Anna Maria da Conceiçaõ, 
Wasconcelos, filho natural de Thereza Maria de Jezús, 
Ildefonso, filho natural da fallecida Izabel Maria de 
Souza, Augusto [...] dos Santos filho legiti- 
mo do fallecido Carlos Jose Malaquias e Luiza Fran- 
cisca de Jezús -  Galdino filho natural de Laurin- 
da [...] - E nada mais havendo a trac= 
tar o Irmaõ Provedor levantou a Sessaõ.  
Jose Pinto Rodriguez da Costa   Provedor 
                            Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos    
                                    Candido Pereira de Castro      
                                 Francisco Liberato de Mattos   
                               Alexandre Braulio de Magalhães Jaques 
                                   Manuel [†] de [†] 
                               Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
                              Francisco Belens de Lima 
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Sessaõ em 18 de Junho de 1852 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procurador, 
Jaques, Goes, Vianna, Leite, Villas Boas, e o Escrivaõ leo 
se e approvou se a acta antecedente.  O Escrivaõ apre- 
sentou os Mappas do Professor de Dezenho.  Foram 
admittidos os menores seguintes:  Zebino, filho na- 
tural de Anna Carolina do Sacramento, Alvaro filho 
legitimo do fallecido Jozé [...] Coelho, e Marcelina E- 



milia dos Santos. Francisco de Paula da Silva, filho le- 
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gitimo do fallecido Francisco de Paula da Silva, e An- 
tonia Amancio da Silva, Liberato, filho natural da 
finada Caetana Carolina de Freitas, Joaõ, filho 
natural de Guilhermina Maria de Souza, Rosendo, 
filho legitimo do finado Joaõ  Cancio de Araujo Braga, e 
Luiza Bernardina de Araújo Braga:  Alcino, filho 
natural de Jezuina de Souza de Almeida, e Antonio 
Candido filho natural de Anna Joaquina Pimentel; 
Manuel Joaquim da Victoria, filho legitimo de Maria 
Narciza, Antonio Joaquim -       Ao Coronel Antonio 
Cardozo [...]  de Mello, que pede o pagamento de 
fóro de [...] despachou se que especificasse 
seu pedido, apresentando outra conta regular - 
O Escrivaõ deu parte que havia fugido o menor 
Joaõ Simplicio [...]  poder de Ouvidio José de 
Santa Anna , assim como o menor Luiz José de Senna 
de Casa de Antonio Monteiro Bezerra - O Irmaõ 
Thesoureiro declarou, que a conta de Joaõ Ludo- 
vico que elle foi authorisado a pagar na Sessaõ 
antecedente, ficou reduzida alguma cousa, co= 
mo constará da sua conta.     Foram indefe= 
ridos os requerimentos do Economo Bernardo 
Feliciano Coelho, Professor de 1as  lettras, José  
Maria da Fonseca, e porteiro Jeronimo de 
Souza Moreira, que pediam augmento de 
vencimentos.  Ao Reitor officiou se que para a conta 
dos objetos que mandou fazer, e baptizamento 
dos Africanos se entenda com o Irmaõ Thesoureiro 
que para isto está authorisado - Authorisou 
se o Imaõ Thesoureiro para desprender o necessa- 
rio com a festa.          E nada mais havendo a tra- 
ctar se, o Irmaõ Provedor levantou a Sessaõ da qual 
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se fez a presente acta que assignaram 
comigo   Escrivaõ 
                                            Jose Pinto Rodrigues da Costa 
                                                                          Provedor 
                                            Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos 
                                                    Candido Pereira de Castro      
                                               Francisco Liberato de Mattos 
                                               Alexandre Braulio de Magalhães Jaques 
                                               Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
                                              Manuel [†] de [†] 
                                                Francisco   [†]    Góes 
                                                Luiz Lopes Villas- Bôas  
 
Sessaõ em 15 de Agosto de 1852 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procurador, 
Vianna, Leite, Góes, Cezimbra, Belens, Villas 
Boas, Lima, Jaques, Godinho, que foi chamado 



em logar do Irmaõ Madureira, que esta ausente, 
e o Escrivaõ leu se e approvou se a acta antece- 
dente.          Foram admittidos os meninos Fran- 
cisco, e Florentino, filhos naturaes de Alexan- 
drina Maria da Conceiçaõ, Victor, filho natural 
de Joanna Norberta do Sacramento aliás do Nas- 
cimento, Bernardino, filho natural de Francisca 
Joana do Sacramento, Antonio Sabino  [...] filho 
natural de Antonia Maria da Silva. A Dona Maria 
 
f.157v    Página com papel !!! 
 
Barboza Terezinha que queria [...] [...] de alu= 
   
se que com o Irmaõ Thesoureiro  se entendesse a 
[...]  a respeito por que authorisado estava para  
[...]  [...]   [...] 
[...]  [...]  Carlos Antonio Moreira Leal des= 
[...] desse a [...] Meguel dos Santos para loja de 
chapeos: [...]   [...]  Jozé do Nascimento [...] 
[...]  [...]  [...] 
[...]  [...]  os menores Leocadio de Araujo Izabel  
[...]  [...]  [...]  [...]  aprender o officio  
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Lá embaixo : 
 
Joaõ Antonio Rodriguez Vianna com 12, Doutor Alexandre 
Braulio de Magalhães ??? 12, Doutor Fernando Maria 
dos Reis 11, Doutor Francisco Pereira de Aguiar 11 - Doutor 
Luiz Augusto Villas-Boas?????, Manuel J?? de Figueiredo 
Leite 10 ?????? da Cunha Menezes 8, e Manuel 
José dos Reis 8 - ?????? 
???????????????????Murri, já não leio mais nada !! 
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????????? 
                            José Pinto Rodriguez da Costa 
Provedor 
                               Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos 
                                       Candido Pereira de Castro 
                                Francisco Liberato de Mattos 
                               Joaõ Antonio Rodriguez Vianna   
Doutor Manuel  Jose de FigueiredoLeite 
                             Doutor Alexandre Braulio de Magalhães Taines 
Francisco Belens de Lima 
 
Sessaõ em 29 de Agosto de 1852 
 
Presentes o Senhor Provedor, Thesoureiro, Pro- 
curador Taques Leite, Vianna, Belens, ??? 
Escrivam leu e approvou se a acta antecedente 
depois de  ???? Senhor Provedor convidou os Mem- 
bros da Nova Meza para a ????, ????? 
qual se lhes deu posse, na ???? dos Estatu- 



tos.     E para constar fiz lavrar o presente  ??? 
assignaram comigo Escrivam 
Jose Pinto Rodriguez da Costa  Provedor 
Manoel Pedro Moreira de Vasconcelos 
Candido Pereira de Castro 
Francisco Liberato de Mattos 
Francisco Belens de Lima          Joaõ Antonio Rodriguez Vianna  
Alexandre Braulio de Magalhães ???? 
Manuel Jose de Figueiredo 
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      Sessaõ em 29 de Agosto de 1852 
 
Aos vinte nove dias do mez de Agosto de mil oito 
centos e cincoenta e dous n’esta Casa do Seminario 
dos Orfaõs de Saõ Joaquim, depois de empossada 
a Nova Meza do mesmo Seminario, conforme 
consta da acta antecedente, procedeo se a des- 
tribuiçaõ dos mezes pelos respectivos Mezarios 
para a inspecçaõ do Serviço do Seminario na 
fórma do Artigo 4º do Capítulo 2º dos Estatutos, e fo- 
ram [...]  para Setembro o Escrivaõ Doutor Joaõ Antonio 
[...] em Outubro O Thesoureiro Antonio 
Jozé Paula Ribeiro para Novembro o Procurador Doutor José 
Joaquim Simões para Dezembro Doutor Jaques, para  
Janeiro Doutor Fernando Maria dos Reis, para Fevereiro Doutor 
Villas Boas, para Março o Mezario Rodriguez Vianna, 
para Abril Carlos Martins Ferreira, para Mayo 
Manuel Jose de Figueiredo Leite para Junho Tristaõ da 
Cunha dezembro, para Julho Doutor Aguiar, para 
Agosto Manuel José dos Reis - Findo este acto 
o Irmaõ Provedor apresentou um officio do Excelentíssimo 
Presidente da Provincia em que exigio infor- 
maçaõ sobre um requerimento em que José 
Carlos Martins Ferreira nomeado Membro da Meza 
pedio despensa d’este Cargo para o triennio 
que hoje principia :  sobre o que a Meza de- 
liberou que o mesmo Irmaõ Provedor informasse con- 
forme o conhecimento que tirasse da causa da 
moléstia allegada.     Apresentou-se um re- 
querimento de Dona Anna Pereira de Lima vigário 
do [...]   Tiburcio de Souza Lima, morador na 
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Freguesia de Santa Anna de Carteté pedindo a  
entrada de um seo filho menor de nome Fran- 
cisco Gonzaga de Souza Lima com a data de 7 anos 
allegando a pobreza à que ficára reduzida por 
fallecimento de seo marido além de sobrecarga 
de mais 9 filhos, recorrendo por isso a caridade 
do Estabelecimento - E por que provasse o seo 
allegado foi a Meza de haver que fosse ad= 
mitido o menor - E por nada haver mais a 
tractar, para constar foi lavrada a presente a- 
cta que todos assignaram comigo Escrivaõ [...] da Meza 



                             Jose Pinto Rodriguez da Costa Provedor 
                             Joaõ Antonio de Vasconcelos 
                            Antonio Jose Paula Ribeiro 
                             José Joaquim Simões 
                             Alexandre Braulio de Magalhães Jaques 
                              Joaõ Antonio Rodriguez Vianna  
                             Fernando Maria dos Reis 
                            Tristaõ da Cunha Menezes      
                           Francisco Pereira de Aguiar 
                             Manuel Jozé dos Reis 
                           Luis Augusto Villas boas 
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Sessaõ em 5 de Dezembro de 1852 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, Procurador, 
e Mezarios Doutor Jaques, Rodrigues Vianna, Doutor Fer- 
nando ,  Cunha Menezes , Doutor Aguiar, Manuel Jose dos 
Reis , Doutor Villas boas , comigo Escrivaõ abrio se a Sessaõ 
e leu se a acta da antecedente , que foi approvada. 
Apresentou se um officio da Commissaõ encarregada 
da Obra do Calçamento e passeios da Praça do Com- 
mercio , pedindo o pagamento da quantia de 290$ 
900 que na distribuição tocou em rateio às pro- 
priedades Numero 3 e 9 pertencentes a este Seminario, man- 
dou se pagar -      Foram lidos 2 officios, um do 
Professor de 1as lettras da Casa , e outro do de Dezenho 
apresentaraõ ambos os mappas de seus alunnos 
ficou a Meza inteirada:   Um requerimento de 
Dona Antonia Amancia da Silva pedindo seo filho 
Francisco de Paula da Silva para ser educado pelo  
padrinho Galdino Eustaquio de Figueiredo mandou 
se ouvir o mesmo Padrinho sobre os meios que tem 
para dar a educação com as garantias exigidas 
pelos Estatutos.          A Zeladora da Capella de 
Saõ José pedio o pagamento de 25$000 de quizamento 
para a mesma Capella, bem como 46$960 que 
despendeo com a festividade de Saõ José - mandou se 
pagar           O Cobrador da Casa pedio que se re- 
clame do Governo sua despensa do Serviço acti- 
vo da G. N. em razão de suas ocupações n’es- 
se Estabelecimento , como tem sido em outros na 
nos: resolveo se que se pedisse a despensa - 
Leo se um requerimento do Professor Felippe 
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José Alberto pedindo 2 orfaõs para educalos 
em sua Escola , e depois promover o restabele- 
cimento d’elles como professores de 1as lettras - 
Resolveu se que não tinha logar - Outro de  
José Antonio Rodrigues da Silva pedindo a ad- 
missão de um seo filho natural de 9 annos 
incompletos , Orfaõ de Mãy , por estar elle agora 
a viver de esmolas , e não ter meios de educa 



lo ; resolveo se conceder a entrada em 1º 
de Janeiro proximo passado , bem como aos órfãos gemeos 
Rodrigo e Prudencio filhos de Maria Joaquina 
da Conceiçaõ  .      Galdino Eustaquio de 
Figueiredo requereo ser nomeado substituto da 
Aula de 1as lettras do Collegio : julgou se 
não ter logar a vista dos Estatutos.    O Rei- 
tor participou ter fallecido no dia 9 de Outubro 
o órfão Alsino de Souza e Almeida de uma  
congestaõ cerebral, e que foi sepultado 
nas Carneiras do Seminario - Recebeo 
se uma copia do Horario da Casa mandado 
pelo Reitor -     O Escripturario Joaõ Pedro 
de Araújo pedindo 2 mezes de licença 
para ir ao Rio de Janeiro: foi lhe concedida 
ficando o Cobrador encarregado de seo tra- 
balho .             Foi apresentada a despensa 
dada pelo Governo a Joze Carlos Martins 
Ferreira eleito Mezario para este triennio 
e tendo se convidado ex Mesario Francisco 
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               Rebello 
 
José Godinho para haver Meza plena e proceder 
se a votaçaõ de um vogal , e foi eleito com u- 
nanimidade de votos o Negociante Manuel Coelho 
Moreira Junior , o que mandou se communi- 
car ao Governo -        Leu se um officio do Reitor 
tractando sobre os 2 Negras Africanas livres 
existentes no Seminario, e destinadas para 
lavadeiras , e foi resolvido que se lhe res- 
pondesse que o Mezario do Mez , e o Irmaõ The- 
soureiro eram competentes para deliberar a 
respeito .       Outro officio do mesmo Reitor so- 
bre os passeios e vestiario dos Meninos, e a- 
presentando o Irmaõ Figueiredo Leite [...]  seguinte in- 
dicaçaõ # Indico que se faça effectiva a obr- 
gaçaõ imposta ao Professor de 1as lettras rela- 
tivamente ao passeio dos Meninos,  autho- 
risando se o Irmaõ Thesoureiro a prover o Neces- 
sario para semelhante fim // foi assentado 
que o Irmaõ Thesoureiro se informasse do obje- 
cto , e resolvesse como julgasse mais conveniente 
conforme a indicaçaõ acima ,  mudando se 
 vestuario todos os Domingos , e as camizas pelo 
[...] Domingos e quintas feiras, devendo os 
meninos hir aos banhos salgados todos os dias 
em que não houver chuvas , e quando naõ pos- 
sam hir ao mar, tomar banho na casa 
própria do Seminario , devendo andar sem- 
pre de sapatos , salvo no banho de mar , e 
naõ se permittindo o menor castigo feito 
por empregado algum interno , salvo o Reverendo Rei- 
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tor com todas a recomendaçaõ, devendo ser da- 
das as manhans um tempo proprio para  
recreio e livre distracçaõ ,  cumprindo o § 8 
e 9 do capitulo 2 do Titulo terceiro dos Estatutos , hindo 
o Irmaõ Padre Mestre Reitor de accordo em tudo 
com o Irmaõ Mezario do Mez e o Irmaõ Thesoureiro, 
permittindo elle que as Mays fallem com seus 
filhos em hora que naõ seja da escola ou occu- 
pada       O Irmaõ Provedor declarou ter dado  
para a Egreja 2 mezas (credenciaes) no valor 
de 100$000 , como também que se prestava a 
fazer a sua custa o púlpito da Capella dada 
a planta pelo Irmaõ Mezario Doutor Aguiar- Ficou 
a Meza inteirada , e mandou que se lan- 
çasse esta dadiva na acta para constar . E 
nada mais havendo a tractar se lavrou 
a presente que assignaram comigo Escrivaõ 
                                Jose Pinto Rodriguez da Costa Provedor 
                                Joaõ Antonio de Vasconcelos 
                               Antonio Jose Paula Ribeiro 
                               Manuel Jozé dos Reis 
                                Luis Augusto Villas boas 
                                Fernando Maria dos Reis 
                                Joaõ Antonio Rodriguez Vianna               
                                 Francisco Pereira de Aguiar 
 
 
f.162r                                                      161                                                                                                                                                           
               Rebello 
Sessaõ em 19 de Dezembro de 1852 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Thesoureiro, e Mezarios 
[...] Reis, Moreira, Villas boas, e Figueiredo 
[...]  [...]  [...]     por impedimento que 
[...]   [...]  [...]  effectivo , começou se a Sessão.  Leo 
se e approvou se a acta antecedente. Compa- 
receram os Irmaõs Escrivaõ e Thesoureiro para  
appresentaçaõ e leitura do Relatorio da gestão 
do triennio findo, e qual sendo lido, e unani- 
memente approvado se mandou imprimir para  
ser distribuído na conformidade dos Estatutos 
Em seguida passou o referido ao Thesoureiro 
a entregar ao actual os objectos sob sua  
guarda constantes do Termo no livro compe- 
tente.      Para revizaõ das contas do triennio 
findo foram nomeados os  ex Mezarios Doutor Antonio 
Placido da Rocha , e Wenceslau Miguel 
de Almeida.   Leo se o requerimento de Por- 
cina Maria Roza que foi indeferido por naõ 
ter o menor de que Ella tracta os 7 annos com 
[...]     Leo se um officio do Escrivaõ dos Feitos da 
Fazenda intimando a esta Meza a requeri- 
mento de Joanna Dias do Sacramento acha 
se recolhido ao Deposito Publico o restante da 
arrematação que fizera em praça do dito Juizo 
de uma casa a rua da Munganga por naõ 



pagar os respectivos décimos e  [...]  
d’ella Pedro Dias , por morte do qual passam ao  
domínio d’esta Casa Pia o referido predio ficou 
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a Meza inteirada .    E nada mais havendo 
a tractar se encerrou se a Sessaõ , e eu Manu- 
el José de Figueiredo Leite, servindo interinamente  
de Escrivaõ lavrei a presente acta que subscre- 
vo e assigno 
                                 Jose Pinto Rodriguez da Costa  Provedor 
                                 Antonio Jose Paula Ribeiro 
                                 Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
                                 Luis Augusto Villas boas 
                                    [...]   [...]  [...] 
                                 Manuel Jose de Figueiredo Leite 
                                    [...]   [...]  [...] 
 
Sessaõ em 13 de Março de 1853 
 
Presentes os Irmaõs Provedor , Escrivaõ, Thesoureiro, e 
Mezarios Vianna , Leite , Moreira , Reis , e Villas 
Boas , Doutor Fernandes , começou se a Sessaõ. Teve lei- 
tura e foi approvada a acta antecedente. 
Foram presentes os mappas remettidos pelos 
professores de 1as lettras e Desenho ficou a 
Meza inteirada .  Indiferio se o requerimento 
de Quirino Angelo da Rocha, pedindo um dos 
Orfaõs para ensinar lhe o officio de Sapateiro, [...] 
estar prompto o que indicou. Concedeu se a Jozé 
Antonio Bispo de Florença o menor Serafin Mo- 
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reira da Silva para ensinar lhe o officio de ar- 
mador , e applicalo tambem ao Serviço de caixeiro 
de sua loja ao Maciel assignando o Contractante 
termo -   Leu se o requerimento de Jose Paulino de 
Campos Lima pedindo a entrega do Orfaõ Antonio -  
Pereira - ficou a diado - Deferio se o requerimento 
de Bernardo Jose do Nascimento consentindo se que 
o Orfaõ Leocadio de Santa Izabel que lhe fora  conce- 
dido para aprender o officio de Marcineiro seja 
entregue a Amancio Benedicto para lhe ensi- 
nar o officio de Alfaiate , visto naõ ter o dito Orfaõ habi- 
lidade para marceneiro, assignando se os ter- 
mos competentes.     Negou se a Luiz Olimpio 
Telles de Menezes a entrega dos 2 Orfaõs Galdino, 
e Jose Telles de Menezes por naõ estarem promptos 
de 1as lettras.  Deu se despacho ao requerimento 
de Antonia Amancia da Silva exigindo se que ella 
indique quem deve assignar o termo da res- 
ponsabilidade para lhe ser entr[†]  [†]  para Francisco 
de Paula da Silva orfaõ recolhido n’este Collegio - 
O Irmaõ Provedor declarou terem sido entregues a 
Antonio Francisco de Lacerda proprietario da 



Fabrica de tecidos de Valença para n’ella se- 
rem empregados os menores E[†]nido Al- 
varez Lepido da Rocha, José Domingues, Paulo Ca- 
nuto , e Manuel do Nascimento ficou a Meza 
inteirada.   Foram admittidos os orfaõ Jose 
Antonio de Souza [...], filho legitimo de [†] de 
Souza Severo, e Maximiano filho legitimo de Joa- 
quim Rodrigues Pereira, Miguel , filho natural de Amaro 
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Ferreira, cobrador, naõ sendo admittido o menor Jose 
Marcelino Aranha, filho de Antonia Maria de 
Jezús por naõ ser a edade recommendada 
pelos Estatutos          Leo se o officio do Reverendo Reitor 
participando ter falescido no dia 15 de Fevereiro 
proximo passado o Escravo de nome Domingos, [†], d’este 
Collegio, de molestia de peito: ficou a Meza 
inteirada.  Respondeo se ao Governo da Pro 
vincia que por falta de Commendas e o mesmo 
por ser incompativel com a regularidade as Eco- 
nomias do Estabelecimento a [†]  de pes- 
soas extranhas a elle, naõ podia  [...] 
a requisição de Vossa Excelencia relativamente a Commissaõ 
da alguma parte do Edificio para n’ella serem 
dadas licções de gymnastica pelo A[†] 
da Jose Maria Pugas , e [...]  a [...]  [...] 
sua contemplaçaõ [...] com os Orfaõs d’este 
Collegio -    E nada mais havendo a tractar fe- 
chou se a Sessaõ , e lavrou se esta Acta que assi- 
gnaram comigo Escrivaõ 
                                      Jose Pinto Rodriguez da Costa   
                                                                        Provedor 
                                 Antonio Jose Paula Ribeiro 
                                 Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
                                 Luis Augusto Villas Boas 
                                 Manuel Jozé dos Reis 
                                    [...]    [...]   [...] 
                                    [...]    [...]   [...] 
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              Sessaõ em 15 de Mayo 1853 
 
Presentes os Irmaõs Provedor, Escrivaõ, Thesoureiro, Ja- 
ques, Rodriguez Vianna, Manuel Jose dos Reis, e Leite, leo 
se e approvou se a acta da Sessaõ antecedente. 
O Doutor Joaõ Baptista dos Anjos [†] o Orfaõ Gra- 
cindo Ambrozio Serapiaõ para lhe mandar dar 
uma profissaõ , e é concedido.     Dona Anna Jus- 
tina de Jezús pede a admissaõ dos seus filhos me- 
nores Euclides de 8 annos e Dario Rodrigues Pimenta 
de 6 annos , e é admittido o primeiro , naõ podendo ser 
o segundo por falta de edade.   Luiza maria da 
Silva pede a admissaõ de seo filho Joaõ Ne- 
pomuceno da Silva de 8 annos de edade, e é admittido  
José Paulino de Campos Lima pede o OrfaõAn- 



tonio Pereira , naõ lhe é concedido 
Antonia Amancia da Silva pede seo filho me- 
nor Francisco de Paula da Silva sob responsa- 
belidade do Conego Joaquim Cajueiro de Campos 
naõ tem logar, visto naõ se prestar o referido 
Conego a assignar o termo exigido conforme os  
Estatutos.  O Chapeleiro Eduardo Bonet 
teve o Orfaõ Francisco Borges da Conceiçaõ no 
dia 8 do corrente para ensinar lhe o seo officio 
por portaria do Senhor Provedor.  E naõ haven- 
do mais a tractar levantouse a Sessaõ , de que se la- 
vrou a presente que assignaram comigo Escrivam 
Antonio Jose Paula Ribeiro    Jose Pinto Rodriguez da Costa 
                                                                            Provedor 
                                                        Joaõ Antonio de Vasconcelos      
                                                                 Escrivam 
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Manoel Jose de Figueiredo Leite 
Manoel Jozé dos Reis 
Manoel Coelho Moreira Junior 
Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
Alexandre Braulio de Magalhães T??? 
 
Sessão em 24 de Junho de 1853 
 
Presentes os Senhores Provedor , Escrivam, Thesoureiro, Pro- 
curador , e os Mesarios Vianna, Manuel Jose dos 
Reis , Fernando Maria dos Reis , Manoel Coelho Mo- 
reira Junior , Doutor Villas Boas , e Leite , foi lida e AP- 
provada a acta da Sessaõ anterior. 
Foi presente a Meza o parecer da Commissaõ 
encarregada de examinar  as Contas do ex 
Thesoureiro , e notando as conformes foi pela 
Meza approvada a Conta.   Foi deferido o re- 
querimento de Porcina Maria Roza, viúva de 
Manuel de Arruda Palmeira pedindo ser admit- 
tido seo filho legitimo Primo , mandando se 
que fosse admittido no primeiro dia de Agosto e em 
??? mandou se admittir o menor Marce- 
lino , filho legitimo de Dona Roza Maria de Viterbo, - 
viúva de Anastacio Antonio Pinto a requeri- 
mento de sua Mãe para o primeiro de Agosto. Em  
deferimento ao requerimento do Cl Antonio 
Cardozo Pereira de Mello pedindo o pagamento de 
54$200 de foros vencidos de 1840 a 1852 , mandou 
se pagar tão somente a quantia de 30$800 de foros 
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dos annos de 1849 a 1853 a vista da informa- 
cão do Secretario.    Indeferio se o requerimento de 
Constantino Lucas Pessoa da Silva podindo permis- 
são para que seo filho menor de nome Fructu- 



ozo freqüentasse a aula de primeiras lettras d’esse Se- 
minario também se indeferio o da viúva Antonia 
Amancia de Paula da Silva pedindo a retirada de seo filho 
Francisco de Paula da Silva para lhe ser entregue,  
e o do porteiro da Casa pedindo augmento de 
ordenado por naõ poder ser  ????.  Foi pré- 
sente da Meza um officio do Professor de Desenho 
mandando a relação dos Alumnos de sua Aula 
e ao mesmo tempo representando a conveniência 
de serem as noções de desenho linear dadas pelo 
Professor de primeiras lettras por ser a aula de desenho 
acanhada - Resolveo a Meza continuasse o mesmo 
Professor de desenho a ensinar o desenho line- 
ar servindo se da aula 1ªs letras visto ser 
um ...... não prejudicar o ensino respe- 
ctivo – Foi-nos presente um officio do Reitor do 
...... mandando o rol dos das desobrigas que mandou 
pagar so Reverendo Vigario acompanhada da decla- 
ração d’este .... não aceita, e manifestando 
seus desejos de poder .... por outro módo 
fica a propriedade d’este Estabelecimento, 
e em 2º lugar ponderando que sendo a Festividade 
de São Joaquim no dia 21 de Agosto proximo futu- 
ro precisava saber si n’esse dia haveria a 
Festa n’este Collegio com a Novena do Costume 
para se poder providenciar: resolveo a Meza 
 
f.165v 
 
que se fizesse a Festa na fórma do Costume, 
e authourisou se o Thesoureiro para fazer as des- 
pezas ass??? da Festa, como do jantar dos Colle- 
giaes .    A requisiçaõ do Senhor Thesoureiro foi  
este authorisado a fazer a despeza necessaria 
com a compra de um sapato para a Capel- 
la Mor de Saõ José .     Foi recebida a rela- 
çaõ remettida pelo Professor de primeiras lettras, 
e authorisouse o Senhor Thesoureiro a mandar impri- 
mir a conta approvada da Meza transacta, 
e o relatorio que a accompanhou para ser des- 
tribuido na fórma do Costume - E naõ ha- 
vendo mais a tractar se , levantou o Senhor Provedor 
a sessaõ, da qual se fez esta Acta que assigna- 
ramcomigo Escrivam 
                                  Jose Pinto Rodriguez da Costa  
                                                   Provedor 
                                 Joaõ Antonio Vasconcelos 
                                 Antonio Jose Paula Ribeiro 
 
                                Manoel Jose de Figueiredo Leite 
                                 Manoel José dos Reis 
Manoel Coelho Moreira Junior 
???? 
                             Fernando Maria dos Reis 
                             Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
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Sessaõ de 25 de Septembro 1853 
 
Presentes os Senhores Provedor , Escrivam , Thesoureiro, Taques, 
Vianna, Doutor Fernando,Coelho Moreira, Manuel José dos Reis, Doutor 
??? e Leite abrio-se a sessaõ, e lida a acta da 
antecedente foi approvada .Victor ?ilson pe- 
dio 2 meninos para ensinar em sua fabrica de 
marcinaria , e foram lhe concedidos  os menores 
Damiao Pires de ???? e Joaõ Anastacio. 
Foram lidos - um requerimento do Professor de 
primeiras pedindo sua demissaõ por estar nome- 
ado Professor de primeiras lettras da Freguesia do Pillar, e foi 
lhe concedida a demissaõ pedida , louvando o 
pelo bem que sempre exercera suas funcções - c?? 
de Luiz Henriques de Moraes garcez pedindo 
o logar de Escripturario d’esta Casa , e foi despa- 
chado que naõ tinha logar por naõ estar vago - 
um de Maria da Piedade Freitas para se admittir 
no Seminario seo filho menor de nome José , e 
foi mandado admittir - um de Roberta Maria 
da Conceiçaõ pedindo a admissaõ de seos filhos 
Augusto e Adolfo e mandopu se admittir o menor 
Augusto , naõ podendo ser o segundo por falta de edade 
um de Antonia Maria de Jezús pedindo a admis- 
saõ de seo filho Marcelino de Santa Anna digo Marce-p 
lino da Silva Aranha ,  e naõ ter o logar por falta  
de edade , e 
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Aulas para a mesma salla da aula de primeiras lettras, 
e foi decidido que naõ tinha logar, visto a in- 
formação do ex Professor, que diz ser inconvenien- 
te ao ensino de primeiras lettras o de desenho na  
mesma salla, e que a Meza providencias- 
se para que houvesse outro local commodo - 
O Cobrador Tiburcio Pereira de Araujo oedio 
que se lhe desse um augmento de ordenado 
attento o accrescimo de despeza que faz com a 
Guarda nacional, e foi lhe concedida uma 
gratificação de 60$000 por 1 anno - Foi li- 
da uma carta dos Senhores Lacerda ???? pedin- 
do que se desse providencias para que vol= 
tassem a fabrica de Valença os menores Fir- 
mino Antonio de Carvalho e Filinto José de mat- 
tos , que d’ella tinham desaparecido , e conta- 
va acharem se n’esta Cidade - ficou a Meza 
inteirada.          Tractou se de conv???? 
a compra da casa e roça visinha dos her- 
deiros de Miguel Luis Vianna , e unanimemente 
se decidio que se naõ devia comprar. 
Naõ havendo Meza plena para se prover 
a cadeira de primeiras lettras mandou se nova- 
mente avisar aos Mezarios Doutor Francisco Libera- 
to de Mattos, Candido Pereira de Castro , e Doutor Cazimiro de 



Senna Madureira.   E nada mais havendo a tractar se 
levantou se a sessão da qual se lavrou a presente  
acta que assignaram comigo Escrivam 
????? ???? ?????            Jose Pinto Rodriguez da Costa 
???? 
                                       ?????? 
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Sessaõ de 9 de Outubro de 1853 
 
Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Taques, 
Doutor Villas boas , Manuel Jose dos Reis, Coelho Moreira, Ro- 
drigues Vianna, Candido Pereira de Castro, Doutor Aguiar, 
e Liberato, abrio se a sessão, e lida a da ante- 
cedente foi approvada.     Foi lido um of- 
ficio do Escrivam dos Orfaõs intimando a Meza 
para serem aprehendidos os 2 menores que ha- 
?????? sahido da Fabrica de Valença, e ficou 
a Meza inteirada.    Foi lido outro officio do 
Escrivam da Meza da Casa da Misericordia remet- 
tendo o balanço da Receita e Despeza d’essa Casa e  
ficou se inteirado -     Antonia Amancia da 
Silva requer novamente a sahida de seo filho 
menor Francisco de Paula da Silva, e foi indeferi- 
do.     Foi apresentada a conta do Redito 
da Horta da Casa que foi de 35$880 - 
Constança Francisca da Silveira pedio 2 orfaõ 
para ensinar o seu officio de Sapateiro e foi adia- 
do -               Procedendo se ao concurso para a 
cadeira de primeiras lettras presentes os cândida- 
tos Francisco Ribeiro Lima Albuquerque , Ernesto Ma- 
nuel da Silva , José de Araujo ??? ??? foi lido 
um ponto para elles escreverem , e depois disso 
arquivamento reciprocamente ??? ??? de hora ca- 
da um ficado o que ????? se arquivam reci- 
procamente sobre a Arithnetica, e foi provida 
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a cadeira em Francisco Ribeiro de Lima Albuquerque 
E nada mais havendo a tractar se levantou se 
a sessaõ de que se lavrou a presente acta que  
assignaram comigo Escrivam 
                                              Jose Pinto Rodriguez da Costa 
                                                                              Provedor 
                                                Manoel José de Figueiredo Leite 
                                                 Paulo ???? 
                                                Alexandre Braulio de Magalhães  Taques  
                                                 Fernando Maria dos Reis 
                                                 Manoel Coelho Moreira Junior 
                                                 ?????????????????? 
                                                 Joaõ Antonio Rodriguez Vianna  
 
Sessaõ em 18 de Dezembro de 1853 



 
10 Presentes os Senhores Provedor, Thesoureiro, e Mezarios Ta- 
ques, Fernando, Coelho Moreira, Reis, Figueiredo Leite que 
foi designado pelo Senhor Provedor para servir de Es- 
crivaõ na ausência do effectivo começou se a ??? 
??-se,  e approvou se a acta antecedente. 
           Foram admittidos os Orfaõs Eleodoro, filho de ??? 
nia Victor da Silva, Balduino da Silva Lessa, filho de Se- 
nhorinha dos Prazeres de ???? Jesus , Victorino e Antonio ?????? 
 de Joaquim M de Carvalho e Maria Ritta, e Simplicio ?? 
da Josepha Maria Angelo do Desterro, e Antonio, filho de 
Guilhermina Maria da Conceiçaõ ,  e designou ?? 
o dia primeiro de Janeiro de 1854 para as respectivas 
entradas.    Indeferio se o requerimento de ???? 
??? de Almeida em que pedia a admissão de ??? 
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berto Sosb - Foi lida a relação dos alum- 
nos da aula de Desenho accompanhada de diversos 
trabalhos dos mesmos - ficou inteirada - Conce- 
deram se a Jose Alves Espinheira, assignando ter- 
mo de responsabilidade - Manoel Antonio Ma- 
chado da Silva para seo ??? a Guilherme 
José dos Santos os Orfaõs Augusto Frederico, e An- 
tonio Pedro para ensinar lhes o officio de Sapateiro 
á Luiz Olimpio Telles de Menezes seus dous ir- 
mão Galdino e Joaõ Telles de Menezes - ?Authori- 
sou se o Senhor Thesoureiro à pagar 25$000 á Anna 
Francisca do Bomfim para quizamentos da Ca- 
pella de Saõ José , e mais Ɍ79$440 - despendidos  
por ella com a Festividade de Saõ José - Deu se 
procuração ao Senhor Thesoureiro para tomar conta 
judicialmente de 3 propriedades que foram le- 
gadas a esta Casa Pia pelo finado Felix Ribeiro 
Navarro , cuja posse tem que ser verificada pelo 
Escrivaõ do Inventario , que é o da Provedoria dos 
Residuos - Leu se um officio do Reverendo Reitor parte- 
cipando haver parido uma filha a Africana li- 
vre Henriqueta , do Serviço do Seminario , e resolveo 
se que se désse sciencia ao Governo da Provincia 
d’esta ocurrencia .  Suthorisou se o Senhor Thesou- 
reiro para mandar fazer dous guarda-rou- 
pas para melhor conservação dos Ornamentos  
da Capella - 
             E nada mais havendo a tractar se , o Senhor Pro- 
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vedor levantou a Sessaõ de que se lavrou a pre- 
sente acta que assignaram comigo Escrivam interino 
Jose PintoRodriguez da Costa       Manoel Jose de Figueiredo Leite 
                                                                Escrivam interino 
Antonio Jose Paula Ribeiro                Fernando Maria dos Reis 
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Manuel Jozé dos Reis            
??????????? 
 
Sessaõ em 12 de Março de 1854 
 
11  Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Procurador 
e Mesarios Fernando, Reis, Figueiredo Leite, e Doutor Aguiar, ???        
se, e approvou se a acta da Sessaõ antecedente. 
Leo - se um officio do Professor de primeiras lettras acompa- 
nhando o mappa trimestral dos alumnos res- 
pectivos:  ficou a Meza inteirada.   Authorizou- 
se o Senhor Thesoureiro para transferir do fiador 
de José Maria dos Santos , ???? Sapateiro o menor 
Antonio Pedro que lhe havia sido concedido 
para o de ?? Pinelli que o pede para ensinar- 
lhe ?? de Alfaiate , precedidos os termos do Estatuto 
attentas as informações prestadas pelo Senhor 
Thesoureiro de que o menor nada conseguio 
em poder do primeiro consedeo se a Jose Joaõ 
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o menor Americo Soares de Moura para  
ensinar lhe o officio de levreiro e encadernador o- 
brigando se as condições do estilo.    Mandou se 
admittir no primeiro de Abril proximo passado o menor Mathias 
Marques Favilla, filho legitimo do finado Joaquim Mar- 
ques Favilla, Manuel, filho de Maria Carolina, 
Manuel, filho natural de Sebastiana Maria 
de Jezús, e Joaõ Rodopiano de Sant Anna, filho 
legitimo do fallecido bazilio José de Sant Anna. 
Concedeo se o Orfaõ Joaõ Telles de Menezes a seo Ir- 
maõ Olimpio Telles de Menezes que o pedira para 
fazelo continuar em seus estudos - O Senhor Provedor 
apresentou á Meza uma notificação do Juizo 
da Provedoria exigindo no praso se 8 dias 
a Apresentaçaõ dos títulos de acquisiçaõ de to- 
dos os predios , e mais bens pertinentes ao Semi- 
nario afim de serem inscriptos no Grande livro 
do Tombo na forma do Decreto de 2 de Outubro 1851, e 
a resposta por elle dada impugnando a inter- 
vençaõ do Juizo no que é con??mente a admi- 
nistraçaõ da Casa visto que no parágrafo 5 do Capitulo segundo 
dos Estatutos é claramente manifesta tal ??? 
??çaõ resolveu se que naõ obstante a referida res- 
ponder o Senhor Procurador obtivesse informação a 
resposta a fim de que a Meza possa sem quebra 
dos previlegios da Casa satisfazer o que lhe é 
????? ????? se archivar a notificação e 
??? ????      Resolveo se, sob proposta do Me- 
zario Doutor Aguiar , que no caso de ser exigido o pa- 
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gamento da calçada em frente da Casa dos Or- 
faõs á praça do Commercio se pedisse ao Gover- 
no a despensa d’esse pagamento em virtude 
do novo regulamento.   O Senhor Thesoureiro a- 
presentou uma conta da Receita e Despeza do 
Seminario durante o anno decorrido de primeiro de 
Setembro 1852 a 31 de Agosto de 1853 - de que ficou a 
Meza inteirada -    Indeferio se o requerimento 
da Enfermeira do Seminario pedindo augmento de 
ordenado , e tambem resolveo se que por ora nada 
podia ser concedido o menor pedido por Joaõ 
Baptista de Magalhães - Autorisou se o Senhor 
Thesoureiro a mandar fazer os Ornamentos 
pre- 
cisos á decência da Capella como requerera o Reverendo 
Reitor - E nada mais havendo a tractar se o 
Senhor Provedor levantou a Sessaõ, de que se la- 
vrou a presente acta que assignaram comigo 
Escrivam da Meza 
                                 Jose Pinto Rodriguez da Costa                      
                                             Provedor 
                                Joaõ Antonio de Vasconcelos 
                                              Escrivam 
                           Antonio Jose Paula  Ribeiro 
                           Francisco Pereira de Aguiar    
                           Manoel Jozé dos Reis 
                           Fernando Maria dos Reis    
                           Manoel Coelho Moreira Junior 
                           ??????????????? 
                           ?????????????????? 
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Sessaõ em 30 de Abril 1854 
 
12Presentes os Senhores Provedor, Escrivam, Thesoureiro, Doutor 
Aguiar, Vianna, Coelho Moreira, Reis, e Fernando, 
e além d’estes os Senhores Commendador Francisco José Godinho, Manu- 
el Bélens de Lima, José Pereira de Souza, Antonio Pinho 
de Abreu, e Manuel Eleuterio de Araujo chamados para  
suprirem a falta dos mordomos dias antes, afim de 
eleger se outro para provisionar a vaga que deixou o 
fallecido Senhor Tristaõ da Cunha Menezes, foi li- 
da e approvada a acta da sessaõ antecedente 
Em seguida procedendo se a eleiçaõ a ??? referente 
o Senhor ??? Ferreira Espinheira obteve 9 votos , o Senhor Jose 
Alves Guimarães 4, sendo por tanto escolhido o Doutor Espi- 
nheira tem se o requerimento de ??? Smith 
?? subd?? ????? pedindo a Meza 4 orfaõs 
para aplicalos aos officios necessarios de sua fun- 
diçaõ ??? sita à ladeira da Barra, obri- 
gando se a ???  visitou ??? por 6 annos 
sem vencimento da ?????? se que lhes   
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fossem entregues os orfaõs seguintes Ger??? Adolfo 
Ribeiro, Manoel Moreira de Castro, e ???? ??? Sim- 
plicio do Sacramento ??? a condição de ficar limi 
tado a 5 annos da ??? do que acêrca se ??? 
Admitteo se a entrada para este Estabelecimento 
dos seguintes menores ????? , filho do fallescido Guilher- 
mino Roza de Santa Anna á pedido Doutor Paulo ?? Ber- 
nardes de Mattos , e  Joaõ de ??? filho de Joanna  ??? 
da Silva ??????? a pedido d’esta ???? com-  
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parecer perante a Meza os menores ??? Ati= 
lio Regulo, neto de Maria Magdalena e José filho 
de Dona Maria Joaquina Jorge Arouca, viúva do finado 
Antonio José Pereira Arouca visto o primeiro visto o primeiro naõ ter cer- 
tidaõ de edade, e a do segundo naõ mencionar o dia do 
nascimento, mas somente o do Baptismo - 
Pedindo Anna Justina de Jezús a admissão de seo filho 
Dario Rodriguez Pimenta teve ?? des?? que junctasse certidaõ 
de edade legal.     Passando se a ler os requeri- 
mentos de Maria Joaquina de Arouca e de Antonia Maria de Jezús, a 
primeira ??? se lhe conceder a entrega de Seo Netto Martinho 
e a segunda a de seo filho Jose Marcelo Aranha, ambos Meno= 
res de 7 annos, resolveu-se que requeressem quando estes tives- 
sem completado 7 annos, conforme exigem os Estatutos. 
Clarindo Antunes Costa, su?? da Casa obteve 
uma gratificação de 30$ por uma só vez, em attençaõ 
aos seus bons serviços, e por assim o ter  requerido. 
Supplicando Pedro Dias C???, escravo que foi do fallescido 
Francisco Dias Coelho, para receber o rendimento do Ca- 
pital remanescente da arrecadação da Casa de 
que era usufructuoso, deferio se lhe mandando se 
lhe der o rendimento vencido, e o que se fosse ???? 
Tendo sido n’este acto remettidos a Meza pelo Padre Mestre 
Reitor um  
?????????NÃO CONSIGO LER MUITA COISA !!! 
 
f.171r                                                                   170 
                                                                                                                            Rebello 
Inventario   E por naõ haver mais nada a tractar-se 
o Senhor Provedor levantou a Sessaõ da qual se lavrou a 
presente acta que assignaram comigo Escrivam da Meza 
 
Naõ assigna o ??? ???    Joaõ Antonio de Vasconcelos 
????????????                 Escrivam 
?????                  Antonio Jose Paula ???? 
                                Fernando Maria dos Reis 
                                Francisco Pereira de Aguiar 
 
                               Manoel Jozé dos Reis 
                                  ??????? 
                               Manoel Coelho Moreira Junior 
                               Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
 
Sessaõ em ? de Julho de 1854 
 



13Presentes o Provedor interino, Thesoureiro, Doutor Aguiar 
Reis, Coelho Moreira, Fernando, e Figueredo??? começou 
a Sessaõ.     Antes da leitura e approvaçaõ da acta antecedente 
o Senhor Provedor interino communicou ser nomeado para ser- 
vir interinamente de Escrivaõ da Mesa o Mesario Figueiredo 
Leite por assim o exigir o expediente da Casa ??? a Mesa 
resolvesse a ???? do referido lugar: foi confirmada 
a nomeaçaõ.         Approvou se a acta anterior.   Leo 
um officio do Reitor pedindo authorisaçaõ para a festa 
de Saõ Joaquim, e communicando naõ ser querido o Reverendo ?? 
da Freguesia do Pillar acceitar a importancia que lhe fora  ??? 
das pretas desobrigar  ????????????? 
?????????   Ficou a mesa inteirada e mandou ?? 
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???  ???? ??? pelo Reitor naõ ??? 
 
? 
?  pelo Professor de primeiras lettras ficou a 
Mesa inteirada.   Foraõ authorisados o Reitor 
a fazer a Fets ana forma do costume e o 
Thesoureiro a despender  quarenta mil reis com 
o augmento do jantar dos meninos no dia 
de Saõ Joaquim.           Foraõ admettidos os or- 
faõs Vicente Abilio Regulo, e Jose cujas presenças 
presentes a Mesa lhes foraõ ??? na Sessão passa- 
da e consta da acta respectiva, e mais os seguintes 
Manoel Filho de Maria Luisa Vieira, José Moreira 
da Silva Pinto, de Rosalina Ponto de Menezes Campos 
e Jose de Antonina Maria de Jesús, filho de Maria 
Manoela do Bomfim, e Andre de Leopoldina 
da Conceicaõ e designou se o dia 1 Agosto para as  
respectivas entradas.       Concedeo se ao Porteiro 
vinte mil reis annuaes de augmento de ordenado 
em vista das ???? que allegou em ???  requerimento 
                Nomeou se para servir demandas a ????? 
o Mesario Procurador o Doutor Jose Joaquim ??? 
ao Mesario Manoel José dos Reis.    E nada mais 
havendo a tratar encerrou se a Sessaõ e eu Escri- 
vão interino foi a presente que assignei com os Membros 
da Mesa 
                                       Joaõ Antonio de Vasconcelos ???????? 
Manoel Jose de Magalhães             Antonio Jose Paula ???? 
                                                        Fernando Maria dos Reis 
                                                   ??? Manoel José dos Reis ?? 
                                                        ?????????? 
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Manoel Coelho Moreira Junior 
??????? 
Sessaõ do dia 6 de Agosto de 1854 
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Reunidos o Provedor interino Escrivaõ, Thesoureiro, 
Procurador, Doutor Aguiar Coelho Moreira, Fernando 
Villas Boas e os ex Mesarios Godinho e ????? 
que foraõ chamados para preencherem a Mesa na forma 
dos Estatutos, começou a Sessaõ.   Teve leitura e 
approvaçaõ a acta anterior                O Senhor Provedor com- 
municou á Mesa que no primeiro do corrente comparecendo 
neste Seminario pelas 6 horas da manhã o actual 
Mordomo de Mez e interinamente Escrivaõ para inspe- 
cionar o Estabelecimento fôra por elle encontrado 
em uma das camas da enfermaria o órfão Carlos 
Christovaõ de Mattos, ao qual sendo lhe perguntado 
seo offerecimento, respondendo ser uma dor na ??? 
fora verificado pelo referido Escrivaõ, em vez da dor 
acemada, a conte?? de grandes ???? que disse  
o referido orfaõ terem sido perpretadas como meio 
de correcçaõ pelo Professor de Primeiras lettras. Francisco 
Ribeiro de Lima e Albuquerque, o qual sendo 
chamado immediatamente pelo Escrivaõ interino para ???? 
??, o Reitor Economo Enfermeiro, Antonio ??? de  
Faria e o Doutor Tito Adson Rebello, que foi ????? 
???  proceder a ??? e attestou o estado do órfão 
ter perpetrado as referidas ???         Communicou 
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mais o Senhor Provedor que exigindo ?????????? 
dimento um prompto sentimento de reprovação 
da parte da Mesa resolvera elle de accordo com o Escrivam 
tomar a responsabilidade e demettir immediatamente 
o referido Professor a que fez nesse mesmo dia cha- 
mado para substituilo enterinamente o  ??? Empregado 
da Thesouraria Geral Francisco de Borja Damasio, sujei- 
tando um e outro acto a approvaçaõ da Mesa. 
            A Mesa manifestando profundo sentimento 
pela reprehensivel conducta do Professor demettido 
approvou unanimente a resolução tomada, e authorisou 
ao Procurador para proceder na forma da Lei, e 
resolveo que se desse conhecimento ao governo, chefe da 
Policia, e Director geral dos Estudos.  A requerimento 
do Mesario Doutor Aguiar foi chamado á presença 
da Meza o Padre Reitor, e sendo este interpellado a cerca 
da falta commetida pelo Professor prestou as devidas 
informações á Mesa, e foi ??? para ??? 
e a ???? com a brandura que for comp??? 
com a idade dos orfaõs: tendo a ???  em??? 
suas opiniões os Mesarios Godinho, Figueredo Leite, e ??? 
de Castro. Concedeo a entrada aos orfaõs Francisco  
Manoel filho de ?? Francisca de Valença, ???? 
?????    Po???? filho de Anna Justina de Jesus  , e Jose ??? 
das Vergins filho de Gertrudes de Santa Anna. 
E nada havendo 
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havendo a tratar o Senhor Provedor fechou a Sessaõ e eu 
Manuel Jose de Figueredo Leite Escrivaõ interino lavrei 



a presente acta que assignei com os Membros da Mesa 
                                  Joaõ Antonio de Vasconcelos 
                                          Provedor Interino 
                                Manuel Jose de Figueiredo Leite 
                                              ??? 
                               Francisco Jose Godinho 
                             Manoel José dos Reis 
                             Manoel Coelho Moreira Junior 
                             Wencesláo Miguel d’Almeida 
                            Antonio Jose Paula Ribeiro 
                             Fernando Maria dos Reis 
                             Luiz Augusto Villa bôas 
 
Sessaõ em 17 de Septembro 1854 - 
 
 
14     Presentes os Senhores Provedor interino, Escrivão interino 
Thezoureiro, Procurador, Doutor Fernando, Coelho Moreira, Doutor 
Villas-Boas, e os Mesarios Godinho, Preira de Sousa, 
e Wenceslao, chamados para supprirem o não com= 
comparecimento dos actuais, começou-se a Sessaõ - 
Foi lida e approvada a acta antecedente - 
         Procedeu-se a eleiçaõ dos Membros da Mesa 
para supprirem as vagas do fallecido Doutor José 
Joaquim Simoens em lugar do fallecido Tristaõ da Costa Menezes, 
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o que por ausentar-se para a Europa naõ aceitou, e 
foram eleitos o Commendador Godinho, e Wenceslau 
Miguel de Almeida obtendo cada um desses oito 
votos e o Senhor Francisco de Salles Souza Tavares Caria 
dous, e nomeou-se para servirem interinamente 
durante a ???? e falta do Provedor José Pinto Rodriguez 
da Costa e Joaõ Antonio Rodriguez Vianna os Cidadaos - 
Joaõ Nicolao Gomes, e Antonio Leonardo Pereira, que 
foram votados unanememente.   Foramlidos os officios 
do ???? Doutor Chefe de Policia, e Director geral 
dos Estudos acusando os desta Mesa communicando 
o facto criminoso do Professor demettido Francisco 
Ribeiro de Lima e Albuquerque contra o órfão 
Carlos Christovam de Mattos, e mais um do 
Doutor Director dos Estudos exigindo que o Professor, 
interino se habilite perante o Conselho de Instrucçaõ 
Publica, e finalmente outro do Padre Reitor pedindo 
providencias para terem destino os Orfaõs Genesio, 
Paulo Feliciano, Manoel Maria e João Virginio 
por sêr assim conveniente a boa ordem e moralidade 
do Seminario.   Ficou a Mesa inteirada, e resolveu que 
se pedisse ao Governo para os mandar admittir na 
Companhia de Aprendises Menores do Arsenal de Guerra - 
           Foram concedidos á Mathias Ferreira Leite ??? os 
Orfaõs - Franklin Simplicio, e Antonio Martins 
para lhes ensinar a Arte typographica, á José 
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Francisco do Nascimento os orfaõs - Joaõ Virginio 
e Joaquim Manoel, para ensinar-lhes a 
Arte de Musica e canto, e José Thomaz Moniz 
Barretto o órfão - Leopoldino Anastacio 
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de Freitas para ensinar-lhe o officio de ourives (ver espaçamento entre as próximas 
linhas) 
mediante os termos do estilo. Intimou-se 
ao Professora de primeiras lettras para 
dentro de 30 dias satisfazer a exigência 
do Director dos Estudos. Mandou-se 
annunciar a vaga do lugar de Escrip= 
turario que exercia João Pedro Peres, digo, d’Araujo 
que se demitiu deixando em grande atraso a 
escripturação como fez sciente á Mesa o respectivo 
Escrivaõ interino, designando-se o dia 8 de Ou= 
tubro vindouro para o provimento do lugar, 
e adiou-se o despacho de petição de entradas 
em conseqüência de reinar no Seminario a epede= 
mia do sarampo - E nada mais havendo a tractar- 
se levantou-se a sessão da qual se lavrou a presente 
Acta que assignaram comigo o Escrivaõ interina - e 
mais Membros - 
                          Joaõ Antonio de Vasconcelos 
                                        Provedor Interino     
                          Manuel Jose de Figueiredo Leite      Escrivaõ interino   
                          Antonio Jose Paula Ribeiro 
                          Fernando Maria dos Reis 
?? Manoel Jozé dos Reis 
                         Manoel Coelho Moreira 
???? 
                              Francisco Jose Godinho 
                        Wenceslao Miguel d’Almeida   
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Sessão do dia 8 de Outubro de 1854 
 
Reunidos os Senhores Provedor, Escrivão, Thezoureiro, 
Procurador, e Mesarios Fernando Reis, Coelho Moreira, 
Leonardo Pereira, Nicolao Gomes, Doutor Villas-Boas, 
Godinho e Wenceslao d’Almeida, começou-se a 
Sessaõ, e lida a Acta antecedente foi approvada, 
comparecendo depois o Mesario Doutor Aguiar. 
Achando-se sobre a Mesa vinte e 
dous requerimentos de indivíduos que concorreram 
o lugar de Escripturario procedeu-se a leitura respectiva, 
retirando-se o Mesario Doutor Fernando para naõ tomar parte 
n’esta elleiçaõ, e em seguida a votação por escrutinio 
secreto sobre cada um d’elles, obteve maior numero de 
votos Pedro Severiano dos Reis, que foi pela Meza 
nomeado para servir o referido cargo assignando o 
termo do estilo. 
                        Foram admittidos os seguintes meninos - 



Eduardo, filho natural de Anna Maria do Sacramento, 
Antonio, filho natural de Maria da Piedade, 
José Feliciano, filho legitimo do finado Manoel 
Vicente e sua mulher Joronima Maria, Felippe 
Nery, filho natural de de Constança de Jesus, Galdino 
filho do falecido Galdino Hermogenes de Carvalho e  
Leopoldina jacinta de santa Izabel, Virgilio Paulo, 
filho natural de Roza Candida de Britto, Quin?? 
Thomaz, filho natural de Anna Joaquina do 
Sacramento Dias, Constantino, filho legitimo de  
 
f.175r                                                                              174 
                                                                                                                            Rebello 
Fortunato José de Sousa e sua mulher Joaquina 
Maria de Jesus, Ignacio filho natural de Felesmina 
Maria do Sacramento, Martinho filho natural de  
Anna Clara de Araujo, e Manoel filho legitimo de 
Francisco da Costa Carvalho, a requerimento do Doutor Chefe 
de Policia.          Concedeu-se á Manoel Antonio 
de Barros o Orfaõ Carlos Christovam de Mattos, 
para ensinar-lhe o officio de Marcineiro, assignando 
previamente o termo de estilo.      E nada mais ha= 
vendo á tractar-se levantou-se a sessaõ, e lavrou- 
se esta Acta que assignaram comigo Escrivão - 
 
                              Joaõ Antonio de Vasconcelos  Provedor interino 
                              Antonio Jose Paula Ribeiro 
?? Manoel Jozé dos Reis   
???????? 
                          Luis Augusto Villas-bôas 
??????? 
                              Francisco Joze Godinho      
                           Antonio Leonardo Pereira      
                           Manoel Coelho Moreira 
?????? 
                      Fernando Maria dos Reis. 
                              Joaõ Nicoláo Gomes. 
 
                    Sessão do dia 10 de Dezembro 1854 - 
 
Reunidos os Senhores Provedor e Escrivão Interino, 
Thesoureiro, Procurador, e Mesarios Coelho Moreira, 
Rodriguez Vianna, Fernando, e Commendador Godinho, começou- 
se a sessaõ, sendo lida e approvada a Acta da 
Sessão anterio -              Recebeu-se um Officio do 
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Professor de primeiras lettras com o mappa de 
seus alumnos, e leu-se outro do Reverendo Reitor que  
se tomou conhecimento quanto á ultima parte 
em que menciona os nomes de alguns Orfãos que 
se tem tornado incorregiveis, e resolveu-se que se 
tractasse quanto antes de se lhes dar destino. 
Foi presnte á Mesa uma informação do Pro= 
curador judicial da Casa á cerca das causas per= 
tencentes á este Seminario, e remetteu-se ao Procu= 



rador da Mesa -          Foram admittidos os seguintes 
Meninos - João Pedro dos Santos, branco, filho 
legitimo dos finados Antonio Manoel da Cruz 
e Anna Joaquina, João Telles de Meneses á 
pedido de José Maria de Moura, Tristão Gal= 
dino de Figueiredo, pardo, filho natural de Maria 
Antonia da Cunha, e Cassiano Augusto de 
Lima, branco, filho natural da finada Vicencia 
Roza de Lima.       E nada mais havendo á tractar- 
se, levantou-se a Sessão, e lavrou-se esta Acta 
que assignaram comigo Escrivão interino  
                João Antonio de ???   Provedor interino 
                Antonio Jose Paula ???? 
                      Manoel Carvalho ???? 
???? 
                     Manoel José dos Reis 
??????? 
                        Joaõ Antonio Rodriguez Vianna   
                        Fernando Maria dos Reis 
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                             Sessão em 4 de Março 1855      
 
Reunidos os Senhores Provedor e Escrivão interinos, 
Thesoureiro, Procurador, e Mesarios Coelho Moreira, 
Commendador Pretinho, o Doutor Villas-Boas, começou-se a 
sessão, sendo lida e approvada a Acta antecedente. 
                 Foi presente á Mesa um requerimento do 
Vigario José de Sousa Lima pedindo o Orfão seu 
sobrinho de nome Francisco Luis de Sousa Lima, 
que lhe foi concedido.      Igualmente foram con= 
cedidos ao Pharmaceutico Olegario José da Costa 
Cerqueira o Orfão Francisco Gomes para applicallo 
á sua arte, á Felinto Elisio Pinheiro o Orfão Ro= 
salino ???  Ribeiro para telo em sua Botica, e 
ensinar-lhe á Pharmaceutico, á Antonio Baptista de 
Araujo o órfão Marcolino José da Costa para 
ensinar-lhe á armeiro, á John Goston o Orfão 
Paulo Feliciano para relojoeiro, e á José Antonio 
Bispo o Orfão Manoel Angelo para seu Caixeiro. 
Foi mais pedido por José Francisco do Nascimento 
o Orfão Rosalino, que por já estar addo, concedeu-se- 
lhe outro de nome Zacarias Pereira - 
                     Admittio-se a entrada para esse 
Estabelecimento aos seguintes Menores: - 
                     Cesar, filho de Dona Anna Pereira de ??? 
para ter entrada no primeiro de Abril do corrente 
anno.         Antonio, filho de Anna Francisca 
para entrar no primeiro de Agosto.  E João, filho  
de Maria Barboza da Conceição, e Prudencio 
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filho de Luiza de França do Amor Divino para 
entrarem ambos no primeiro de Abril do corrente anno. 
E nada mais havendo á tractar-se, levantou-se 



a Sessão, e lavrou-se essa Acta, que assignarão comigo 
Escrivão interino - 
                               Joaõ Antonio de ??? 
                                       Provedor interino 
                                  Wencesláo Miguel d’Almeida 
                                  Antonio Jose Paula de ??? 
                                 Manoel Carvalho ??? 
???? 
??? Manoel José dos Reis 
??????? 
                                      Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
                                       Fernando Maria dos Reis 
 
 
                    Sessão em 29 de Abril 1855. 
 
Reunidos os Senhores Provedor e Escrivão interino    
Moreira Junior, Thesoureiro, Procurador, e Mesarios 
Doutor Villaboas, Fernando, Vianna, e Doutor Taquel 
leu-se e approvou-se a acta antecedente. 
                      Foi presente á Mesa um officio do Reverendo Rei= 
tor acompanhando a Tabella das obrigações do Porteiro, 
e outro officio do Professor de Primeiras lettras com o mappa 
trimestral de seus alunnos, ficou inteirada. 
Consederam-se á Lino José dos Santos o menor 
Antonio Candido da Silva para applicallo á 
sua arte de Pharmaceutico, á Francisco Xavier ??? 
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de Azambuja o órfão Manoel Peixoto Marques para 
seucaixeiro, á Benjamin Pereira Marinho o órfão Ame= 
rico Leal de Mattos tambem para caixeiro, e á Vicente 
Ribeiro Moreira o órfão seu sobrinho Urbano dos Santos 
Costa para applicallo á arte Typographica. 
            Foram admittidos os oito órfãos seguintes - 
Octavio de 7 annos: á pedido de Mequilina Domingas 
da Silva, Manoel de 8 annos por Anna Joaquina 
do Amor Divino, Nicoláo com 8 annos por Maria 
Izabel do Nascimento, Ladisláo de 8 annos por Maria 
Roza, Izidoro de 7 annos por Demiciana Maria 
da Conceição, Francisco de 9 annos por Thereza 
Felippa de Jesus, e por officio do Provedor da Santa Casa 
da Misericordia 2 menores ali recolhidos de que 
tracta o mesmo officio, tendo-se officiado n’esse sentido 
ao referido Provedor.         Foi apresentado um reque= 
rimento de Leopoldina Maria da Luz, pedindo que 
se a admittisse o menor Elesbão, e como excedesse da 
edade foi indeferido.        Authorizu-se o Senhor Thezoreiro 
para que pagasse ao liberto Pedro Dias Coelho os juros que 
recebesse do Banco de conformidade com a authorização já feita 
na Sessão de 30 de Abril de 1854.      Officou-se ao Reverendo Reitor 
pedindo informaçoens sobre o adiantamentodos Meninos 
d’aula de desenho, e conducta do respectivo Professor, deveria tão= 
bem exigir o Mappa dos trabalhos da mesma aula como é de ????? 
sêr apresentado á Mesa.  E nada mais havendo á tractar-se 



levantou-se a Sessão, e lavrou-se esta acta, que assignaram 
comigo o escrivão interino - 
                                                   Joaõ Antonio ????Provedor 
???Manoel José dos Reis 
?????                     Manoel Carvalho ??? 
Fernando Maria dos Reis         Antonio Jose Paula ??? 
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  Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
Luis Augusto Villas-bôas. 
 
                          Sessão em 8 de Julho de 1855 - 
 
Achando-se presentes os Senhores Provedor, e Escrivão 
interinos, Thesoureiro, Procurador e Mesarios Vianna,  
Fernando, e Pereira de Souza foi lida e appro= 
vada a acta da Sessão antecedente.  Em seguida 
leu-se o requerimento de Alcino Alves Ribeiro, pedindo 
para ciaxeiro de sua casa de despachante o órfão Roza= 
Lino ?? Ribeiro, seu sobrinho, que fora tirado d’este 
Estabelecimento pelo Pharmaceutico Felinto Elisio Pinhei= 
ro.    Annuio-se ao pedido do Doutor João Baptista 
dos Anjos para passar para o poder de José Francisco 
do Nascimento o órfão Graciliano Ambrosio Serapião 
á fim de sêr applicado á Musica, por não ter propen?? 
para o officio mecânico a que foi destinado.  pedindo 
José Manoel Pimentel que lhe fossem trespassada? 
as chaves,  digo por Manoel ?? Borges Junior as chaves da 
Propriedade sita as Portas da Ribeira Numero 32, por 
este alugada, resolveu-se que lhe fossem entregues, 
convindo o dito Borges, obrigando-se o Supplente ao 
aluguel annual de 450$000 com os fiadores por elle 
indicados.   Foi presente á Mesa e deferido o requerimento 
do Professor de Primeiras lettras d’esta casa Francisco de Borja 
Damasio em que pede o respectivo ??? da cadeira 
para que foi nomeado pelo mesmo Professor 
foram convidados a circular ??? dos 
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Doutor Director dos Estudos, pedindo-lhe informaçoens 
e a sua opinião a respeito dos livros e compêndios 
adaptados na sua Aula, a Meza mandou satis= 
fazer o pedido.    Foram admittidos os seguintes órfãos: José, 
filho de Maria Juliana da Purificação, Manoel, filho 
da falescida Anna Maria das Neves, Licinio, filho de Leo= 
poldina Perpetua, á pedido de Constantino Lucas ??? 
da Silva, e Francisco, filho de Maria Manuela da 
Luz.       Indeferio-se o requerimento de Ignez Maria 
de Santa Roza, viúva de José Pereira Catharino, que pedia 
a admissão de seu filho Manoel por exceder a idade? 
marcada pelos estatutos.    Concedeo-se a Francisco 
Felix Bahia o órfão Zacharias para caixeiro de sua 
taverna, por assim o ter requerido.   Denego??? 
a José Bruno da Silva Santos a pedido de tres 
órfãos que queria para sua Typographia na Cidade 



da Caxoeira por não havem Menores em estado de  
saírem.     Autorisou-se ao Thesoureiro para fazer 
as despezas do costume com a Festa do Padroeiro do  
Seminario, e bem assim com o jantar d’esse dia. 
Deliberou-se que se convidasse por cartas aos Mesarios 
e á alguns supplentes para a Eleiçaõ da nova Meza 
no dia 5 de Agosto proximo vindouro.    E nada mais 
havendo á tractar-se levantou-se a Sessão, e lavrou-se 
esta Acta, que assignou comigo   Escrivão interino - 
Joaõ Antonio Rodriguez Vianna   Joaõ Antonio ???? Provedor interino 
??Manoel José dos Reis 
?????         Wenceslao Miguel d’Almeida 
                         Antonio Jose Paula ??? 
Fernando Maria dos Reis            
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                         Sessão em 5 de Agosto 1855 
 
Presentes os Senhores Provedor e Escrivão interino 
Thesoureiro, Procurador, e Mezarios Vianna? 
Fernando, Coelho Moreira; Doutor Villas-Boas 
Wenceslao, Godinho, e os supplentes João 
Nicoláo, Pereira de Castro e Doutor Liberato de 
Mattos, leu?se e approvou-se a Acta da Sessão ante= 
cedente; e procedendo-se a Eleição da Mesa 
que deve funccionar no triennio seguinte, conforme 
os Estatutos, saíram eleitos Provedor, o Senhor Ma= 
noel José de Magalhaens com 9 votos, Escrivão 
o Doutor Sebastião Pinto de Carvalho com 13, Thezoureiro 
o Senhor José Maria Henrique Ferreira com 13, 
Procurador o Senhor Manoel José dos Reis com 12, 
e Vogaes os Senhores Manoel Joaquim Alves com? 
Manoel Coelho Moreira Junior com 12, Thomas 
José Leite com 12, Fernando Maria dos Reis com ?? 
Doutor Thomé Affonso paraíso Moura com11, Antonio 
Leonardo Pereira com 11, Bernardo Dias Lima 
com 11, Domingos Martins Alves Junior com 10, e 
João Nicoláo Gomes com 8.    Obtiveram tam- 
bem votos para Provedor o Coronel Fructuoso Pinto 
da Costa 4, para Procurador Fernando Maria dos Reis 
1, e para Vogaes o Doutor Manoel Libanio Pereira de Castro? 
Manoel José de Aguiar 3, Wenceslao Miguel de 
Almeida 2, Francisco José Godinho 2, José Gomes 
da Silva 2, Francisco Ezequiel Meira 2, Joaquim 
Marinho Pires, José Lopes Pereira de Carvalho 1, 
Fructuoso Pinto da Costa 1, e Manoel Pereira Leite 1 - 
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Tractando-se dos empregados da Casa deliberou-se 
que, se augmentasse no ordenado do Porteiro mais 
20$000 reis, no da Enfermeira mais 30$000, e no do Economo 
mais 50$000, e alem d’isto que por uma só vez se desse 
50$000 de gratificação ao Economo, e 50$000 ao Cobrador, se 
por ventura este não tivesse consinnadoa utilisar-se 
da gratificação que recebeu para isempção da guarda 



Nacional -    Mandou-se dar baixa no termo que 
assignou Francisco Xavier Baptista de Azambuja quando 
recebeu o Menor Manoel Peixoto Marques para seu 
caixeiro, e pedio-se ao Doutor Chefe de Policia, que se achava 
fazendo parte da Meza, para dar-lhe o destino que 
achasse conveniente.  Concedeu-se ao Preto Joaquim 
a alforria que requerera mediante a quantia de 200$000 
com a condição porem de não lhe sêr entregue a carta, 
senão depois de passados seis meses -    Deferio-se o 
requerimento do exProfessor de Primeiras lettras, José Maria da  
Fonseca pedindo certidão do que constasse da Acta 
sobre seu ???? n’essa casa no mes de Março de 1850 - 
Denegou-se á José Antonio Jorge a entrada de um 
seu filho, e concedeu-se á João José Lopes Braga o 
Orfão seu afilhado de nome Policarpo José de Senna 
para applicallo ao Comercio, tendo assignado o 
Termo de estillo.     Apresentou-se um requerimento 
de Fructuoso Moreira dos Santos pedindo a en= 
trada n’esta casa como Porteiro, foi admittido. 
Foram admittidos os órfãos Julio, a requerimento 
de Pedro Juliano Pereira, Antonio, a requerimento 
de Anna Joaquina de São José, Porfirio, filho 
natural de ???????????,  ??? 
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filho natural de Izabel Joanna, e todos para 
terem entrada no Primeiro de Setembrodo corrente anno - 
E nada mais havendo a tractar-se levantou-se 
a Sessão, e alvrou-se esta acta, que assignou, como 
Escrivão interino - 
                    Joaõ Antonio de ???? Provedor interino 
                    Manoel José de ??????? 
 
                   Wenceslao Miguel d’Almeida 
                   Antonio José Paula ??? 
 
??Manoel José dos Reis 
???? 
                   Joaõ Antonio Rodriguez Vianna 
                   Fernando Maria dos Reis. 
                   Joaõ Nicoláo Gomes 
                   Manoel Coelho Moreira Junior 
 
             Sessão em 26 de Agosto 1855 -  
 
Aos vinte e seis dias do mes de Agosto de 
mil oitocentos e cincoenta e cinco achando-se 
reunidos os Senhores Provedor, Escrivão, Procu= 
rador, e Mesarios Thomaz José Leite, Manoel  
Joaquim Alves, Doutor Thomé Affonso Paraiso 
Moura, Bernardo Dias Lima, Domingos 
Martins  Alves Junior, Antonio Leonardo Pereira, 
Fernando Maria dos Reis, Manoel Coelho  
Moreira Junior, e João Nicolao Gomes, faltou 
o Thezoureiro eleito José Maria Henriques 
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Ferreira, foi convidado para tomar parte nos 
trabalhos da sessão o Mezario supplente do  
ultimo triennio Wenceslao Miguel de Almeida 
por se acharem doze menbros presentes e não 
poder à Mesa funccionar com numero par 
de seus Membros na forma do Artigo Oitavo Capítulo Segundo dos 
Estatutos, foi lido pelo escrivão o officio do Thesou= 
reiro eleito pedindo por intervenção da Mesa dis= 
pensa do cargo para que fora eleito, avista de seu 
máo estado de Saude e conseqüente impossibi= 
lidade de poder tomar parte na adminis= 
tração d’este Pio Estabelecimento.    Parecendo 
a Mesa procedentes os motivos alegados sub= 
meter com o officio á deliberação do Excelentíssimo Presi= 
dente da Provincia a escusa pedida, na forma, 
determinada no Título Primeiro Capítulo Primeiro Parágrafo Segundo dos 
Estatutos.   Officiou-se ao mesmo Excelentíssimo Presi= 
dente haver a Mesa tomado posse, assim como 
ao Excelentíssimo Arcebispo da Bahia.        Em seguida 
foi lido pelo Escrivão o relatório do Banco 
Commercial d’esta Cidade apresentado no ul= 
timo semesttre do qual a Mesa ficou inteirada 
e mandou archivar. Foi tambem lido um 
requerimento de José Joaquim de Mello Pa= 
checo pedindo a entrega do órfão Vicente Atilio 
Regulo foi deferido assignando termo de res= 
ponsabilidade.            Outro requerimento 
do Doutor José Firmino de Araujo pedindo a en= 
trega do órfão Isaias Candido de Britto ; foi 
indeferido por não ter ainda o órfão acabado 
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sua educação.   Em seguida foi eleito inte= 
rinamnete para preencher o logar de Thesou= 
reiro o Mesario Thomas José Leite. Depois 
foram designados os Mordomos, que tem de= 
servir no primeiro anno do triennio, pela 
forma seguinte - Setembro o Escrivão, Outu- 
bro o Thesoureiro, Novembro o Procurador, De 
zembro Manoel Joaquim Alves, Janeiro Fer 
nando maria dos Reis, Fevereiro Antonio 
Leonardo Pereira, Março Doutor Thomé Affonso 
Paraiso Moura, Abril Bernardo Dias Lima 
Maio Manoel Coelho Moreira Junior  Junho João 
Nicolao Gomes, Julho Domingos Martins Alves 
e Agosto Thomas José Leite.        E não havendo 
mais a tractar se lavrou para constar a presente acta 
que todos assignaram comigo Escrivão da Mesa - 
                                Manoel José de Magalhães  Provedor 
                        Sebastião Pinto de Carvalho   Escrivão 
                          Thomaz José Leite  Thezoureiro entro 
                          Manoel José dos Reis 
                                    ??????? 
                    Doutor Thomé Affonso Paraizo Moura 



                        Bernardo Dias Lima 
                           Manoel Joaquim Alves 
                        Wenceslao Miguel de Almeida 
                        Domingos Martins Alves Junior 
                         Antonio Leonardo Pereira 
                           Joaõ Nicoláo Gomes 
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 Manoel Coelho Moreira    
????? 
Fernando Maria dos Reis 
 
                 Acta da Sessão do dia 9 de Setembro 1855 - 
15 
16Aos nove dias do mes de Setembro de 1855 reunidos 
17em Meza os Senhores Provedor, Escrivão, Thesoureiro interino 
Thomas José Leite, Procurador, Mesarios Doutor Thomé  
Affonso Paraiso Moura, Manoel Joaquim Alves, 
Bernardo Dias Lima, Antonio Leonardo Pereira, 
Domingos Martins Alves Junior, Manoel Coelho 
Moreira Junior, João Nicolao Gomes, Doutor Fernando 
Maria dos Reis, e o Mesario da ultima adminis= 
tração Wenceslao Miguel de Almeida que foi 
expressamente convidado para concorrer na eleição 
do Thesoureiro, que tem de servir com a Mesa actual 
no triennio de 1855 a 1858, visto que na forma dos 
Estatutos Parágrafo 6 Capitulo e Titulo Primeiro só em reunião plena 
póde ter lugar a eleição, o Senhor Provedor abrio a 
Sessão, e em seguida sendo lida a acta da ulti= 
ma reunião do dia 26 de Agosto proximo passado, 
foi conferencial e unanimemente approvada. 
Foram lidos dous officios do Excelentíssimo Presidente da 
Provincia ambos datados do dia 28 de Agosto ulti= 
mo, communicando em um que ficava sciente da 
posse da Mesa actual, e em outro que acceitava a 
escusa pedida pelo Thesoureiro eleito José Maria 
Henriques Ferreira, cumprindo á Mesa 
proceder á nova eleição.    Em seguida pro= 
cedendo-se a esta eleição foi eleito o Thesoureiro 
d’este Pio Estabelecimento para servir no  
triennio de 1855 a 1858 por unanimidade de 
votos o Senhor Manuel Bernardino de Ara= 
ujo Rosa, cujo resultado a Mesa submeteo 
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logo em officio á approvação do Excelentíssimo Presidente 

                                                             
15 203 

16 203 

17 406 



da Provincia na forma do Parágrafo 2 capitulo Primeiro Titulos 
dos Estatutos. 
Em seguida o Senhor Provedor propoz  
que a Mesa se dirigisse por officio a Excelentíssimo Presi= 
dente pedindo o esgoto do pantano que se  
abre nos fundos deste edifício, fundamentando 
a sua proposta com a consideração de que, é de 
recear que de um para outro momento imacula          invada 
este Pio Estabelecimento o medonho flagello que 
ceifa a população d’esta Cidade, tanto mais 
quanto a mortalidade tem sido intensa na  
rua do Bomgosto, e o pantano estando collocado  
entre aquelle foco d’infecção e este edifício, deve  
com rasão temer-se o desenvolvimento da epede= 
mia; que urgindo remover esse foco de insa= 
lubridade, e não dispondo a Mesa dos capitaes, 
que a obra reclama, ao passo que habitar o Collegio 
115 orfãos, excepto os empregados, e é de interesse geral 
e urgentissimo na actualidade, como já reconheceo 
a illustrada Junta de Hygienne em um esclarecido 
Parecer, cabe ao Excelentíssimo Presidente da Provincia na 
qualidade de Delegado do Augusto Protector desse  
Pio Estabelecimento a gloria de fazer este rele= 
vante serviço á causa da humanidade, e em 
particular á uma numeroso orfandade. 
Esta proposta sendo approvada, a Mesa officiou 
na forma declarada - 
Foi lido um requerimento de Anna Florencia 
do Amor Divino pedindo a admissão do Orfão An= 
tonio, seu neto, filho de sua fallecida filha Carolina 
Marques Pessoa: a Mesa examinando os docu= 
mentos comprobatórios do pedido, e não os achando 
na forma de parágrafo 11 Capitulo 2 Titulo Primeiro dos Estatutos, 
despachou que a supplicante juntasse documentos 
 
f.182r                                                       181 
                                                                                                                            Rebello 
em ordem     Depois o escrivão  appre= 
sentou á Mesa o Mapa da rouparia acompa= 
nhado de um pedido do Economo sobre o mes= 
mo objecto. A Mesa deliberou que uma Commis= 
são especial examinasse este ramo da admi= 
nistração; verificando a exactidão do Mapa 
appresentado, o estado da roupa, a qualidade 
da fazenda empregada, a roupa que convem 
fazer-se, a fazenda de que deve ser feita, de 
sorte que se combinem a economia do cofre 
com a aceio e alinho dos órfãos. para fazer este  
trabalho e apresentallo á Mesa foram no= 
meados os Senhores Thesoureiro, Thomas José 
Leite e Manuel Joaquim Alves.    O Escrivão 
obtendo a palavra ponderou que estando á seu 
cargo dirigir a escripturação deste Pio Estabeleci= 
mento na forma do Parágrafo 22 Capitulo Segundo Titulo Primeiro 
dos Estatutos, e parecendo-lhe que de algu= 
ma reforma era carecedora a Secretaria, 



pedio e obteve licença para lêr a seguinte 
exposição do estado da Secretaria e Escripturação. 
                ―  Senhores da Mesa administrativa  ―  
                            da casa Pia dos Orfãos. 
O Parágrafo 22 Capítulo Segundo Titulo Primeiro dos Estatutos deste 
Pio Estabelecimento incumbe ao Escrivão di= 
rigir a escripturação em ordema evitar a 
falta de assentos tão prejudicial em qual= 
quer Administração. 
             Em obediencia a este preceito procurei 
informar-me do estado da Secretaria e da 
Escripturação, cuja apreciação tenho a honra 
de trazer a Vossa consideração, para deliberardes        
sobre este importantíssimo ramo, e guiardes com 
o vosso accordo sua marcha e regularidade.   
            ―  Estado da Secretaria e Escripturação ― 
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A Secretaria está regularmente montada. 
 
O seu pessoal consta do escrivão, e e um Escrip= 
turario. O emprego de Escripturario está opti= 
mamente preenchido na pessoa de Pedro 
Severiano dos Reis, que reúne a uma inteli= 
gencia cultivada - merito zelo e muita activi= 
dade. 
A Escripturação organisada em par- 
tidas dobradas está em dia 
            São nove os livros, de que, na forma dos 
Parágrafos 19 e 20 dos Estatutos, deve constar a Escrip- 
turação da Casa Pia, que são iguais    Um livro de Re= 
ceita e Despeza do Cofre, um Diario servindo 
ao mesmo tempo de Mestre para nelle se abri= 
rem contas correntes á todas as pessoas, que tiverem 
transacçoens com a Casa Pia, ainda mesmo sendo 
Mordomos ou Procuradores; um livro de inven= 
tario de todos os bens; um dos Accordos da 
Mesa e Junta;  um para os Subscriptores de dona= 
tivos; um de registros dos Diplomas favo= 
raveis; um de Termos; um de Eleição, e final= 
mente um de Matrículas das entradas e saídas 
de Orfãos e Pencionistas. 
               Prevalecendo-se da faculdade conferida 
pelo Parágrafo 20 anteriormente citado de poder a Mesa 
augmentar os livros, que a experiência mostrou 
necessárias para formar uma escripturação 
completa nos diversos ramos da Administração, 
a zelosa e encansavel Mesa, que presídio aos 
destinos deste Pio Estabelecimento no triennio de  
1840 a 1843 achando toda a Escripturação tem re= 
gularidade e na maior confusão, não só a creou 
e coordenou como augmentou mais oito livros 
fazendo-se por isso a escripturação á cargo 
da Secretaria em dezessete livros diversos -  
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 Os livros numerados creados foram - um do Tombo -  
um de registro de expediente da Mesa - um da Receita 
dos predios urbanos - um dos Termos dos Empregados 
  
um da Porta - um de termos de sahidas de órfãos - 
um de registro de legados, e finalmente um de fiança. 
                        Neste estado, Senhores, permitte que eu passe 
uma f  - É UM RABISCO, POIS ERROU E RISCOU    rápida resenha a escripturação em 
geral, a= 
fim de fazerdes uma idea exacta deste importante 
ramo da administração, e com segurança propor= 
mos marchar na senda dos nossos deveres. 
                               Livro da Receita e Despeza. 
Este livro contem 328 folhas rubricadas pelo 
finado ex Provedor, Senhor Desembargador 
Paim, e por elle aberto e encerrado em 18 de Setem= 
bro de 1846; está balanceado no fim de cada mes 
na forma do Parágrafo 19 Capitulo 2 Titulo Primeiro dos Estatutos.     
O Parágrafo citado prescreve, que durante a Administração 
de cada Mesa haja um livro especial da receita 
e despeza do Cofre; parece portanto que a Admi= 
nistração de cada Mesa deve ser lançada em um 
livro especial, comprehensivo somente de cada 
uma das Administraçoens, o que facilmente se 
reconhece na ultima parte desse Parágrafo, quando 
determina que a Mesa que succeder na Admi= 
nistração remetterá esse livro com os docu= 
mentos, que o legalisam á dosi dos Mesa= 
rios mais zelosos e intelligentes, que hou= 
verem anteriomente servido a fim de exa= 
minarem a Conta, e darem por escripto 
no fim do mesmo livro sua opinião, no= 
tando os erros e omissoens, que encontrarem, 
sem o que não poderá a Mesa existente ap= 
provar - a Conta da Mesa sua antecessora; entre= 
tanto vê-se que o actual livro da receita e des= 
peza está escripturado desde 1846; comprehen= 
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dendo seminterrupção as tres ultimas Admi= 
nistrações, quando deveria ter sido encerrado 
em 1849, em seguida os parecer da Commissão 
de contas.   Consequentemente me parece, Se- 
nhores, que convirá encerrar-se o livro retirado 
depois de prestada a Conta da Administração 
transacta, e lançar-se em livro novo aberto, 
encerrado e rubricado pelo Senhor Provedor 
a gerencia da actual Administração. 
                            Livro Diario e Mestre - 
É fácil de ver que agglomerada a escripturação 
do Diario no livro Mestre não podia ter a regu= 
laridade e claresa, que forma a pedra de toque 
da comptabilidade mercantil. 
                  A Mesa administrativa de 1840 prescreveo 
este systema; separou as escripturaçoens, creando 



a par do Diario um livro Mestre.     Ambos estes 
livros estão escripturados desde 1840, contem a geren= 
cia de cinco Administraçoens, o que está de accordo 
com o Parágrafo 20 Capitulo 2 Titulo Primeiro dos Estatutos, que 
determina a duração destes livros pela exis= 
tencia de papel em barnco; e o que é ainda 
um argumento para mostrar que cada 
administração deve ter um livro especial de 
receita e despesa. 
                 Para dizer-vos tudo, Senhores, devo decla= 
rar que nem o Diario nem o livro Mestre estão 
rubricados, abertos e encerrados.   Convirá pre= 
hencher-se agora estas solemnidades tão ??? 
losamente recommendadas no Parágrafo 20 citado?     
                 Não exhito em declarar-me pela affirmativa 
porque sempre é tempo, sempre ha opportu= 
nidade de ?????-se lealmente a lei -        
                 O Diario está acabado; a Secretaria precisa 
???? de outro livro para a escripturação da  
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gerencia da Mesa ??? o livro ??? ainda 
tem capacidade para guardar a escripturação 
???  ???  ?? querem para seu livro novo 
a escripturação do Mestre ? 
                   Entendo que não é necessário, porque isso 
não repugna com as regras da comptabilidade 
mercantil, entretanto decidireis o que for mais  
acertado. 
                              Livro de Inventario 
            Este livro aberto, rubricado e encerrado em 20 
de Janeiro de 1826 apenas contem uma relação da 
mobília pertencente a Egreja e Casa Pia n’essa 
época.   A Mesa administrativa de 1840 a 1843 
organisou um inventario geral dos bens de 
rais e moveis da Casa, mas apenas o encontro 
lançado em um pequeno caderno, que agora 
passará para o livro respectivo.        Cum= 
pre-me observar aqui, Senhores, que o citado  
Parágrafo 20 dos estatutos exige positivamente o inventario 
de todos os bens da Casa; o ultimo que existe, 
         como acabo de declarar, é o de 1840; já decorrem 
portanto quinze annos, espaço demasiadamente 
longo para se não organizar um novo inven= 
tario, que hoje não pode sêr, como effetivamente  
não é, o mesmo d’aquella época. 
                    parece portanto que convivia a no= 
mear a Mesa actual uma Commossão do 
seu seio para organizar o inventario com 
especificada declaração de cada dia um dos bens, 
sua situação, valor, rendimentos, confron= 
taçoens, e domínio pleno ou menos pleno. 
                     Livro de Actas e Accordos da Mesa - 
este livro está regularmente escripturado, e 
 tem capacidade para registrar os trabalhos 



da Mesa no seu triennio de 1855 a 1858. 
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Seja agglomerados neste livro os Accordos 
com as actas; digo agglomerados, porque me 
parece que ha distincção ??? estes dois actos, 
distincção que mais se revella com a leitura 
attenta do Parágrafo 20 Citado dos estatutos.  Parece= 
me que ha accordo, quando a Mesa toma 
uma medida sobre qualquer objecto do 
regimen interno, sobre os Empregados, 
sobre qualquer ponto da Administração,  
ha Accordo emfim quando se adopta uma  
medida geral, quer em Mesa quer em Junta. 
Para isto exigem os Estatutos um livro especial, 
onde fiquem consagradas essas deliberaçoens 
para serem fielmente executadas. 
               A Acta porem é o exacto transumpto 
de uma reunião da Mesa, onde se exhara 
o expediente da occasião, e os trabalhos occor= 
rentes.   Já se vê pois que pode haver acta 
sem haver Accordo; entretanto com quanto 
não seja rigorosamente regular tal agglo= 
meração, nem pro isso descubro inconvenientes 
em permanecer nesta parte a escripturação 
das Actas confundida com a dos Accordos; a Mesa 
porem Accordará o que julgar conveniente para 
me dar a gloria de obedecer-lhe. 
                 Livro dos Subscriptores de Donativos. 
Este livro está apenas escripturado com 
os Donativos feitos para os festejos da 
Acclamação do Senhor Dom João Sexto, que re= 
verteram em beneficio deste Pio Estabelecimento  
sendo este acto caritativo dos Negociantes 
desta Praça confirmado por Aviso de 31 
de Julho de 1818, que por esta occasião revogo   
a disposição da Carta regia de 29 de Dezembro 
de 1808, que ???mettia a Administração desta 
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Casa aos Senhores Arcebispos para ??  desde 
aquella data sobre as vistas a inspecção do 
Senhor Conde de Palma e seus sucessores. 
                        Livro de Diplomas Favoraveis - 
Ainda não faço um juiso exacto, Senhores, 
sobre o fim e utilidade deste livro, porque não attinje 
com com o pensamento dos Redactores dos Esta= 
tutos  servindo-se da expressão = Diplomas Fa= 
voraveis.        As Doaçoens, os Legados, ou as Conces= 
soens e Graças Imperiaes não aõa por certo Di= 
plomas; na duvida levo-me a crer, que o  
espírito desta disposição comprehende os 
Actos de protecção e caridade de Sua Mages= 
tade o Imperador, do Governo Imperial, 
da Assemblea Geral ou Provincial, e de Go= 



verno Provincial.    O que é verdade porem 
é, que este livro está escripturado até 1847, 
e alem disto irregularissimamente escriptu= 
rado, porque serve ao mesmo tempo de copi= 
ador de Officios dirigidos á Meza. Ora alem 
de se não poder chamar - Diplomas Favoraveis - 
os officios á Meza, e experiencia tem 
mostrado que é ocioso copiar-se semelhantes 
officios, que devem ficar archivados, quando 
são de mero expediente. 
                  Esta escripturação portanto carece de regu= 
laridade, e consequentemente parece-me que 
convirá encerrar-se este livro, criando-se outro 
nas formas dos Estatutos para registra-se os 
Actos Imperiaes, ou tambem outros actos, que 
a Meza designar, conforme a intelligencia, que 
der a expressão = Diplomas Favoraveis = 
                                Livro de Termos - 
O livro de Termos, de que falla o Paragráfo 20 citado dos  
Estatutos, parece abranger todos os termos de 
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responsabilidade e contractos; entretanto a 
Meza administrativa de 1840 a 1843 creou um 
livro especial para os contractos de arrendamentos, 
aforamentos e em geral sobre bens da casa, - 
outro para os Empregados, e outro para os 
termos de responsabilidade pela sahida de 
órfãos.            O livro de que agora trato, é de con= 
tractar sobre bens, que tem sido escripturado 
por meus dignos antecessores, e está em boa 
ordem, notando-se que apenas está rubricado, 
convem portanto que seja aberto e encerrado 
pelo Senhor Provedor. 
                              Livro de Eleiçoens - 
Não tenho que observar, está escripturado sem 
interrupção e com a maior regularidade . 
                               Livro de Matriculas dos Orfãos - 
Este livro está regularmente escripturado; nota- 
se porem que lhe falta aberura, rubrica e 
encerramento. 
                               Livro do Tombo . 
Este livro está irregularmente escripturado, é 
um cahós.         Tombo é o inventario authentico 
dos bens e terras de alguém com suas confron= 
taçoens, rendas direitos, encargos e demarcaçoens, 
neste sentido pois deve ser organisado o livro do 
Tombo.          O Parágrafo 20 dos Estatutos tracta somente 
de um livro de inventario de todos os bens 
da Casa, mas a Mesa de 1840 certamente 
compenetrada dos rigorozos limites do Tombo 
creou este para os bens de raiz, deixando - 
para o livro de inventario os bens moveis, 
e os títulos de credito.    Se a Meza entende que 
esta escripturação deve ser em separado, então 
??   ??? ?? ???? o actual livro de Tombo, 



e organizado regularmente, se entende 
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que só deve haver esse livro geral de inven= 
tario e Tombo para os bens moveis, de rais 
e titulos de creditos,  cumpre do mesmo modo 
organizar em livro especial esta escripturação, 
que pode-se dizer não existe.   Por esta 
occasião, Senhores, insisto na nomeação 
de uma Commissão, que descreva e avalie 
o Patrimonio da Casa, como já tive a honra 
de ponderar-vos - 
                     Livro de Registro do Expediente - 
Este livro está em boa ordem, e em dia - 
                     Livro de Alugueres de Casas - 
Não ha que notar, - está regularmente organizado. 
                    Livro de Termos dos Empregados . 
Sobre este livro apenas tenho a observar, que 
faltam os Termos dos actuaes Professor e Porteiro. 
Tenho ao meu cuidado assignar immediatamen[↑te] 
estes contractos ; entretanto devo declarar á Meza 
que o ahbil Professor não duvida assignar um 
contracto idêntico ao de seu antecessor, declarando-se 
expressamente, que não se contem como faltas 
a ausência durante a sessão de Jurey, em que ser= 
vir, ou durante o exercicio de direitos politicos, que    
tem multa.         Com quanto me pareça de toda 
a procedência esta reclamação, entendi que antes 
de realizar o contracto com o intelligente e zeloso 
Professor actual, me cumpria pedir a appro= 
vação da Meza. 
                         Livro da Porta 
Este indispensável livro creado pela Meza 
de 1840 a 1843 apenas está escripturado até  
1844.                   Escuso Senhores encarecer vos a 
utilidade deste livro; demonstrallo seria  
por em duvida o conhecimento e pratica      
que tendes, dos Estabelecimentos Publicos. 
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Não exito portanto em declarar que deve 
sêr encerrado o livro, que existe, e começarmos 
já e regularmente esta escripturação. 
                   Livro de Termos de sahidas de Orfãos 
Está regularmente organizado e escripto: não 
tenho que observar. 
                 Livro de Registro de Legados. 
Este livro está regularmente organizado; mas me 
parece que está menos rigorosamente escripturado. 
De accordo com o nosso digno Collega e zeloso Procu= 
rador Manoel José dos Reis, a quem este Estabeleci= 
mento deve a organização de muitos documentos 
importantissimos, procurarei organizar systema 
opportunamente vos darei conta. 
                      Livro de Fianças. 



Não encontrei este livro na Secretaria ; está em 
mão do digno Thesoureiro, que por maior facili= 
dade o conservou sempre em seu poder, afim de 
alugar promptamente os predios. Espero sobre este 
objecto entender-me com o digno Thesoureiro, que 
acaba de sêr eleito, porque se por um lado este sys= 
tema é mais commodo, por outro lado é irregular, 
e pouco conforme com os Estatutos. 
 
                          - Proposta - 
O Parágrafo 23 Capitulo 2 Titulo Primeiro dos Estatutos prescreve 
ao Mordomo do Mes a obrigação de mandar com 
os viveres para o fornecimento mensal da Despensa, 
Enfermaria e Copa uma relação assignada, que deve 
sêr rubricada pelo Reitor, precedendo verificação, a 
qual deve sêr devolvida ao Mordomo para docu= 
mentar sua conta do mez -     É forçoso porem 
confessar, que esta disposição dos estatutos 
não prevalece, ha longos annos a pratica 
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mais  conceituada  tem sido fazer ??? o pedido do 
Mez segundo a tabella da Casa, o Senhor Thesoureiro 
e Mordomo effectivo.  Ou seja, pela distancia, em 
que está este Estabelecimento do centro da Cidade 
ou seja porque nem todos os Mesarios se possam 
encarregar do fornecimento mensal, o certo é, que 
pelo menos de 1840 para cá o Thesoureiro tem sido o 
único fornecedor.   Por qualquer d’estes systemas 
sempre se conhece com evidencia a entrada men= 
sal para a Casa Pia dos viveres, e em geral do 
fornecimento; mas o que não está providen= 
ciado nem pelos Estatutos, nem por Accordo 
algum da Mesa, é sobre a demonstração, sobre 
a prova do consumo interno deste Estabelecimento. 
O actual Economo zeloso e honrado, como é, cós= 
Tuma passar para o pdedido de um Mez as sobras 
do pedido do Mez anterior; entre tanto é fácil 
de vêr que semelhante systema não satisfaz, e 
nem póde continuar, porque importa obscu= 
ridade e confusão. 
                     Parece-me que cumpre crear-se um 
livro especial para o Economo, em que se 
descreva o inventario annual das Officinas = 
Despensa, Cosinha, Refeitorio e Rouparia; e se 
balanceie mensalmente o fornecimento com o 
consumo, passando para o Mes seguinte 
as sobras do mes anterior com especificação 
de cada um dos objectos e sua quantidade - 
O pedido mensal do Economo deve sêr assigando 
por elle e pelo Mordomo do Mez, e rubricado 
pelo Reverendo Reitor na forma do Parágrafo 23 Capitulo 2 Titulo Primeiro 
e Parágrafo 2 Capitulo 1 Titulo 2 dos Estatutos; no fim do mez 
o Economo lançará no verso deste mesmo pedido 
o consumo , que igualmente assignará sem o 



respectivo Mordomo, sendo taobem rubricado pelo 
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Reverendo Reitor.    Este documento assim authentico 
servirá para documentar a conta do mez, e 
sêr lançada na escripturação da Secretaria. 
 
                              Conclusão - 
A vista da exposição, que acabo de fazer, 
devo vonsultar-vos sobre os seguintes pontos: 
 
Primeiro A Mesa actual deve ter um livro especial 
de receita e despesa da sua administração na 
forma do Parágrafo 19 Capitulo Segundo Titulo Primeiro dos Estatutos, ou devem 
continuar a escripturação no memso livro 
existente ? 
 
Segundo  O Livro de Actas deve sêr separado do livro 
de Accordos , ou convirá , como até agora, esta 
escripturação reunida ? 
 
Terceiro  O Diario e Mestre devem sêr agora abertos 
rubricados e encerrados, como exige o Parágrafo 20 Capitulo 2 
Titulo Primeiro dos Estatutos, não obstante a escripturação 
do Diario estar acabada por falta de papel, 
a escripturação do Mestre estar muito adiantada 
                   A Meza authorisa a compra de um livro 
para Diario? 
 
Quarto  O livro de Inventario deve compre= 
hender unicamente a relação dos bens 
moveis e títulos de Credito, ou deve abranger 
tambem o inventario authentico dos bens 
de raiz da Casa Pia com suas confronta= 
çoens, rendas, direitos, encargos e demar= 
caçoens ? 
              Ou convirá fazer esta escripturação 
em livros separados, comprehendendo o de= 
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Não achei a página... 
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Postos a discução e a votos por sua ordem os 
pontos submettidos a deliberação da Mesa, foram  
discutidos e approvados pela forma seguinte 
Quanto ao Primeiro, que houvesse durante a adminis 
tração da Meza actual um livro especial para 
a receita e despeza do Cofre, ou um livro Caixa, 
na forma expressamente recommendada no 
Parágrafo 19 Capítulo 2 Titulo Primeiro dos Estatutos.      
Quanto ao Segundo, que o livro de Actas deve ser sepa 
rado do livro de Accordos da Meza. 
Quanto ao Terceiro, que o Diario e Mestre depois de 
prestada a conta da Meza transacta devem 



ser encerrados, devendo fazer-se a escriptura 
do triennio de 1855 a 1858 em novos livros Diario 
e Mestre, onde poderá depois confirmar a 
escripturação, como permitte o Parágrafo 20 dos Estatutos 
e é pratica na escripturação Commercial. 
Quanto ao Quarto, que o livro de Inventario deve 
somente comprehender a relação e descripção 
dos bens moveis e títulos da Casa Pia, devendo 
inscrever-se um livro separado, chamado Tombo  
e Inventario authentico de todos os bens rais, 
seus títulos de acquisição, suas confrontaçoens, ren 
das, direitos, encargos e demarcaçoens. 
Quanto ao Quinto, que o livro de Diplomas Favora 
veis é o registro particular dos Actos Imperiaes 
e Provinciaes facultativos de direitos ou favores. 
Quanto ao Sexto, que o Escrivão actual se dirigisse 
ao ex Escrivão o Senhor Manoel José de Leite 
sabendo quaes as bases com que engajaria o actual 
Professor, para não sêr opportunamente tomado 
em consideração a conclusão como faltas de res 
ponsabilidade as por ausencia no ???  ?? 
?? exercícios de direitos politicos com impo= 
sição de multa. 
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Quanto ao Sétimo, que é indespensavel um livro 
de Porta, fazendo-se desde já esta escripturação. 
Quanto ao Oitavo, que a Commissão nomeada para 
examinar a rouparia, examinasse e desse um pare= 
cer explicito sobre a conveniência de criar uma es= 
cripturação para o Economo, e o modo dessa escriptu= 
ração.         A Meza deferindo tãobem ao pensamento 
da Exposição do Escrivão nomeou uma Commissão 
para fazer as avaliaçoens dos predios urbanos em  
ordem a crear-se o livro do Tombo, e foram nomeados 
para compor esta Commissão os Senhores Thesoureiro 
e Procurador com o Escrivão.     Tãobem deferio a 
Meza, que fossem novos os livros do actual tri= 
ennio, a fim de manter-se com clareza e ordem 
a escripturação.              E por não haver mais na= 
da a tractar se lavrou a presente acta que todos 
assignaram comigo Escrivão - da Meza - 
                               Manoel José de Magalhães   Provedor 
                               Sebastião Pinto de Carvalho    Escrivão 
                               Manoel José dos Reis 
                               ???      
                               Thomaz Jose Leite        Thezoureiro enterino 
                                Bernardo Dias Lima 
                                Manoel Joaquim Alves       
                                Domingos  Martins Alves Junior   
                                João Nicoláo Gomes 
                                Manoel Coelho Moreira Junior 
                                Fernando Maria dos Reis     
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                          Sessão em 30 de Setembro de 1855. 
 
Aos trinta dias do mez de Setembro de mil oitocentos 
e cincoenta e cinco reunidos em Meza os Senhores 
Provedor, Escrivão, Thezoureiro, Procurador e 
Mezarios Manoel Coelho Moreira Junior, Fer= 
nando Maria dos Reis, Thomas José Leite, Manoel 
Joaquim Alves, Bernardo Dias Lima, Domin= 
gos Martins Alves Junior, e João Nicolao Gomes 
faltando os Senhores Doutor Thomé Affonso Paraiso 
Moura e Antonio Leonardo Pereira, o Senhor 
Provedor abrio a Sessão, e lida a Acta do dia seis 
de Setembro foi approvada. 
               Foi lido um officio do Excelentissimo Senhor Presidente 
da Provincia datado de onze de Setembro appro= 
vando a eleição do Senhor Manoel Bernardino 
Araujo Roza para Thesoureiro, que no mesmo 
acto prestou juramento e tomou posse. Foi  
lido mais um officio do Excelentíssimo Senhor Arcebispo   
communicando estar sciente da posse da Meza 
mandou-se archivar -  Achando-se na Secre= 
taria o Excelentíssimo Senhor, digo, o Senhor Thezoureiro 
Antonio José Paula Ribeiro para appresentar 
as contas da gerencia da Meza transcricta do= 
ravante triennio de 1852 a 1855, foi entroduzir 
na salla das Sessoens, e tomando assento á es- 
querda do Senhor-Provedor appresentou ?? 
balanço geral do ultimo triennio com os ??? 
tos, que o legalisamos, assim como os ???? dos 
????? pertencentes a este Estabelecimento. 
Tendo se retirado o Senhor ou Thezoureiro 
com as formalidades do estilo a Meza elegeu co=  
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missão, que tem de examinar o livro da receita e 
despeza e as contas com os documentos, que as lega= 
lisam; recahindo a eleição nos Senhores Candido 
Pereira de Castro, Manoel Belens de Lima e João 
Cezimbra. 
                 Foram lidos dous requerimentos - Um 
de José Pedro Martins dos Santos pedindo para 
encarregar-se de seu irmão Antonio Martins dos 
Santos, que ficava desamparado por morte de 
Mathias Ferreira Leite que o havia recebido deste 
Estabelecimento - Outro de Tiburcio Pereira de 
Araujo pedindo o órfão Manoel Peixoto Marques 
Abandonado por Francisco Xavier Baptista de 
Azambuja: ambos foram deferidos na forma 
do pedido -    O Escrivão appresentou a Meza o 
mapa das Aulas de Primeiras lettras e de desenho, assim 
como os inventários da mobília da Casa Pia, da 
capella e Sacristia, os quaes foram archivados - 
                 O Professor de Desenho representou pe= 
dindo para a respectiva Aula mais estantes, 
e cortinas nas janellas do Aldo do poente; 



para examinar o pedido a Meza nomeou 
uma commissão composta do Senhor Doutor Fernando 
Maria dos Reis; e do Escrivão            Depois o Senhor 
João Nicoláo Gomes obtendo a palavra appre= 
sentou a seguinte indicação - 
                      // Não sei Senhores, a razão porque os Meni= 
nos deste Pio Estabelecimento, que de longa data 
eram vistos sem os Actos públicos de Festividades 
religiosas como Te - Deum em acção de graças, 
e ???, deixaram de continuar nessa pratica 
a meu vêr mui acertado tanto pela edificação e 
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sensação que causaram aos espectadores, como por 
satisfazellos na curiosidade natural, alem das van= 
tagens do exercicio, e outras que escusado é ponderar. 
               Esta minha observação tem por si de mais a 
mais o quanto tem sido notado, que esta corporação 
de innocentes não tinha concorrido ou se apre= 
sentado em communidade nas Procissoens e 
Preces da quadra actual, a dar publico testemu= 
nho de unir seus rogos aos dos maiores pecadores 
como nós - 
               Quer parecer-me que um motivo ??       
prevalece - não onerar aos Sesteiros de uma 
despeza de cera, que com os meninos distribuídos 
ou mesmo por não ter a casa denão um Reverendo 
Reitor, deixará o Estabelecimento sem o seu pre?? 
Administrador interno: nesse caso acharia con= 
veniente restabelecer o emprego de Vice-Reitor 
na forma dos Estatutos, visto que por econo??? 
se emprimira quando as vendas eram poucas 
para manutenção do numero de educandos 
que sempre se desejava aqui manter cerca de ?? 
mais, ou menos.    No primeiro caso reme= 
deia-se com a não aceitação da cêra, e nem 
mesmo de cê-a se precisa para certos actos, com 
as ????? actuaes a que devem comp?? 
nem de braços crusados.   No segundo ??? 
de economia, destroe-se pelo estado de renda 
actual.      Já vi em uma das Actas da Meza 
actual e resolução de se restabelecerem ?? 
passeios, porem não dei que estejam em ??? 
nem acho conforme, que seja o ????? 
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os acompanhe, ou o Professor de Primeiras lettras, por isso que 
trajando elles como Religiosos, por um Religioso devem 
sêr acompanhados quando sahirem do Collegio 
                 Posta em discução decidia a Meza confe= 
rencialmente que ouvido o Reverendo Reitor fosse nome?? 
AM Sacerdote, que servindo de ajudante substi= 
tuisse o Reverendo Reitor nos passeios, nos actos públicos 
e nas fetividades.     Approvada por esta forma 
a indicação do Senhor João Nicoláo Gomes. 



                A final o Senhor ex Thesoureiro interino 
Thomas José Leite appresentou a conta da 
receita e despeza da sua gerencia interina 
durante o Mes de Setembro, pelo qual mostrou que 
havendo recebido do escravo da Casa Joaquim, a 
quantia de dozentos milreis importância de sua 
liberdade despendeo dosentos e onze mil, oito= 
centos e quarenta reis, verificando assim um 
saldo de onze mil, oitocentos e quarenta reis, 
que ficou a cargo para sêr encorporada na gerencia 
geral do triennio actual - 
                 E por não haver mais nada a tractar se 
lavrou a presente Acta, que todos assignaram 
comigo Escrivão da Mesa. 
                        Manoel José de Magalhães   Provedor     
                        Sebastião Pinto de Carvalho  Escrivão        
                        Manoel Bernardino d’Araujo Roza  - Thexoureiro 
       João Nicoláo Gomes        ??Manoel José dos Reis 
                                 ?????? 
        Manoel Coelho Moreira Junior     
                           ?????           Manoel Joaquim Alves 
                                            Bernardo Dias Lima 
                                             Domingos Martins Alves Junior  
                                            Fernando Maria dos Reis         
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                   Sessão de 29 de Outubro 1855 
 
Aos vinte e nove dias do mes de Outubro de mil oito= 
centos e cincoenta e cinco presentes os Senhores 
Provedor, Escrivão, Thesoureiro, Procurador, 
Mezarios Manoel Joaquim Alves, Antonio 
Leonardo Pereira, Domingos Martins Alves, Doutor 
Fernando Maria dos Reis, Doutor Thomé Affonso para= 
iso Moura, Manoel Coelho Moreira Junior, Ber= 
nardo Dias Lima, e João Nicoláo Gomes, faltando 
com causa o Senhor Thomas José Leite, foi lida e 
approvada a Acta da sessão anttecedente. 
             Foram lidos dous officios do Excelentíssimo Presidente 
da Provincia, em um dos quaes datado de nove 
do corrente manda recolher á Casa Pia o menor 
João Candido Marques, órfão desamparado 
da Cidade de Santo Amaro, onde perdeo seo Pai vi= 
tima da epidemia, e no outro datado de 23 tam= 
bem do corrente que se dê asylo ao menor Or= 
donio, filho natural de Domingos Borges de Quei= 
roz, que fallecera da epidemia do Cholera, conforme 
representa e informa o Juizo de Orfãos dessa Cidade 
a Mesa tomando em consideração estes officios e 
liberou que se respondesse, que a Casa Pia receb?? 
promptamente os Orfãos enviados por Sua Excelencia 
mas que ?????-lhe a obrigação de representar 
que o menor João Cardozo Marques não é órfão 
é filho de Antonio Cardozo Marques, Professor 
particular de primeiras lettras na Cidade de Santo Amaro 



que não morreo, e consequentemente a Mesa 
poem, a disposição de Sua Excelencia esse ???? 
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ao qual se dignirá dar conveniente destino; e em  
quanto ao segundo officio resultando o Orfão Possi= 
donio deliberou que se respondesse, que com quanto 
a Meza esteja sempre prompta a acceitar os órfãos, 
que Sua Excelência ordenar, cumpre-lhe representar que 
não devendo sêr recebido neste Pio Estabelecimento 
senão áquellas que estiverem desamparados por 
morte ou falta de Pai, morte morte ou pobreza de Mãe, 
e nãp tiverem arrimo de qualquer parente ou 
Bemfeitor, conforme está declarado no Parágrafo 11 Capítulo 2 Titulo Primeiro 
dos Estatutos, supplica á Vossa Excelencia que exija do Juizo 
de Orfãos os documentos recommendados nesse 
lugar dos Estatutos, e que quando der possa, venhão 
os órfãos com todos os possíveis esclarecimentos. 
                Foram lidos sete requerimentos:  Primeiro de Luiza 
Francisca de Jesus pedindo para retirar da com= 
panhoa de Guilherme José dos Santos seu filho 
órfão Augusto Frederico dos Santos; posto em 
deliberação a Meza concordou conferencialmente 
em que fosse indeferido o pedido da ????  ??? 
que não só o Orfão era bem tractado por Guilherme 
de Jesus, como porque estava proveitosamente 
empregado na apprendizagem do officio de sapateiro 
de Senhoras; Segundo de Ernesto pereira Coelho da 
Cunha com loja de miudezas n’esta Cidade pe= 
dindo o órfão Augusto Alexandrino de Araujo; 
Terceiro Outro de Aleixo de Oliveira ta??reiro nesta  
Cidade pedindo o Orfão Manoel Telles de Menezes 
??? apprender o dito officio: foi deferido; Quarto de 
Archanjo José das Neves com typogra???? ?? 
??? dos Capitaens desta Cidade pediu ??? 
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Orfão Euclides Rodrigues Pimenta para 
apprender a arte typographica por cinco 
annos: foi deferido:  Quinto de José Joaquim de 
Mendonça allegando que sendo cego, pobre e 
carregado de pesada família - pede para 
se 
receber seu filho José, maior de sete e menor  
de nove annos; posto em discução a Meza 
deliberou que ficasse esperado para a pri= 
meira sessão - Sexto de Virginia Adelaide de 
Araujo pedindo para admittir seu filho 
órfão Manoel Urbano de Araujo; posto em 
discução a Meza deliberou que o Supplicante de 
monstrasse a falta de Pai do Orfão, e o seu 
completo abandono: Sétimo de Maria Luiza 
da Conceição pedindo para admittir seu 
filho Joaquim, mandou se juntar docu= 
mentos comprobatórios da falta de Pai, com= 



pleto abandono, pobreza de Mai e ?stituição 
de arrimo de Parente ou Bemfeitor. 
              Tendo fallecido no dia treza de Outubro 
corrente o africano livre Número 215 de nome Fausto 
victima da epidemia reinante, e não tendo 
sido possível vereficar-se pelo exame da Lei 
a identidade para sêr admettido a Thesouraria, 
officiou a Meza neste sentido ao Excelentíssimo Presiden= 
te a fim de mandar dar baixa no termo 
de responsabilidade deste Estabelecimento - 
E não havendo mais nada a tractar - lavrou-se 
a presente Acta que todos assignaram comigo Escrivão 
                               Manoel José de Magalhães   Provedor 
                               Sebastião Pinto de Carvalho Escrivão 
                               Manoel Bernardino d’Araujo Roza Thezoureiro 
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 ??Manoel José dos Reis  
            ????? 
  Manoel Coelho Moreira Junior 
                 ????? 
   Manoel Joaquim Alves  
   Bernardo Dias Lima 
   Domingos Martins Alves Junior    
   Antonio Leonardo Pereira    
  Doutor Thomé Affonso Paraiso de Moura 
  Fernando Maria dos Reis 
 
                    -  Sessão de 4 de Novembro 1855 - 
 
Aos quatro dias do mez de Novembro de mil oito 
centos e cincoenta e cinco presentes os Senhores 
Provedor, Escrivão, Thesoureiro, Procurador e 
Mezarios Manoel Joaquim Alves, Antonio 
Leonardo Pereira, Domingos Martins Alves, 
Doutor Thomé Affonso Paraiso Moura, Doutor Fernando 
Maria dos Reis, Manoel Coelho Moreira Junior, 
Bernardo Dias Lima, faltando os Senhores 
Thomaz José Leite e João Nicoláo Gomes, foi lida 
e approvada a Acta da Sessão antecedente - 
           Foram lidos cinco requerimentos sendo o Primeiro 
de João Baptista da Silva Braga pedendo o me= 
nor - João Alta de Araujo Braga seu sobrinho para  
apprender a ourives: foi deferido - Segundo de Guilher= 
mina Maria de Souza pedindo para sêr admit= 
tido o órfão Francisco de Assis Souza seu filho, tambem 
foi deferido - Terceiro de Virginia Adelaide de Araujo 
pedindo a admissão de seu filho Manoel Urbano 
de Araujo, igualmente deferido - Quarto de Gertrudes 
Maria de Santa Anna pedindo para sêr admittido 
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seu filho Joaquim; foi indeferido por ter o 
menor ainda Pai - Quinto de José Bruno da Silva 
Santos proprietário da Typographia do 



Jornal = Periodico = da Cidade de Cachoeira 
pedindo dous órfãos para apprenderem dito 
officio;  foi deferido assignando o fiador offerecido 
Mamede Amaro Lopes termo de responsabilidade= 
no qual se obrigue a retiral-os do poder do 
Supplicante, se não forem tractados ou não aproveita= 
rem no decurso de cinco annos - obrigando-se a to= 
mal’os por seus caixeiros no caso de não continua= 
rem em poder do Supplicante - 
                       O Senhor Antonio Leonardo Pereira 
pedio e obteve a retirada do requerimento do 
cego José Joaquim de Mendonça pedindo para 
sêr admittido seu filho José - 
                      O Senhor Provedor declarou que o Reitor 
lhe havia informado de que o órfão José Solon 
se tem tomado incorrigível e de perigoso exemplo 
para seus companheiros e propoz que antes 
de lançar mão a Meza do ????? facultado 
pelo Artigo 18 Capitulo Quarto Titulo Terceiro dos Estatutos fosse a Mãe 
prevenida para retirar seu filho, do que se 
encarregou o Consultor Bernardo Dias Lima - 
                    Foi lido e approvado o seguinte Parecer 
com a declaração de terem collcadas vene= 
sianas e não empanadas nas janellas da 
Aula de Desenho - 
                   Senhores da Meza Administrativa da 
Casa Pia dos Orfãos - 
                 A Comissão por Vos encarregada de exa= 
minar a Representação do Professor de Desenho 
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em que reclama mais estantes para a Aula, e pede 
que so colloquem ortinas nas janelas da Aula do 
lado do poente, e sobre a conveniência destes pontos in= 
terponha seu parecer, tendo pessoalmente examinado 
a Aula de Desenho, e comparado o numero de disci= 
pulos, que a freqüenta, com a capacidade da salla 
e utensílios existentes, - pensa que não ha necessi= 
dade de novas estantes, porque sendo hoje a aula 
freqüentada por 115 alumnos sem distinção de 
classes nem de adiantamento, este sistema por 
absurdo e prejudicialissimo á educação dos Orfãos 
não póde continuar, e consequentemente a Aula 
de Desenho vindo á sêr frequentada por menor 
numero de alumnos fica com mobília abun= 
dante. 
             Quanto as cortinas pensa a Commissão 
que é de necessidade collocar-se nas cinco já= 
nellas da Salla do Aldo do poente, contadas 
da ultima extremidade, empanadas ou 
venesianas que abriguem a Salla do Sol 
das 2 as 5 horas da tarde, tempo da Aula, e di= 
minua a intensidade do calor - 
              É o que parece a Commissão - 
casa Pia dos Orfãos 4 de Novembro de 1855 - Escrivam 



Sebastião Pinto de Carvalho = Fernando Maria dos Reis = 
Manoel José dos Reis = 
E não havendo mais nada a tractar-se lavrou esta 
acta que todos assignaram comigo Escrivão - 
                              Manoel José de Magalhães   Provedor 
                               Manoel Bernardino d’Araujo Roza   
                                                              ??? 
                               Manoel Joaquim da Silva 
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                     Sessão extraordinaria do Dia 4 de Dezembro de 1855. 
Aos quatro dias do mez de Desembro de mil oitocen= 
tos cincoenta e cinco reunida a Meza composta dos 
Irmaos abaixo assignados convocados para esta sessão 
extraordinária pelo Illustríssimo Senhor Provedor assim como a  
Meza digo a Junta de Higiena Publica desta capital 
composta dos Illustres membros tambem abaixo assigna= 
dos que veio a convite do mesmo Illustríssimo Senhor Provedor 
a fim de tomarem todos conhecimento do estado 
deste Estabelecimento e dos meios de remediar ou 
prevenir o desenvolvimento da cholera morbus 
que infelizmente invadia esta casa tendo já 
feito duas victimas e achando-se alguns dos Me= 
ninos na Infermaria affectados do mesmo mal 
e sendo também presentes o Reverendíssimo Padre Mestre Reitor 
do Estabelecimento. Depois de exposto em um 
simples e cra??? discurso pelo Illustríssimo Senhor Pro= 
vedor o fim desta Mesa extraordinária; tomou 
a palavra o Illustríssimo Senhor Presidente da Junta da Hi= 
giene Doutor José de Goes Siqueira e expoz sobre  ?? 
do ou necessidade de alterar a educação ??? 
dos alunos ou asilados desta casa; em seguida 
propoz a extincção da Latrina que existe neste 
estabelecimento, e lembrou a necessidade do esgoto 
do pantano que existe no quintal; lembrou e acon= 
selhou exercícios diários aos meninos; e a remoção dos 
affectados para uma outra casa concluindo pediu 
a Meza tome a peito dar a esta casa uma ???? 
tracção de forma tal que a Sociedade e o ???  ??? 
desta parte de seus filhos e fructo a que a que terá ?? 
??? teve a palavra o Reverendíssimo Senhor Reitor e ??? 
des com os ???? que lhe ??? ??? 
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caracter ????? a necessidade da contima ???  re= 
cebeu por elle mesmo ministrada, alegando que a 
falta de exercícios não provem delle: teve a palavra 
o Illustríssimo Doutor Malaquias Alvares dos Santos e em seu 
eloqüente discusso manifestou que estava de acordo 
com as ideas emettidas pelo Illustríssimo Doutor Goes sobre a  
saúde, regimem, e economias dos órfãos asilados nesta casa 
lembrando a necessidade de substituir o cano de chumbo 
conductor das águas para o serviço da casa por um 
outro de diferente qualidade teve a palavra o Mezario 
Manoel Joaquim Alves e disse que a Meza esta de acordo sobre 



as ideas geraes que ???? os Illustres oradores prece= 
dentes sobre as ideas que emitteras sobre a educação ??? 
ca dos órfãos aqui asilados mas que se naõ tem tratado 
disto para naõ alterar costumes estabelecidos afim de 
que qualquer mudança naõ trouxesse o desenvolvimento 
do mal que tem flagelado o paiz concluindo que para 
o objeto especial de que se trata oje se ???? pela de= 
mora da latrina substituindo o serviço della por ??? de 
ferro e se abram oculos  nas portas das sallas dos órfãos 
para melhor ventilação do ar - teve a palavra o Illustríssimo 
Senhor Doutor ???? referindo-se em tudo ao enunciado pelos 
seus colegas presidentes oradores, recomendando por fim 
modificação nos alimentos: seguiraõ-se algumas explicações 
entre o Illustríssimo Senhor Presidente da Hygiena Doutor Goes, e o Mezario 
Manoel Joaquim Alves; - depois fallou o Illustríssimo Doutor Provedor a= 
cordando com as ideas do Senhor Doutor Costa sobre o alimento 
e que quanto a dessecação do pantano tinha a satisfa= 
çaõ de annunciar que o Excelentíssimo Presidente da Provincia esta= 
va no ???? a ???? ou concorrer para esse ????? 
da Thesouraria Geral ou Provincial ???? 
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a substituição do cano conductor das agoas de chumbo 
para canos de barro; e finalmente lembrou que dese= 
ja se propossem aos meninos algumas oras no dia 
de seus estudos e aplicalos a distracçaõ: teve de novo 
a palavra o Illustríssimo Doutor  Hosta e deo algumas explicações 
sobre os alimentos em que havia fallado anteriormente   
teve a palavra o Illustríssimo Doutor Tito André Rebello como me= 
dico da Caza e fez ver que por sua parte tem 
cumprido suas obrigacoensque lhe ???? imposta 
pelo Parágrafo     do Capitulo dos Estatutos ???? ha muito 
tempo os meios de melhorar a educação física 
dos órfãos, sendo extranho a vontade delle e naõ se tem 
adoptado as medidas por elle propostass: em seguida 
foi pelo Illustríssimo Doutor Provedor pedido a Illustríssima ??? de Hygie= 
na para que marcasse a hora mais conveniente para 
o exercicio dos órfãos na presente conjuntura; e acon= 
lheraõ e foi resolvido pela Meza que tomarão ba= 
nho diario todas as manhas um banho ligeiro e 
depois de passada meia hora em seguida ao almoço 
tivessem meia hora de exercícios ou brinquedo ??? 
patês e passeios ao menos duas vezes por semana. 
Foi tambem resolvido pela Meza em virtude das ???? 
caçoens da Illustríssima Junta de Higiene que se instalou tem= 
porariamente a latrina e ficou o Senhor Thezoureiro auto= 
rizado a comprar os necessários barrés de ferro ??? 
????? as mesmas matérias experimentaes: foi ??? 
rsolvido que os meninos  ??? tambem uma hora 
de descanso ou exercicio depois de jantar : - a esta 
Sessaõ assisto tambem desde principeo o Illustríssimo 
Senhor Doutor Tito ??? Rebello como Medico da Casa 
A Illustríssima Junta de Hygiena Publica declarou 
pelo exame que fez hoje nesta ?? ??? 
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tarde nas melhores condiccoens de aceio, alimentos, ?? 
dos orfaõs, da melhor qualidade e superior a todo o 
elogio e ??? ao Illustríssimo Medico da Casa Doutor Tito 
??? Rebello os maiores encornios pelo aseio e regu- 
laridade em que se ache a Infermaria, e nada     
mais havendo que tratar o Illustríssimo Provedor agradeceo 
a Illustríssima Junta Hygiena Publica a bondade com que 
tratou esta Mesa e seus desvelos pelo Estabelecimento 
e em falta ou emprehendimento do ???? Escrivaõ 
desta Meza que não compareceo por doente, fiz  
eu Manoel Joaquim Alves Mezario as vezes de 
Escrivaõ que lavrei esta acta que todos assignaraõ. 
                        Manoel Jose de Magalhães     Provedor 
Doutor José de Goes Siqueira              
???????????????                           Manoel Joaquim Alves 
Hygiene Publica                                       Manoel Bernardino d’Araujo Roza 
Doutor Malaquias Alvares dos Santos                                     Thezoureiro 
Junta da ??? Hygiena Publica                        
Doutor Felisberto Antonio da Silva Horta       Manoel Coelho Moreira Junior 
?? Antonio da Conceiçam                                             ????? 
??????????????                                               Bernardo Dias Lima 
          Reitor 
Doutor Tito Andriao Rebello        Domingos Martins Alves Junior 
      M???? do Collegio 
                                                       Antonio Leonardo Pereira 
                                                        Joaõ Nicoláo Gomes 
                                                       Fernando Maria dos Reis 
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                                      Sessão de 10 de Dezembro 1855 -  
   
Aos dez dias do mes de Dezembro de mil oitocentos 
e cincoenta e cinco reunidos os Senhores Provedor, 
Escrivão, Thesoureiro, e Mesarios Bernardo Dias 
Lima, Domingos Martins Alves Junior, Manoel Joaquim Alves, 
Francisco Belens de Lima para preencher o 
numero de sete Mesarios a fim de ter logar a 
presente Sessão extraordinária, foi aberta a Sessão. 
O Senhor Provedor declarou que havia convocado 
esta Sessão extraordinária para chamar a attenção 
da Mesa sobre o estado sanitário do Estabelecimento 
poi que havendo a epedemia continuado a 
ceifar a vida dos órfãos, tendo ja m?? quanto 
era urgente que a Mesa deliberasse se converia 
remover os meninos para outro logar: declarou 
tambem que o Excelentíssimo Presidente da Provincia 
nenhuma duvida teria em ceder temporariamente 
a casa das Mercês pertencente ao Dezembargador 
Messias, que está por conta do Governo, assim  
como os colxoens e camas, que existem no 
Commissariado. Nesta occasião entrou o Senhor 
Doutor Moura - Aberta a discução sobre este ponto 
a Mesa decidio primeiro que era urgente a mudança 
dos Orfãos para outro logar: segundo que a mudança 
deveria fazer-se para a Casa do Governo ultima  



comprada ao Senhor Wencesláo Miguel de Almeida 
por sêr próxima deste Estabelecimento, e mais 
fácil de sêr por isso a mudança: terceiro que só no 
caso de não caberem todos os meninos na casa 
mencionada converia dividillos com a casa das Mer= 
cês: quinto que o Senhor Provedor ficava authorizado 
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a representar nos sentidos ao Excelentíssimo Presidente ?? 
tomar em nome da Meza todas as medidas para 
tornar effectiva a mudança. O Senhor Doutor M???? 
propoz, e foi approvado, que se subministrasse a 
cada orfão por dia um cálice de vinho, emquanto 
houvessem casos de epedemia, assim como que???? 
enfermarias não estejão reunidos os doentes de diversos 
grãos. O Senhor Thesoureiro propoz que as raçoens 
dos pretos deviam sêr cozidas, e não cruas como 
era de costume, depois de fundamentar a sua 
proposta, posta em discução foi approvada 
por unanimidade.   O Senhor Manuel Joaquim 
Alves propoz tambem por esta occasião que 
o Senhor Thesoureiro ficasse authorisado a 
dirigir como entendesse conveniente o regimen 
interno do Estabelecimento pela confiança 
que a todos merece, dando depois conta a Mesa 
para constar authenticamente, o que foi unani= 
memente approvado. -  O Senhor Doutor Moura propoz 
que conviria na quadra actual, que houvesse no 
Estabelecimento um Academico ou Medico in= 
terno para acudir de prompto aos enfermos, o 
que foi approvado. -    O Escrivão que nesta occasiaõ 
declarou que estava authorizado pelo Senhor ???? 
Luan Alvares dos Santos para offerecer os ser= 
viçps médicos durante a epedemia disse que o 
Senhor Doutor Santos não se offerecia gartuitamente 
seus bons officios como ficaria Medico in= 
terno durante a epidemia a Mesa acceitou a pro= 
posta do Senhor Doutor Santos no caso de serem necessa= 
rios os seus serviços.   Por ultimo lido o  
requerimento de Ricardo José de Gouveia 
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pedindo o órfão Abdena José da Conceiçao para 
aprprender á Pharmacia na sua botica á  
Ladeira do Carmo á vista das informaçoens obtidas 
foi deferido o requerimento - E por não  
haver mais á tractar-se lavrou esta acta 
que assignaram comigo o Escrivam da Meza - 
                              Manoel José de Magalhães   Provedor 
                               
                              Manoel Bernardino d’Araujo Roza 
                                              Thezoureiro 
                                     Manoel Joaquim Alves 
                                  Bernardo Dias Lima 
                               Domingos Martins Alves Junior 



 
 
                Sessão extraordinária de 14 de Dezembro 1855 - 
 
18Aos quatro dias do mez de Dezembro de mil oito cen= 
tos e cincoenta e cinco, ás sete horas da noite, ??? 
os Senhores Provedor e Mezarios Doutor Fernando Maria  
dos Reis, João Nicoláo Gomes, Bernardo Dias Lima, 
Manoel Joaquim Alves, Manoel Coelho Moreira Junior, 
Thomaz José Leite o ??? convite do Senhor ???  ?? 
falta de outros Senhores Mezarios e Senhor Commendador  
Francisco José Godinho, e Francisco Belens de Lima ?? 
foi lido pelo Senhor Provedor um officio do Senhor Escrivão 
Doutor Sebastião Pinto de Carvalho ????  ???  ?? 
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por encommodo de saúde não podendo comparecer por 
algum tempo ás Sessoens dessa Mesa; pelo que foi de= 
liberado, que o Senhor Mezario Manoel Joaquim Alves 
servisse de Escrivão interino na presente Sessão, a qual 
sendo pelo Senhor Provedor declarada aberta, expoz ele, 
que o motivo desta reunião era para se tomar conhe= 
cimento e deliberar sobre um officio, que recebera ?? 
Senhor Thesoureiro Manoel Bernardino de Araujo Roza, 
que declarava não poder mais continuar á servir 
o logar de Theisoureiro por divergência que houve?? 
entre elle e o Padre Mestre Reitor Francisco Antonio da Conceição, 
cujo officio foi lido pelo Escrivão interino.   No mesmo 
acto foi apresentado e lido pelo dito Escrivão um officio 
do mesmo Padre Mestre Reitor dirigido ao Senhor Provedor, 
e por elle apresentado á Meza, no qual dá a sua 
demissão do cargo que occupa neste Estabelecimento: 
neste acto entrou o Senhor Mezario Doutor Thomé Affonso 
Paraiso Moura: consultado o Senhor Provedor a Meza 
sobre o que se deveria fazer em tão delicada crise, ??? 
do nesta occasião o Senhor Doutor José de Goes Siqueira - 
Presidente da Junta de Hygienne Publica, foi 
pelo Senhor Commendador Godinho proposto o addia= 
mento da materia que o Senhor Provedor tomasse 
conta dos officios recebidos, e se esgotassem os ??? 
de conciliar o Senhor Thesoureiro com o Padre Mestre Reitor 
para cuja deligencia elle se offerecia.  Depois de  
um debate em que oraram todos os Senhores Mezarios, 
foi posto o addiamento á votos sendo pelo Senhor = 
Mezario João Nicoláo Gomes proposto que a 
votação fosse por escrutínio secreto e que feito ?? 
em resultado cinco votos pró e cinco contra ?? 
addiamento faltando votar o Senhor Provedor 
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que declarou votava pelo addiamento para não 
parecer que se oppunha a esgotar os meios 
                                                             
18 209 



conciliatórios no incidente que infelizmente 
se deu entre o Senhor Thesoureiro e Padre Mestre Reitor 
e porque o logar que occupa nesta Mesa o obriga 
a usar de toda a prudência -  Desta forma 
passou o addiamento tal qual proposto pelo 
Senhor Commendador Godinho, e o Senhor Provedor 
tomou conta dos officios recebidos.   Em seguida 
foi pelo Mesario Escrivão interino proposto que 
ficasse tambem addiada a mudança dos 
meninos desta Casa para a que foi de Wences= 
láo Miguel de Almeida até que o Senhor Thesoureiro 
compareça e mesmo porque a moléstia reinante 
tem quase desaparecido do Estabelecimento, e que 
sendo approvado assim ficou decidido - E por 
naõ haver mais á tractar se lavrou a presente 
acta que assignaram comigo Escrivão interino 
                              Manoel José de Magalhães   Provedor 
 
                                      Manoel Joaquim Alves 
                                          Thomaz Jose Leite  
                                       Manoel Coelho Moreira Junior    
                                                     ??????      
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                              Sessão extraordinária em 16 de Dezembro 1855 
 
Aos desasseis dias do Mez de Dezembro de mil oitocentos 
e cincoenta e cinco, reunidos os Senhores Provedor, 
Procurador, e Mezarios Thomaz José Leite, Manoel 
Coelho Moreira Junior, Bernardo Dias Lima, Domingos 
Martins Alves Junior, Doutor Thomé Affonso Paraiso 
Moura, Doutor Fernando Maria dos Reis, Antonio Leo= 
nardo Pereira, e Joaõ Nicoláo Gomes, e por convite o Senhor 
Provedor em falta de outros Senhores Mezarios, os Senhores Doutores 
Francisco Liberato de Mattos, Commendador Francisco 
José Godinho, e Francisco Belens de Lima.  O Senhor 
Provedor Leo um officio do Senhor Mezario Manuel 
Joaquim Alves, Escrivão interino, participando que 
por moléstia deixava de comparecer; passando a occupar 
de Escrivaõ o Mezario Antonio Leonardo Pereira, 
por pedido do Senhor Provedor, e deliberação da Meza, que 
deo por aberta a Sessão, e declarou que o único fim a que  
tinha dado occasiaõ d’acharmo-nos hoje reunidos tinha sido 
somente para tratar sobre a divergência havida entre o 
Senhor Thesoureiro e o Senhor Padre Mestre Reitor.   O Senhor Doutor Francisco 
Liberato de Mattos disse que sendo-nos preciso tanto o ??? 
Thesoureiro como o Senhor Padre Mestre Reitor propunha, que 
se levasse ao conhecimento deste para fazer-lhe sciente 
que se quisesse dirigir-se ao Senhor Thezoureiro para dar= 
lhe algumas desculpas, que abonasse as faltas por elle 
com???das involuntariamente, muito contribuiria para 
??? todas as divergências havidas, e que deste modo 
tudo ficaria con???, assim pelo que acabava de ??? 
o Senhor Doutor Liberato, o Senhor Provedor nomeou, uma Comissão 
digo para se derigirem ao Senhor Padre Mestre Reitor (depois 



de ter sido approvado pela Meza) aos Senhores Commendador 
Godinho, Belens, Coelho Moreira, e Doutor Thomé á 
apresentarem-lhe o que fica mencionado anteriormente - 
Esgotado porem este meio conciliatório, o Senhor 
Provedor poz á votos o officio em que o Reitor pedia 
sua demissão, e foi unanimente aceita, e dizendo- ?? 
em resposta que a Meza muito agradecia os seus ?? 
serviços, esperando que continue como prometteo a 
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Commissão, na Direcção do Collegio ??? quanto ?? 
se designar seo Successor; e ao Senhor Thesoureiro  
disendo-lhe que tendo sido aceita a demissão pedida 
pelo Senhor Padre Mestre Reitor está removida qual 
quer rasão, que teria Sua Santidade para não conti 
nuar no exercicio de Thesoureiro d’esta casa 
e que a Mesa espera que quanto antes as= 
suma o dito cargo. 
                O Senhor Mesario Joaõ Nicoláo Gomes 
requereo a inscripção dos dous officios que fazem 
objecto da discução presente posto a votos pas= 
sou para que fossem archivados. 
                O Senhor Provedor disse que o Excelentíssimo Presidente 
poz a disposição da Mesa a casa do Governo proxima       
do Collegio, e as camas que fossem precisas, afim de que 
para aquella fossem os Collegiaes removidos, e que 
já se achava na dita Casa 110 camas. 
                        O Senhor Mesario Doutor Moura, requereo, que se ?/b= 
stivesse na mudança, visto ter cessado os casos epi= 
demicos neste Collegio, assim foi decidido - E nada 
mais havendo á tractar se lavrou esta Acta que 
assignaram comigo Escrivão interino -  
                          Manoel José de  Magalhães   Provedor 
                          Antonio Leonardo Pereira 
                           Bernardo Dias Lima 
                           Domingos Martins Alves Junior 
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 Tem este Livro de registo para termos 
de Accordo das Mezas, como no principio vai 
declarado cento e noventa e oito folhas, rubri- 
cadas por mim na qualidade de Escrivão da 
mesma Caza Pia e Collegio, com a minha rubrica 
abacho escripta do que para atodo otempo cons- 
tar fis este termo de encerramento.   Bahia 
20 de Fevereiro de 1826. 
                                Dom Padre Antonio Rebello 
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