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SENHORES.

Esboçar os fados mais notáveis, que podem
conslUuir a historia desta Imperial Irmandade,
reunindo-os por matérias e ordem chronologica,
a fim de tornal-os conhecidos de todos os Irmãos,
tal foi a obrigação que contrahi, aceitando o cargo
de provedor, para servir no anno compromissal
de '1872 a 1873.
Venho, pois, offerecer-vos este trabalho sob o
litulo de—Noticia histórica da Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo da Lapa do Desterro—, que, sou o primeiro a reconhecer, não tem
merecimento litterario.
Seu pequeno valor consiste apenas na coordenação daquelles factos, sendo fácil d'ora em diante consultal-os.
Comprehende nove parles ou capitules dislinctos: o 1 ."• trata da installação da Irmandade, suas
prerogativas e seu fim ; e sendo este—render
culto ao Divino Espirito San to, soccorrer os Irmãos
pobres, e concorrer para a inslrucção dos filhos

1323

Eatun««ifL""7"'T»'"

V&tt''

- '-

fc ,

-g- /s

/Í6|

ÍNDICE.

PAUS.

e filhas dos Irmatís necessitados, educando estas
no Recolhimento de Santa Thereza, e aquelles
no Externato de primeiras letras creado pela mesma
Irmandade,—formam estes pontos o 2.°, 3.9, 4.°
e5."capítulos; o 6.° tratado Consistorio, isto é,
da posse e gozo que tem a Irmandade no ediíicio
que lhe serve de Consistorio, e se acha situado
ao lado esquerdo da igreja do Convento do Carmo;
o 7." dos donativos; o 8.° dos Irmãos beneméritos
e bemíeitores, e o 9.° finalmente, do patrimônio.
Esta Nolicia, que manifesta os serviços prestados pela Imperial Irmandade, tanto em relação
ao culto divino e á caridade, como á instrucção,
contém os elementos precisos, para que os futuros provedores, ou qualquer de vós, descrevam
minuciosamente e com elegância de estylo o que
está singelamente esboçado.
Rio de Janeiro, em 7 de Agosto de 1873.
DR. JOSÉ MARIA. LOPES DA COSTA.
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(*) Neste Capitulo estão mencionados: —Compromissos ou Estatutos antigos e modernos; — concessões que a Irmandade tem
obtido, como titulo de —Imperial, etc.; —direito da Irmandade
á metade dos sinos da igreja;— importância dos bancos mandados collocar na igreja, e a verba por que foi satisfeita; —
installação da Irmandade; — numero dos irmãos existentes, e
resolução da Mesa, que serve de complemento ao Compromisso
vigente.
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Noticia histórica da Imporia! Irmandade do Divino
Espirito Santo da Lapa do Desterro.

c.UTrn.o i,
DA IRMANDADE, SUAS 1'REUOGATlVÁS E SEU FI.U.

A Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo
installou-se na igreja do antigo Seminário da Senhora da Lapa do Desterro desta corte, sob a protecção do respectivo reitor e mais tarde de Sua,;
Magestades lleaes.
Não se sabe precisamente a era de sua iristallação; rnas já em 1799 lhe foram concedidos de.;
Breves Apostólicos, dando diversas prerogativas,
de que trataremos depois; c do termo de posse,
lavrado em 10 de Maio de 1810, de um terreno ay
lado direito da igreja, que lhe tinha sido concedido para a sepultura de seus Irmãos, e onde era
também o seu Consistorio, consta que naquslla
época a Irmandade já existia, havia mais de trinta
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Tem por conseqüência cerca de um Siculo de
existência.
Sempre fez celebrar seus oílicios religiosos na
sobredita igreja, que passou depois a pertencer
ao Convento do Carmo.
Estando o Rev. bispo desta diocese, D. José
Caetano da Silva Coutinho, autorizado pelos poderes temporal e espiritual para doar aos religiosos
da Ordem do Carmo a igreja, edifício e terreno
pertencente ao referido Seminário da Lapa, removido este para outro local, cffectuou-se a doação
por escriptura publica de 21 de Setembro de 1810
entre os mesmos religiosos c o Rev. bispo por
seu procurador, o-padre Francisco dos Santos Pinto, escrivão da câmara episcopal.
Ficou assim extiucto esse Seminário ; e os frades
Carmelitas ahi vieram residir, tendo rio domingo
21 de Outubro daquelle anno conduzido em procissão, do hospício dos capuchinhos em a rua
dos Barbonos, ora do Evaristo da Veiga, onde se
achavam, para o dito Seminário, a imagem da Senhora do Carmo, que foi occupar no aliar mor
o lugar, em que esteve por tantos annos a imagem
da Senhora da Lapa do Desterro.
Continuou a Irmandade na mesma igreja, porém sob os auspicios dos religiosos Carmelitas,
muitos dos quaes se inscreveram como Irmãos.
Pertence á Irmandade o domínio e posse ria
metade não só do sino grande da igreja, para o
qual concorreu com a quantia de 206g330, segundo consta do termo lavrado cm 12 de Abril de
1784, como dos sinos meião e garridas maior e
menor, que foram adquiridos também por msação,
pela quantia de 111,<f200 ?m 2:5 do Junlmle 1703,

lavrando-se o competente termo, para dolles f.izer-se uso em todos os actos da Irmandade tanto
festivos como fúnebres.
As prcrogativas coacodidas pela Santa Sé Apo —
íolica constam dos dez Breves adquiridos em 1799,
de que acima falíamos, a saber:
1." BÍIEVE.—- Concede Indulgência plenária e remissão de Iodos os peccados por uma ré; somente em
cada anno aos fieis de ambos os sexos, que, cemtrictas, confessados e refeito.; com a Sagrada Communhão, visitarem devotamentc a igreja da Lapa
os nove dias anteriores e irnmédiatos/ii festa do
Divino Espirito Santo, e ahi orarem pela concórdia
dos Trincipes Christàos, extirpíição das herezias e
exaltação da Santa Madre Igreja.
2.° BREVE-.— Concedo Indulgência plenária a
todos os fieis de ambos os sexos, que para o futuro
entrarem para esta Irmandade, se no primeiro
dia de sua entrada, pcriitcntes e confessados, receberem o Santíssimo Sacramento da Eucharistia;
a mesma Indulgência aos Irmãos e Irmãs já alistados ou que se alistarem, se, cm artigo demorte, verdadeiramente confessados e refeitos com a Sagrada
Comnumhão, ou se não puderem fazel-o, estando
ao menos contrictos, invocarem devotamente com
a bocca, ou com o coração, não podendo fallar,
o Nome de Jesus ; ainda- amema, Indulgência e
remissão de todos oxpeccados aos que, com as referidas preparações cspirituacs, visitarem devotamente uma só vez em cada anno o altar da Irmandade no dia da festa principal, escolhido
pelos Irmãos e approvado pelo Ordinário, desde
as primeiras vésperas até .o occaso do sol, e ahi
orarem a Deus pela fôrma indicada no Breve ante-

riíiiciilc ; sele an/Dídc InJuljcncia c outras tantas
quarcn't'nas aos que, Com as mesmas preparações,
visitarem o snpradito altar 'em outros quatro dias
do armo escolhidos pelos Irmãos c approvados
pelo Ordinário, n fizerem «s mencionadas depreciações ; perdão d<; sessenta dias das penitencias,
que liwrem sido impostas ou de qualquer modo
merecidas, aos Irmãos, todas as vezes que assistirem ás missas c a outros oííicios divinos que se
celebrarem na igreja da Lapa, ou ás congregações
publicas c particulares da Irmandade em qualquer
parte, ou hospedarem pobres, ou procurarem a
paz entre os inimigos, ou levarem á sepultura os
corpos de seus Irmãos ou de outros quaesquer,
ou acompanharem tanto os procissões feitas com
licença do Ordinário, como o Santíssimo Sacramento, ou estando impedidos para o fazer, rezarem
ao toquado sino uml*adre Nosso e Ave Maria, ou
cinco vezes a mesma oração é saudação pelas almas
dos Irmãos, ou reduzircmalgum miserável ao caminho da salvação, ou ensinarem aos ignorantes
os preceitos de D^us e as cousas necessárias para
a salvação, ou exercitarem qualquer obra de piedade.
Todas e cada uma destas indulgências, remissões
de peccados e relaxações de penitencias se poderão
applicar pelas almas dos fieis, que se tiverem apartado deste mundo unidos com Deus em caridade.
E para alcançal-as os Irmãos elegeram os seguintes dias, que foram approvados pelo Dr. provisor:—domingo do Espirito Santo, a 1.» e 2.a
oitava do mesmo, o domingo da Paschoa da Rcsurreicão e o dia do Nascimento do Nosso Senhor
Içsu.s chrislo.

es concessões ficarão sem cffeito, logo que esta
Irmandade unir-se a qualquer outra.
3." BREVE.— Concede que, todas as vezes que no
altar, em que está collocado o Divino Espirito Santo,
se disser missa pela alma de qualquer Irmão ou
Irmã, que deste mundo se apartar em união e
caridade com Deus, consiga a mesma alma do
thesouro da igreja Indulgência por modo de sufrágio para que seja livre das penas do purgatório
pelos merecimentos de Nosso Senhor Jesus Christo,
da A'irgem Santíssima e de todos os santos.
4." BREVE. —Concede que, todas as vezes que
em qualquer altar da igreja da Lapa se celebrar
missa pelas almas dos Irmãos «e Irmãs desta Irmandade, ou seja nos dias de óbito, deposição,
anniversario, ou qualquer outro, lhes aproveite
da mesma fôrma que se fosse celebrada em qualquer
aliar privilegiado.
5. ° BREVE.— Concede Indulgência plenária c remissão de Iodos os peccados, aos que visitarem <i
igreja da Lapa rio dia de finados de cada anno
ou em algum dos sete dias immediatos, c ahi
orarem corno se acha declarado no 1." Breve.
6.° BREVE.— Concede a todos os fieis que visitarem a igreja da Lapa em cada um dos dias da
Quaresma c outros declarados no missal, e ahi
orarem devotamente, as mesmas indulgências que
lucrariam, se nos mesmos dias visitassem a igreja
de Roma para lucrarem as indulgências da estação.
7.° BREVE.— Concede Indulgência plenária aos
que, na fôrma indicada no 1.° Breve, visiUirem e
orarem na igreja da Lapa em qualquer sexta,feira
da Quaresma, o principalmente na anterior ao
domingo de liamos.

li 8.° BUEVE.— Concede Indulgência plenária G remissão de iodos os peccados, não só aos Irmãos, como
u todos os fieis de ambos os sexos, que com a.;
preparações espirüuaes acima mencionadas visitarem a igreja da Lapa na sexta feira seguinte á oitava da solemnidade do Corpo de Deus, e na d."
dominga de cada mez, e ahi orarem pela fôrma indicada no.1." Breve; assirncomo cem dias de perdão
das penitencias que lhes tiverem sido impostas ou
por qualquer rnodo devidas, que valerão para
sempre aos que orarem igualmente em qualquer
dia do anno.
9.° BREVE.— Concede Indulgência plenária e ré*
missão de Indos os peccados aos fieis de ambos os
sexos, que nas supraditas condições visitarem a
igreja da-Lapa no dia de Reis e nos dons dias subsequentes e ahi orarem como acima fica dito.
10." BREVE.— Concede Indulgência plenária e fc«
missão de todos os peccados, para lucrarem uma
só vez cm cada anuo, e a seu arbítrio, aos fieis que
visitarem a dita igreja, e ahi orarem da mesma
fôrma acima referida no domingo de Pentecosles.
e nos dous dias seguintes em cada anno.
Por Portaria de 27 de Dezembro do 1854 a Irmandade obteve permissão do Governo, para que
na igreja do Convento do Carmo, onde celebra os
seus àclos religiosos, se façam as encornmcndacões daquelles defuntos, que se houverem de sepultar em qualquer dos cemitérios públicos, urna
vez que pertençam á Irmandade, e assim o tenham
disposto em a sua ultima vontade, ou o queiram as
pessoas encarregadas de seus enterramentos, com
a cláusula porem de se não abrirem os caixões
para fazerem asijncointnendacõcs, e d u cessar esta

permissão, logo que se manifestem molt/slias contagiosas ou epidêmicas em grande escala.
Por Portaria de 28 de Maio de 1804, expedida
pe"la Secretaria de Estado dos Negócios do Império, concedeu-se licença á Irmandade para usar
do titulo de Imperial.
Suas Magestades Irnperias dignaram-se consentir que a Irmandade ficasse sol) Sua Protecção ;
o que foi declarado por Portaria expedida pela mordomia da Casa Imperial, cm 20 cie Junho de 1864.
PermiUio Sua AHe/.a a Prinoc/a Imperial, Regente em nome de Sua Mageslade o Imperador, por
Portaria de 27 de Junho de-4871,^expedida pela referida mordomia, que sobre a verônica, de que a
Irmandade usa nas opas, seja collocada a Coroa
Imperial pela fôrma expressa no seguinte parecer
do Exm. e Rcvm. bispo diocesano, dado em G
do mesmo mez de Junho:— « Não vejo incorive« niente em que a Irmandade do Divino Espirito
« Santo da Lapa use 4a Coroa Imperial sobre a
« medalha ou verônica, de que faz uso nos actos
« religiosos, uma vez que a Coroa Imperial não
« esteja misturada com o symbolo sacro da mesma
« medalha, o que se poderá obter, estando a dita
« Coroa sobre a mesma medalha e um pouco sa« liente á circumferencia delia. »
O Rev. vigário geral do bispado, por Provisão
de 8 de Novembro de 1872, concedeu licença á
Irmandade, para collocur á sua custa bancos oa
cadeiras na igreja do Convento dos religiosos
Carmelitas, com a condição porém de que serão
destinados aos fieis sem distincção de pessoa, ficando reservado ao mesmo Rev. vigário geral
o direito de mandar retirar os ditos bancos ou

cadeiras, ({liando julgar conveniente, ou não for
cumprida aquella cláusula.
Em Jar-ieiro do corrente anno de 1873 foram
collocados na dita igreja 18 bancos de vinhalico
envernisado com pés torneados, tendo encosto da
mesma madeira, assento de palhinha e genuflexorio forrado de tapete, semelhantes aos que existem
nas igrejas de S. Francisco do Paula e do ('.armo,
para mais commodidade dos devotos que concorrem aos actos religiosos.
Importaram estes bancos em 850$OüO, e foram
satisfeitos com o producto liquido do beneficio, que.
a Irmandade obteve da companhia hcspanhola de
zarzuda, e que leve lugar no theatro lyrico fluminense em a noite de 3 de Outubro do 1873, produzindo livre de to d i* a dcspeza a quantia de
4:788$000, da qual, deduzida aquella importância,
licou o saldo de 936$000, que foi applicado ás obras
urgentes, de que necessitava o Consistorio, corno
consta do Cap. VI.
A Irmandade rege-se pelo Compromisso confirmado por Carta Imperial de 28 de -íuuho de 1805,
o qual coristitue a sua nova4ei orgânica, e se acha
impresso, tendo tido antes desse mais dous, approvados, o primeiro por Provisão Regia de 3 de Agosto
de 1821 eo segundo por Carta Imperial de 28 de
Maio de 18í>ü.
Como medida regulamentar que serve de complemento ao Compromisso em vigor, a Mesa, reunida em 12 de Setembro de '1872, tomou, por unanimidade de votos, a seguinte resolução:
« Serão conferidos diplomas aos Irmãos que en« trarem, e aos que já existem, mediante a esmola
« .de i#ooo de cada um, corno a u x i l i o das respeoti-

« vás despezas, a exemplo do que praticam ou trás
« Irmandades. »
Esta medida importa uma nova fonte de renda,
posto que pequena, para a Irmandade, e uma contribuição insignificante para os Irmãos que a quizerem prestar.
Com effeito cada diploma lithographado custa
250 rs., e deixa de beneficio 750 rs.; sendo, pois,
precisos mil para darem o lucro de75Q$000.
A Irmandade conta cerca de 1.000 Irmãos, deduzidos os fallecidos de que se tem noticia.
Seu fim é : - l . " render culto ao Divino Espirito
Santo ; 2.' soccorrer os Irmãos pobres tanto quanto
for possivel com os recursos dfe que possa dispor,
e 3.* concorrer para a educação das filhas e filhos
dos Irmãos igualmente pobres, já conservando
sempre preenchido o numero de meninas que á
Irmandade assiste o direito de ler no Recolhimento
de Santa Thereza, já mantendo um estabelecimento,
onde os meninos recebam pelo menos a instrucção
primaria.

Trataremos de cada um destes pontos em particular.

CAPITULO II
DO CULTO AO DIVINO ESPIRITO SANTO .

Na igreja do Convento do Carmo tem a Imperial
Irmandade do Divino Espirito Santo da Lapa desde
sua fundação ura altar, em que se acha collocado
o seu orago.
Aos domingos e dias santos celebra-se ahi uma
missa solemne, ás 8 horas no verão, € ás 8 */a no
inverno, a que assistem Irmãos revestidos de opa (l )
e com tochas, havendo durante a ceremonia muvsica de órgão, e sendo celebrante o Rev. capellão
da Irmandade.
Esta missa foi considerada como conventual
desde 6 de Dezerabro de 1863, por assim o haver
solicitado da Irmandade o sub-prior do Convento,
padre mestre Fr. Joaquim de Santo Elias Silva, em
conseqüência do limitado pessoal daquella Communidade até 1866, em que, inaugurando-se alli a
Tisita apostólica da Ordem Carmelitana, o Rev.
visilador, d'entre as providencias que tomou, julgou dispensável e agradeceu esse serviço prestado
pela Irmandade.
Ha na igreja, como já dissemos no capitulo antecedente, bancos de palhinha mandados fazer
pela Irmandade, e que produzem o duplo effeito
que se desejava: elegância do templo e commodidade dos fieis que ahi concorrem aos actos religiosos.
(i) As opas «Só de sida encarnada, tendo aolado esquerdo do
feito a verônica do Divino Espirito Santo, sobre a final se acha a
coroa Imperial, sendo dourada par» o provedor e vice-provedor
«prateada pá rs os demais Irmãos,

A festa do Divino Espirito Santo, que é precedida de novenas, foi feita sempre, e continua a
sel-o, em seu dia-proprio com a grandeza e magnificência compatíveis com o estado de finanças da
Irmandade, terminando pelo Te-Dewn na tarde
do ultimo dia do. festa.
A Irmandade é igualmente obrigada, desde o seu
primeiro compromisso, a fazer, cqmo já anteriormente se praticava, a festa de SanfAnna e S.
Joaquim, e a do Senhor dos Passos: a primeira no
domingo anterior ao da Paschoa do Espirito Santo
e a segunda no domingo da Trindade, sendo esta
precedida de septenarios, e ambas terminando
também pelo Te-Deum á tarde.
Uma das festas mais brilhantes e concorridas
nesta corte era a do Divino Espirito Santo.
Para a sua maior pompa a Irmandade iuslituio,
segundo os usos antigos, o cargo de Imperador,
que era eleito por sorte d'entre os Irmüos.
Havia no largo da Lapa, esquina do becco do
Império, um edifício pertencente á Irmandade, e
denominado—Império do Divino—, que por occasiáo daquella festa era decorado á expensas da
Irmandade, a qual, além disso, concorria para
coadjuvar as outras despezas do império com o
que lhe parecia sufliciente, quando acontecia que
o novo Imperador, não tinha meios precisos para
exercer esse cargo.
O Imperador era obrigado a assistir aos cultos
que se celebravam na igreja em os três dias da festa
do Divino Espirito Santo, c a estar no império era
os dous dias primeiros da festividade e no terceiro
a acompanhar o seu successor.
As alfaias, de que se servia o Imperador,

sceptro e capa de velludo encarnado guarnecida
de galão fino de ouro—, pertenciam á Irmandade.
Naquelles dias estavam também no império os
foliões do Espirito Santo e a banda de musica, os
quâes desde a primeira oitava da Paschoa da Resurreição, em que se levantava no largo da Lapa
o mastro da festa, como era costume, andavam
pelas ruas da cidade a tirar esmolas: á noite havia
leilão dos objectos doados com esse destino, sendo
o respectivo produclo arrecadado ao cofre da Irmandade.
Em 5 de Junho de 1802 foram os Irmãos dispensados de servir esse cargo, que passou a ser exercido por um menino pobre designado por sorte,
ou offertado, que não tivesse mais de 12 annos de
idade: neste caso o offertante era obrigado a vestil-o e a seus ajudantes. O vestuário era semelhante
ao qae se usava na corte em dias de gala.
Os pais ou tutores desses meninos nada tinham
com a administração do império, nem com as
offertas ou promessas, que alü eram entregues.
O cargo de Imperador da festa do Divino Espirito Santo foi abolido para sempre por deliberação da Mesa de 20 de Agosto de 1820, em conseqüência das grandes despezas que se faziam.
Ainda existem, porém, a coroa e o sceptro corno
monumentos históricos; tendo a Mesa, em sessão
de 20 de Fevereiro de 1846, resolvido que se conservassem taes objectos, para serem collocados em
mesa nos dias festivos.
Era também estylo distribuir-se no dia da festa
pão e rosca pelos devotos, que levavam esmolas,
eremetter-so pão e carne aos presos da cadeia.

Consistiam depois os festejos externos em coretos
de musica, luminárias, leilão de offertas e fogo
de artificio.
Em sessão de 22 de Abril de 18ül a Mesa deliberou que os festejos fora do templo fossem substituídos naquelle anno pela distribuição de doze
esmolas de 20$000 cada uma (sorteadas publicamente n a l . * oitava) pelos Irmãos pobres, viuvas
e orphãs, o que realizou-se em 6 de'Junho.
Nestes últimos annos tem deixado de haver taes festejos, que devem ser considerados como obsoletos e dispensáveis, visto que não concorrem para
o engrandecimento do culto divino.
A Mesa, porém, de 24 de Manjo de 1873, presidida pelo vice-provedor, o Sr. João Domingues
Vieira, no impedimento do provedor, resolveu
que se permittissem estes festejos, com tanto que
não houvesse dispendio do cofre da Irmandade,
e que trouxessem a esta alguma vantagem.

CAPITULO III.
DOS SOCCOKROS AOS IRMÃOS POBRES.

Foi sempre pratica seguida pala Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo da Lapa, e
consignada depois no seu primeiro Compromisso
confirmado por Provisão Regia de 3 de Agosto
de 1821, dotar as orphãs, filhas do Irmãos pobres,
e soccorrer os mesmos Irmãos, conforme o permittiam os recursos de que ella podia dispor, e
mediante requerimento documentado.
Fallecendo José"Rodrigues de Carvalho em 1822,
legou em verba testamentaria á mesma Irmandade a quantia de 800$000, afim de ser distribuída em oito dotes de cem mil réis cada urn por
igual numero de orphãs.
Em 8 de Abril de 1823 a Mesa deliberou empregar essa quantia na construcçàó de quatro casinhas em terrenos pertencentes á Irmandade, para
que, com oproducto dos respectivos alugueis, se
desse annualrnente um dote de 20ü$000 em vez do
lüO^'000, até completar-se o numero dos que foram fixados na referida verba; pois deste modo
cumpria-se o legado com a vantagem de que era
maior o dote, e a Irmandade, ficava com estas propriedades, para poder dahi por diante continuar
a distribuil-o, ou a empregar aquella renda em
esmolas aos Irmãos necessitados.
Para semelhante fim fizeram-se as. íaes casinhas
no becco do Império, cm os fundos do edifício
denominado—Império do Divino,
O dote era conferido rio dia da festa do Espirito

Santo á orphã designada por sorte, e que se casasse, d'entre as que requeriam.
Quando, porém, acontecia que aíéentSo não encontrasse noivo, a orphã sorteada não perdia o
direito ao dote, e ficava esperada até o anno
subsequente, para casar-se conjlindamente tom
a novamente sorteada.
Em 4 de Abril de 1847 a Mesa regularisou melhor essa distribuição.
A Irmandade continuou a dotar em cada anno
urna orphã, íiUia de Irmão pobre, coma quantia
de 2Q(OáOOO.
Com antecedência se faziam annuncios pelos jornaes, convidando as pessoas quê queriam utilisar-se desse benefício a dirigirem seus requerimentos á Mesa até o dia 16 de Maio, competentemente documentados.
Esses documentos constavam de attestados de
pobreza e honestidade, e certidão de óbito pelo menos do pai da requerente.
Tinham preferencia as orphãs de pai e mãi.
No domingo de Paschoa do Divino Espirito
Santo, á tarde, na igreja, e em reunião solemne da
Mesa, se lançavam, depois de lidos pelo escrivão,
" ora secretario, os nomes das concurrentes em uma
urna, Vqual, depois de revolvida, era apresentada
ao Rev. padre capellão, e ficava dotada aquella
orphã, cujo nome sahisse na cédula que elle tirasse.
O dote era depositado no Banco Commercial,
e logo que a agraciada cxhibia certidão de casamento competentemente reconhecida, a Mesa dava
o respectivo titulo, e passava ordem para ser-lhe
entregue no referido Banco aquella quantia com
os juros accumulados.
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Se a agraciada morria antes de ligar-se em matrimônio, o dote revertia para o cofre da Irmandade.
Havendo em 28 de Abril de 1851 a receita de
BOOjjíOOO, proveniente dos rendimentos da casa n."
A da rua da Lapa, legada pelo finado bernfeitor
Francisco Xavier de Sarros Pimentel, a Mesa decidio que se dotassem duas orphãs com a quantia de 300$000 cada uma.
Com a creação do Recolhimento de Santa Thereza
em 1852*, para a qual a Irmandade concorreu com
vinte apólices da divida publica de um conto de
réis, para ter direito a mandar educar alli quatro
meninas desvalidas, tendo cada uma destas o dote
de 800$000, como melhor se verá no Gap. IV,
que trata especialmente do dito Recolhimento,
íicou solvido' o ônus, que tinha a Irmandade de
dotar orphãs, conforme deliberou-se em sessão
de 21 de Dezembro de 1851.
A Mesa tem concedido, e concede na fôrma do
Compromisso vigente, e segundo o estado de suas
finanças, uma pensão mensal aos Irmãos pobres,
e ás suas viuvas e orphaõs.
Os Irmãos encarcerados também são soccorridos, e os que fallecem na indigencia são sepultados a expensas da Irmandade, havendo requisição.
No dia da festa do Senhor dos Passos distribuem-se, em cumprimento da verba testamentataria do referido finado bemfeitor Mattos Pimentel,
mencionada no Cap. VII, quarenta esmolas, cujo
valor é annualmcnte 'designado pela Mesa, quando
approva o orçamento da receita e despeza, que o
thesoureiro é -obrigado a apresentar para o anno
corapromissal, que é contado de Agosto a Julho,

CAPITULO iv.
RECOLHIMENTO DE SANTA THEREZA.

Tendo Sua Magcstade o Imperador manifestado
desejos de fundar nesta corte uma casa pia para
asylo de meninas indigentes, cuja admissão não
se pudesse verificar no actual Recolhimento de
Orphãs, por lhes faltar alguma das condições exigidas nos estatutos do mesmo recolhimento, 6
provedor da Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo da Lapa, o finado Conselheiro de Estado
José Clemente Pereira, eiA sessão da Mesa simples
de 21 de Dezembro de 1851, propôz que a mesma
Irmandade concorresse com o auxilio que coubesse
em suas forças para a fundação desse estabelecimento, praticando assim um acto digno de si,
e de conformidade com os fins pios e religiosos
de sua instituição.
Poi sem discrepância concordado: — « que a Ir« mandado hypothecasse os juros de vinte apólices
« para este estabelecimento de caridade, ernquan« to elle existisse,sendo os juros de 15 apólices ern« pregados na manutenção e educação das meninas
« e os juros de cinco apólices applicados parafor« marern á cada uma menina um dote de 800$000,
« ficando a mesma Irmandade com o direito de
« conservar perpetua e continuamente no dito esta« belecirnento quatro meninas pobres, filhas ou
« parentas de seus Irmãos, sendo para ellas os
« ditos dotes, solvendo também com isso a irman« dadeo ônus de dotes a que estava obrigada. »
•i

Em sessão da Mesa conjuncta do 23 do mesmo
mezeanno, declarando o referido provedor que
oobjecto da reunião era deliberar sobre a conveniência de se fazer applicacão de algumas apólices da divida publica a beneficio de uma pia
instituição, que tivesse por fim amparar meninas
desvalidas que não fossem orphãs, na fôrma do
que se havia deliberado em a referida Mesa simples
de 21, tomou-se, por unanimidade de votos, o seguinte accôrdo :
« A Irmandade do Divino Espirito Santo da Lapa
« porá á disposição de SuaMagestade o Imperador
« vinte apólices de um conto de réis (1:000$000 ) e
« juros de seis por cento, sendo quinze para o fun« do do patrimônio da pia instituição que o mesmo
« Augusto Senhor intenta fundar, para amparo de
« meninas desvalidas que não sejam orphãs, e
« cinco para o cofredos dotes da mesma instituição,
« com a cláusula de não poderem em tempo algum
« ser transferidas, por ser com esta cláusula que
« ella as possue ; esperando que lhe seja conce« dida a faculdade de apresentar quatro meninas
« desvalidas na primeira nomeação, e no futuro,
« para o lugar das que por qualquer titulo sahi« rem do Recolhimento ; e que rnuito agradável
« lhe seria que ás quatro meninas da sua nomeação
« fosse permittido usarem, nos actos públicos da
« Irmandade, dodistinctivode queusamnas opas
« os Irmãos da mesma Irmandade. »
Sua Magestade o Imperador, a cuja disposição
toram postas aquellas apólices, mandou aceitar
este offerecimento nos termos e com as cláusulas
com que foi feito, e louvar esse acto, como o declarou o Ministério do Império no seguinte Aviso ;

« 2.a sucção. — Kio do de Janeiro. — Ministério
« dos Negócios do Império, em 31 de Dezembro de
« 1831. Illm. e Exm. Sr. — Tendo levado ao alto
« conhecimento de Sua Magestade o Imperador o
« oflerecimento qae, segundo participa V. Ex. em
« seu officio de 24 do corrente, faz a Mesa e Junta
« da Santa Casada Misericórdia desta corte não só
« da vintena da testamentaria da bemfeitora D.
« Luizallosa Avondano Pereira, que excede a vinte
« contos de réis, como lambem da casa de Recheau,
« e outra a ella contígua, sitas na chácara do viga« rio geral, na Traia Vermelha, em terreno pro« prio da dita Santa Casa, para ser tudo applicado
« á fundação do estabelecimento destinado á edu« cação de meninas desvalidas que não sejam
« orphãs, e bem assim o que faz o cidadão João
« Pedro da Veiga das esmolas que puder obter
« dos portadores de bilhetes premiados das lote« rias; e o que igualmente faz a Irmandade do
« Divino Espirito Santo da Lapa, de vinte apólices
« da divida publica de um conto de réis cada uma,
« e juros de seis por cento ; sendo quinze para
« fundo do patrimônio daquella pia instituição e
« cinco para o cofre dos dotes da instituição :
« Houve o mesmo Augusto Senhor por bem or« denar que se aceitasse cada um daquelles phi« lantropicos offerecimentos nos termos e com as
« cláusulas com que são feitos, e que em seu
« Imperial Nome se louvasse esse acto, tanto ás
« referidas Mesa e Irmandade, como ao mencio« nado cidadão. O quecommunicoaV. Ex. para
« queo faça devidamente constar.—DeusGuarde
« a V . E x . — Visconde de Monte Alegre.— Sr. José
«.< Clemente Pereira. »

< Por Decreto n .• 931 de U de Março de 1852 foi
creado esse estabelecimento de caridade cora a
denominação de — Recolhimento de Santa Thereza
— ; sendo administrado por uma Mesa composta,
dos principaes funccionarios das Irmandades e
corporações, que contribuíssem, para a sua dotação.
Em sessão de 28 daquelle mesmo mez a Mesa da
Imperial Irmandade resolveu unanimemente que
por principaes funccionarios, que nos termos deste
decreto tinham de fazer parte da Mesa administrativa do novo estabelecimento, devia entender-se —
provedor, vice-provedor e secretario; (*) e nomeou
para seu representante alli o vice-provedor e Irmão
benemérito, Sr. Dr. Manoel Maria de Moraes e Valle.
A nomeação daquelle cargo faz-se todos os annos,
quando se procede á dos outros cargos da Irmandade.
Por Aviso de 4 de Maio de 1852 foram dadas
pelo Ministério do Império, e mandadas executar
provisoriamente as instrucçóes para o regirneu
econômico e administrativo do Recolhimento do
San tá Thereza.
O Recolhimento estabeleceu-se no das orphãs
da Santa Casa da Misericórdia, passando-se depois para uma casa nas Larangeiras, e mais tarde
para outra em S. Ghristovão, e ahi esteve até 15 de
Outubro de 1866, em que foi transferido para
o vasto edifício especialmente construído para esse
mister em a rua do Hospício de Pedro II, etn Botafogo, onde se acha.
, ( ) O paragrapho único do art.29 do Compromisso de 88 de Junho
a<} 18B5 dispõe o seguinte: Só poderio ser votados u provedor viceprovedor e officiacs.

Tendo o secretario do Recolhimento de Santa
Thereza solicitado da Irmandade se verificasse a
transferencia das 20 apólices com que ella concorreu para aquelle asylo, a Mesa em sessão de 18
de Junho de 1852 decidio que ao Irmão thesoureiro, tenente-coronel Izaltino José Mendonça de
Carvalho, ora fallecido, se passasse procuração para
semelhante fim, e pela fôrma deliberada na sessão
da Mesa conjuncta de 23 de Dezembro de 1851.
Assim passou-se a procuração, que foi assignada
pela Mesa presidida pelo dito finado Conselheiro
de Estado e provedor em 19 de Setembro de 1853 ,
e em 26 de Novembro do mesmo anno foram taes
apólices transferidas na Caixa da.Amortizacão como
inalienáveis, sendo quinze (de n.° 8 480, 871 daí."
serie, 1043, 1253, 2557a 2560, 2933 a 2935 da 3.»
serie, 944,1270 a 1272 da 4.a serie) ao Recolhimento
de Santa Thereza, e cinco apólices (de n.°5688 a692
da 2.a serie) para o cofre de dotes do mesmo Recolhimento, cujo thesoureiro ficou de posse de todas»
e passou a receber directarnente da mencionada
Caixa os respectivos juros, que até então recebia
do thesoureiro da Irmandade.
Entretanto continuando estas apólices a figurar
no livro de inventários dos bens, alfaias e mais
objectos pertencentes á Irmandade, o secretario
desta, e Irmão benemérito Sr, Antônio Caetano da
Silva Kelly, propôz á Mesa em sessão de 22 de
Abril de 1865 que se solicitasse do Juízo da Provedoria de capellas e resíduos a necessária autorização para eliminal-as daquelle livro.
Decidio-se que ficasse adiada a proposta, até
que se obtivessem imformações sobre o modo, pelo
qual opcrou-su a sobrcdita transferencia.
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Ern 20 de Maio-do mesmo armo, sendo ministrados os esclarecimentos exigidos, a Mesa nomeou
uma commissão composta dos Srs. Dr. João Carlos
de Souza Peixolo, Máximo Inuocencio Furtado de
Mendonça e Antônio Martins dos Guimarães, para
cmittir seu parecer a semelhante respeito.
A commissão deu o seu voto, opinando que não
convinha resolver-se sobre a eliminação proposta,
antes de liquidado o direito que tem a Irmandade
a essas apólices, sobre cuja matéria já se tinham
manifestado opiniões pró e contra; é a Mesa em
sessão de 21 de Agosto de 1865 deliberou que continuassem ellas a permanecer no livro de inventários dos bens da Irmandade até que, orn vista
da consulta de advogados, que se deveriam ouvir
acerca da questão de direito, se resolvesse como
fosse mais conveniente.
Consultados em Outubro daquelle anno os advogados, Srs. Conselheiros Zacarias de Góes e Vasconcellos e Paulino José Soares de Souza, e Drs.
Joaquim José Teixeira, Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixeira, Agostinho Marques Perdigão MaIheiros, Luiz Antônio da Silva Nunes e Antônio
Ferreira Vianria, foram de parecer que as vinte
apólices devem sempre continuar a figurar no patrimônio da Irmandade, declarando-se, porém, o
destino a que estão obrigados os juros, visto que
eram ellas possuídas coma cláusula de inalienabilidade, parecendo por isso que a doação recahio
apenas nos juros das mesmas, questão esta que,
segundo aconselhou a maioria daquelles jurisconsultos, devia ser submettida á decisão do Juizo da
Frovedoria de eapelías e resíduos.
Não se tratou mais desse negocio até o corrente
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anno de 187:1, cm que a Mesa, em sessão de S
de Abril, resolveu unanimemente que todos os
papeis relativos a este assumpto fossem remeüidos
ao referido Juizo, para decidir como fosse de
justiça.
Satisfeita essa resolução da Mesa, mandou o Sr.
I)r. Juiz da Provedoria ouvir ao Sr. Presidente do
Recolhimento de Santa There/a, que disse o seguinte:
« Em attencão ao despacho retro, cabe-me
« dizer que penso estarem obrigados somente os
« juros ao Recolhimento de Santa Thereza para o
« fim indicado na petição: as apólices, porém, de
« que se trata são inquestionavcírnonte do patri« monio da Irmandade supplicante.— Rio, 25 de
« Junho de 1873.—Zacarias de Góes e Vascon« cellos. »
Em vista deste parecer, lavrou o dito Sr. Juiz a
seguinte sentença:
« Visto os documentos apresentados e em face
« da resposta do Presidente do Recolhimento de
« Santa Thereza, é fora de duvida que a pró« priedade das apólices em questão pertence á
« Irmandade supplicante, sendo os juros e as apo« lices com elles compradas pertencentes ao cofre
« de dotes do Recolhimento.—Portanto passe-se
« alvará para serem averbadas as apólices inalie« naveis em nome da Irmandade supplicante, que
« concederá as procurações precisas, declaran« do-se no alvará que os juros serão cobrados pelo
•« Recolhimento de Santa Thereza.—Esta decla« ração dispensa a procuração da Irmandade, para
« que o Recolhimento receba os juros.—Rio, 29 de
« Junho de 1873.—Manoel de Araújo da Cunha. »
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Nessa conformidade passoü-sc o alvará cm l de
Julho subsequente, o qual foi enviado á Caixa da
Amortização para os devidos effeitos.
Ficouassim solvida a duvida, que se suscitara ha
oito annos.
Sobre a inlelligencia que se devia daráapplicacão do producto das cinco apólices, que a Imperial
Irmandade doara para formar o cofre de dotes <í
favor das recolhidas, consultou-se ao Presidente
da Mesa administrativa do Recolhimento de Santa
Thereza, o finado Conselheiro da Estado Marquez
de Abrantes, que, em officio de 2 de Março de 1865,
commuriicou que a dita Mesa em sessão do dia
lanterior resolveu que era do rigorosa justiça pertencerem unicamente ás quatro recolhidas da
mesma Irmandade os dotes provenientes do fundo
das referidas cinco apolices,e que somente poderião
generalisar-se a todas as meninas desvalidas do
Recolhimento, quando este estabelecesse um fundo
proporcional ao numero daquellas, que a Mesa administrativa admittisse por sua conta, ficando neste
caso o cofre de dotes, assim constituído, comrnum
ít todas sem distinccão.
Em sessão da mencionada Mesa administrativa
de 19 de Dezembro do mesmo anno de 1863 foi
approvada a proposta do representante da Irmandade, Sr. Dr. José Maria da Silva Velho, para
que a quantia que existia na casa bancaria « Bahia,
Irmãos & C.a, » e era proveniente dos juros das
cinco apólices acima citadas, fosse convertida em,
apólices, para augmentarem as que formavam o
fundo do cofre dos dotes, sendo dahi por diante o
rendimento de todas recolhido á Caixa Econômica
garantida pelo Governo até chegar pnra a compra

de outras; devendo porem avcrbarcm-se as aug-"
rnentadas cora a dwcluração de alicndvcis, afim de
se poder vendel-as, quando se tiver de dólar alguma desvalida, que só casar.
Com este rendimento tem-se comprado seis apólices de <I;GOO$000 cada uma c juros de C°/ 0 ; havendo-mais uma caderneta da dita Caixa Econômica com a quantia do 57G$000, que servirá para
a compra de mais uma apólice, quando se receberem os juros das que existem, e relativos ao corrente anno de 1873.
E!eva-se, pois, actualmente a 11 o numero das
apólices destinadas, aos dotes das quatro meninas
protegidas pela Irmandade, sendo cinco inalienáveis G seis aiienaveis
As meninas, que têm sido adrniüidas por conta
da Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo
desde a fundação do Recolhimento, são : ,
Em 1852.

1." Maria Sophia Menezes Drummond, filha de Innocencio Augusto Vasconcellos do Drummond. Ten
do completado a sua educação, foi entregue em 6
de Setembro de 1862 á sua Avó, a Sra. D. Cândida
Amalia de Menezes Gould, que assim o solicitou.
2." Amélia Augusta Cezar de Lima, filha de Francisco Antônio Cezar. —Completou também a sua
educação, e casou-se por consentimento da Irmandade e de seus pais com Sebastião João Ausern,
em 13 de Dezembro de 1862, na capella do Recolhimento, tendo servido de testemunha, commissionado pela Mesa da Irmandade, o provedor
•Sr. Conselheiro Raphael Mendes de Moraes c Valle.

Na conformidade da deliberação acima trans(Tiptu, da Mesa simples de 21 de Dezembro de 1851,
teveella de dote por parte da Irmandade a quantia
do SOújSOOO, que lhe foi ontrt-gae polo thesourciro
daqtiellí! Keeolhimento, tirada dos juros das cinco
apólices inalienáveis acima referidas.
Em 1857.

3.» Anua Maria Corroa de Senna, filha de Arma
Izidora do Oliveira Lima. — Ealleceu em 30 do
Dezembro de 1871.
4." Marcellina Gatharina Corroa, filha de Antônio
José Corrêa. —Sahio por pedido de sen pai em
G de Setembro do 18">8.
Em 1862.

5." Leopoldina do Faria Machado, filha de Joaquim José Machado.
Em 1863.

6." Christina Maria Bittencourt, filha de Antônio
Silveira Bittencourt.
7." Francdlina Maria Bittencourt, idern.
Em 18156.
8." Clementina Augusta de Menezes Lago, filha
de Augusto Cândido de Menezes Lago.— Foi admiltida emsí-ssaodt Mesa administrativa de 13 de

Março, a pedido do procurador da Irmandade,
corn a condição porém do ser passada para o numero das quatro da mesma Irmandade, logo que
houvesse vaga, o que realisou-se pelo fallccimenlo
de Anua Maria Corrêa do Senna em 1871.
Estas ultimas quatro meninas, que existem acüialmonte no lleeolhimenlo, tem as duas primeiras 18 annos do idade, e as outras duas 17: já
estão todas com a sua educação quasi completa.
Seria conveniente elevar-se o d o t e . d e 800$000
a 1:OOO.JOOO ; pois o seu valor pôde influir no
apparecimenlo do pretendentes, na qualidade
destes, e por conseqüência rio futuro conjugai das.
desvalidas.
Também pareço de equidade que se conceda o
beneficio do doleáquellas que, tendo vocação para
servir na congregação das Irmãs de caridade,
obtiverem para isso permissão da Me.sa, a exemplo
do que se tern praticado no Recolhimento da Santa
Casa da Misericórdia.
( As recolhidas de Santa Thereza, em geral, são
bem tratadas, e mostrarn-se satisfeitas.
Aprendem a ler, escrever e contar, francez,
piano e canto, a fazer flores e toda a qualidade
de trabalhos de agulha.
Muitas tem sabido para dirigir a educação de
outras meninas em collegios e casas particulares.
O trabalho doméstico é todo feito por eilas,
segundo sua idade e forças.
O estabelecimento acha-se em boa ordem e
asseio: é ainda regido pelas instruccões do Governo
de h (ie Maio de 18Ü2, de que acima falíamos,..
e. rpji; só acham juntas (Aancxo ^-.1.
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Eslas instrucções marcam as aUribuições, que
competem ao representante da Irmandade no Recolhimento de Santa Thereza, em relação ao dito
Recolhimento.
Convém que a Irmandade defina as obrigações
desse funccionario para com a mesma Irmandade,
e fixe regras sobre a admissão e retirada das
meninas, que ella tem o direito de conservar no
Mecolhimenlo,< e bem assim sobre a dotação, que
lhes é devida.
A semelhante respeito ha um projecto de Re.
gulamento, que foi approvado pela Mesa simples
em sessão de 10 de Dezembro de 1803, e sobre o
qual o Presidente interino do Recolhimento,
Sr. Conselheiro Antônio Rodrigues Fernandes
Braga, deu o seu parecer em officio de 27 de Julho
de 1866: ainda depende, porém, a sua execução
do accordo da Mesa conjuncta, na fôrma do que
dispõe o §6." doart. 13 do Compromisso vigente.

CAPITULO V
DO EXTEMATO.

Instruir os filhos e parentes dos Irmãos pobres
é um dos maiores benefícios, que a Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo da Lapa pôde
fazer, de accordo com os fins religiosos de sua
instituição; e por is.so o Irmão benemérito, Sr.
Dr. Manoel Maria de Moraes e Yalle, propôz, em
sessão da Mesa de 26 de Outubro de 1864, que a
Irmandade tomasse a si a creação de uma escola
de primeiras letras.
Esta proposta foi aceita unanimemente, e nomeou-se uma commissão encarregada de apresentar as bases para a sua reulisacão, ficando ella
composta dos Srs. Dr. Manoel Maria de Moraes
c Yalle como presidente, Máximo Innocencio
Furtado de Mendonça como secretario, Francisco
Antônio Vieira de Carvalho corno lhesoureiro ,
José Antônio Fernandes, Dr. João Carlos de Souza
Peixoto, João Antônio Rodrigues Dantas, José da
Silva Monteiro Amancio, Antônio Rabello Gonçalves Ramos e Izaltino José Mendonça de Carvalho.
A commissão deu o seu parecer no sentido favorável daquclla creação, e oíTereceu o respectivo
Regulamento, que foi approvado pela Mcsasimplos
de 22 de Dezembro de 1864, c confirmado pola
Mesa conjuncla de 5 de Janeiro de 1865.
Ficou assim creada a escola,, que foi inaugurada com soieimúdade a 1"> do mesmo mez de
Janeira, nocdiüiio n." i S da rua d/.i Uipa,, sendo

este aclo precedido pela celebração de 11111:1 mísssa
especial, a que assistiram os Irmãos rnesaríos e
diversas pessoas.
A aula foi enlreguc aos cuidados do professor,
Sr. Joaquim Sabino Pinto Ribeiro, sobairnmcíliala üscalisação de uma commissão inspectora
do ensino, composta, de presidente, secretario e
thcsoureiro.
Tara esta commissão foram eleitos os três primeiros membros da outra acima mencionada, os
qnaes serviram por doas annos. A eleição se
fazia annualmente.
As matérias marcadas para o ensino eram : leitura, calligraphia, ortographia, gramrnalica, aríUimetica e catliecisrno.
O ensino era gratuito para os filhos, parentes
e dependentes dos Irmãos pobres, e relribuido
com a mensalidade de 3^000 adiantados, para os
dos Irmãos que não estavam naquellas circurnslaneias.
Para a manutenção da escola o üiesoureiro da
cominissão recebia mensalmente a quantia de
<i;j$000 dada peia Irmandade, a contribuição dos
lilhos dos Irmãos que não eram pobres, c os donativos c o m ' q u e se obrigaram a concorrer os Irmãos prestantes, além de subscrições que se
promoviam.
IN osso anno do sua fundação a escola apresentou
resultados muito lisongeiros, não só quanto ao
aproveitamento dos alurhnos, como a respeito da
receita. Matricularam-se íiialumnos contribuintes
e 22 gratuitos.
Em vista do increincnío que leve a escola priuuiria, sendo conveniente ampliar-se o ensino, «

rommissão inspectora, cm sessão de 30 de Novembro du mesmo anno, apresentou um pr.tjef.to
em quo estatuía que a escola passasse a denominar-se—Externato—, onde, além do ensino primário, se leccionassem as l ínguas lati na e franoe/a,
o as mathematicas elementares : esse projeclo foi
approvado, additando-se-lbe mais o ensino da
philosophia c da geographia.
Estas aulas abriram-se em Janeiro de 18í>6,
sendo regidas : a de latim pelo ílev. padre mestre,
Sr. Manoel Gonçalves Guimarães ; a de franco?: pelo
Irmão benemérito, Sr. Antônio Caetano da Silva
Kelly, que tambern dirigia a de geographia gratuitamente; a de mathematicas pelo Sr. Francisco
LeãoCohn Júnior, eadepl)ilosop!"iiap;:lo Sr. ür. Manoel Maria de. Moraes e Y ali 13 que a leceionava
gratuitamente.
Continuou a prosperar o Externato nesse anno
d(3 18GG, graças ao zelo dos professores no exercício do magistério, e aos serviços prestados pela
commissão inspectora c pelos membros da administração da imperial Irmandade, principalmente
pelo provedor o Sr. ür. José Maria Velho da
Silva.
D'entre os Irmãos e Irmãs que concorreram
generosamente para as despezas da escola,
sobrcsahio a benemérita provedora a Exma. Sra.
r>. Leonarda Maria Velho da Silva, a qual
por vezes animou com sua presença os trabalhos
escolares, no que outras Senhoras a acompanharam.
Matricularam-se 160 alumnos, sendo 100 contribuintes e GG gratuitos, distribuídos pelas seguintes
aulas:
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Francez
Lalirn
Maüiematicas
Geographia
Philosophia
Aula primaria..

."
.

,

•. • 21
8
8
19
10
100

Em conseqüência de tão crescido numero de
aluranos na aula primaria, nomeou-se um adjunto para auxiliar o respectivo «professor.
Também para regularizarem-;-!!} as relações do
Externato com o conselho superior de instruecão
publica, tornou-se necessária a creação de um
director, para cujo cargo o presidente da.commissão inspectora habilitou-:;o legalmente por
titulo de 3 de Março de 1866.
Eni 1867 rnatricularam-se nasdifferentesaulas
130 alumnos, sendo 69 contribuintes e 61 gratuitos.
Algumas modificações se deram no Externato em
.relação ao pessoal.
O professor de latim foi substituído pelo Rov.
Sr. padre Joaquim Ferreira da Cruz Belmonte, e
depois pelo Rev. Sr. padre mestre José Gonçalves Barroso, e o deniatliematicas pelo Sr. 1'edro
de Alcântara Lisboa.
Também as cadeiras de francez e geographia,
durante o impedimento do respectivo professor,
foram regidas pelo illustrado Sr. Dr. Moraes e
Valle, que continuou, entretanto, na regência da
sua aula de philosophia, dando assim mais uma
prova da sua dedicação á escola, de que foi cila
o fundador.
Nesses dous annos foi prospero o estado financeiro do Evternuto, pois sendo a despe/a mensal

de 414$0í)0, termo médio, houve em 18GG osaldo
de 20(),ífOOO e em 1867 o de 60JMG7.
Infelizmente, porém, não aconteceu assim no
anno de 1868: tendo diminuído o numero dos
alumnos contribuintes, e os donativos dos Irmãos
prestantes que já estavam fatigados comesse ônus,
e não podendo a irmandade com os recursosdoseu
patrimônio fazer face a tão avultadas despesas com
a manuteneão-do collegio, extinguiram-se as aulas
do ensino secundário, ficando o Externato reduzido á aula de primeiras letras e de systema
métrico, por deliberação da Mesa de 21 de Janeiro.
Matricularam-se nesse anno 65 alumnos, sendo
40 gratuitos e 25 contribuintes. "
Em 18Ç9 foram matriculados 61 alumnos, dos
quaes 37 eram gratuitos e 24 contribuintes.
Apesar da extincção das aulas secundarias, as
despezas nesse anno ainda foram superiores á
receita: era, portanto, necessário tomar-se uma
providencia, e a Mesa, em sessão de 19 de Dezembro, resolveu suspender o collegio até ulterior
deliberação. Seguia-se o tempo das ferias.
Logo, porém, tratou-se da sua abertura, e foi
aceita pela Mesa, em 10 de Janeiro de 1870, a proposta do professor, Sr. Luiz Antônio Vieira de
Barros e Vasconcellos, sob cuja direcção abriu-se
novamente o Externato de primeiras letras a 26 daquelle mez, com as seguintes condições:
4. a —Serão recebidos gratuitamente no Externato trinta alumnos, filhos de Irmãos pobres, e
que forem designados pela Irmandade.
2 . a — A Irmandade concorrerá para a manutenção do collegio com a quantia apenas de 50$OOQ
mensaes.
•
6
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3."—O professor poderá admittir alumnos contribuintes, como indemnisação do seu trabalho.
4.'—Continuará o collegio sob a direccão da Irmandade, e emquanto á esta convier, sem que o
proponente tenha direito á reclamação alguma.
Nessa conformidade um novo Regulamento foi
confeccionado em 26 do mesmo mez de Janeiro por
uma cornmissão, composta do Sr. Conselheiro D.
Francisco Balthazar da Silveira, que então exercia
o cargo de vice-provedor, do ex-thesoureiro Sr.
João Domingues Vieira e do ex-1.° secretario Sr.
Antônio Joaquim Coelho; e a Mesa em 8 de Fevereiro subsequente mandou que fosse elle executado provisoriamente.
Por este Regulamento, que se acha impresso,
compete a superintendência do collegio á urna
eommissção inspectora formada por um presidente
eleito pela-Mesa, e sempre pelo 1.° secretario e
pelo thesoureiro da Irmandade.
As matérias do ensino são as mesmas anteriormente designadas: leitura, calligraphia, orthographia, grammatica nacional, arithernetica e calhecismo com alguma explicação de historia sagrada.
O ensinopóde ser ampliado com as aulas de latim,
francez e outras, sendo previamente ouvida a
Administração da irmandade, quando dahi provenha augmento de despeza.
Nesse anno de 1870 freqüentaram as aulas 63
alumnos, sendo 29 gratuitos e 34 contribuintes.
Em 1871 cursaram o Externato, 53 alumnos,
dos quaes 29 por conta dos 30 lugares á que a
Irmandade tem direito, e 26 admittidos pelo professor: apresentaram em geral adiantamento e
boa conducta.

Em 1872 matricularam-se 84 alumnos, sendo 31
gratuitos c JJ3 contribuintes : daquclles 24 foram
mandados adtnillir pela irmandade, e 7 por conta
do professor. Prestaram exame na instrucção publica 5 alumnos, sendo todos approvados.
Outros fizeram exame no próprio collegio, e
mostraram também aproveitamento.
Na fôrma do disposto no art. 9." do referido
Regulamento de 26 de Janeiro de 1870, o actual
professor, sempre zelo só no cumprimento de seus
deveres, convidou o Sr. Dr. Ilermogenio Pereira de
Queiroz e Silva pára encarregar-se do ensino das
línguas franceza e latina e do de geografia, estando o dito Sr. Dr. competentcmente habilitado
pelo conselho superior de instrucção publica:
dessa ampliação de ensino não resulta augmciilo
de despeza para a Irmandade.
Achando-se vago o lugar de director do collegio, foi nomeado pela Mesa de 12 de Setembro
de 4872 o mesmo professor, Sr. Luiz Antônio
Vieira de Barros Vasconcellos, para exercer aquelle
cargo gratuito sob a immediala lisealisaeão da
cotnmissão inspectora, tendo sido esta nomeação
approvada pelo dito conselho superior em 13 de
Outubro seguinte.
No corrente anno de 1873 acham-se matriculados 69 alumnos mencionados na relação junta
(Annexo U), com declaração dos gratuitos e contribuintes que freqüentam tanto a aula primaria
como as secundarias.
A reforma, por que passou o Exlernato em 1870,
garante a conservação deste sem sacrifícios da Irmandade ; porquantoadespeza annual de600$000que cila faz com a instrucção de trinta mcriiuo
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filhos do Irmãos pobres, está dentro dos limites
da sua receita o r d i n á r i a .
Elevar o numero dos aluirmos gratuitos, crear
e manter com regularidade todas as aulas do ensino secundário, cujas matérias são exigidas como
preparatórios para os cursos superiores do Império, e executar outros melhoramentos que trazem
accrcscimo de despeza certa e constante, são medidas que só devem ser levadas a effeito, quando
a renda proveniente do patrimônio da Irmandade possa assegurar-lhes uma existência real e
duradoura.
A receita de outra procedência, como esmolas e
subscripções, variando conforme ascircumstancias
do momento, não pôde servir de garantia á permanência de taüs melhoramentos.
O Esternato acha-se estabelecido ern o referido
prédio n.° 48 da rua da Lapa, e marcha regularmente.
Um íacto importante acaba de dar-se, que enche
de gloria a Irmandade, e honra o digno professor.
Os aluirmos Vicente Octavio Victor Panlino e*
Arthur da Costa Magalhães, que sempre se distinguiram pelo seu comportamento e amor ao estudo, obtiveram do Governo Imperial a nomeação
do professores adjuntos ás escolas publicas de primeiras letras, em vista do exame que prestaram
perante a Inspeciona da instrucção publica desta
corte..
A Mesa de i de Agosto de 1873, tendo conhecimento dessa agradável occurrencia, deliberou,
por unanimidade de votos e sobro proposta do
provedor, que as despezaa destas nomeações fossem

satisfeitas pela Irmandade, e que uma commissão
composta dosSrs. vice-provedor João üomingues
Vieira, 1." secretario Manoel Antônio de Souza e
Silva e 2." secretario Antônio Carlos Keaíingjicasse
encarregada de solicitar do Ministério do Império
os respectivos títulos, afim de cntregal-os no Exlernato em aclo solemne aos jovens professores.
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CAPITULO VI.
DO CONSISTORIO.

A Imporia! Irmandade, do Divino Espirito Santo,
logo que se installou, linha o seu Consistorio em
um terreno situado ao lado direito da Igreja do
extincto Seminário da Lapa do Desterro, a qual
actualrnente pertence ao Convento do Carmo.
Esse terreno foi-lhe depois doado pelo respectivo proprietário, o Exm. bispo desta diocese, a fim
de servir de cemitério aos Irmãos, e a Irmandade
entrou na posse legal delle em 10 de Maio de 1810.
A posse mansa'e pacifica desse local, sanccionada pela devoção do llev. reitor do dito Seminário, foi sempre garantida pelos prelados, que
se foram succedendo, até que tornou-se elle necessário ao mencionado Convento para concluirem-se as obras do templo, que, havia muitos
annos, estava em coastruccào.
Reclamou a mesma Irmandade em 1865 umlugar
contíguo á igreja para Consistorio e também para
deposito e arrecadação de objectos do culto pertencentes á Irmandade, em substituição daquelle
local que de direito lhe pertencia, e occupara no
corredor, que da porta da sacristia vai dar ao
largo da Lapa.
Achando-se então desoccu pados os corredores
ou coxias das catacumbas, situadas no edifício
térreo á esquerda da igreja, visto que os enlerrainentos passaram a ser feitos em cemitérios públicos, o veneravel Definitorio do Convento, em
sessão do l.° de Dezembro do mesmo anuo de
tomando em consideração aquella recla-
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raacão, concedeu por unanimidade de votos, para
o fim indicado, o uso completo e imperturbável do
corredor grande e de dous pequenos das referidas catacumbas, ficando um delles alravez do
fundo das sepulturas dos religiosos, com as seguintes condições:
I.'"Mandar a Irmandade fazer á sua custa as
obras necessárias para adaptar convenientemente
os ditos corredores ao uso, a que se destinavam,
sem direito á indemnisação alguma.
2.a Ficar livre aos religiosos o ingresso para as
suas catacumbas, assim como a communicação da
Irmandade com a igreja pelas portas, que deitam
para o corredor que conduz ao púlpito.
3.a Reservar-se ao Convento o direito de construir, quando lhe convier, um ou mais andares
sobre as edificações dadas em uso.
A concessão nestes termos importando antes
um favor á Imperial Irmandade, do que o reconhecimento do direito firmado na posse do antigo
Consistorio, que ella adquiriu no acto de sua fundação sem ônus ou condições, a mesrna Irmandade
solicitou uma declaração sobre a fôrma por que
foi feita a doação; e reunindo-se de novo o veneravel Dafinitorio, em sessão de 14 dos mencionados mez e anuo, depois de reflectido exame, e
de haver ponderado as razões que militavarn em
favor da Imperial Irmandade do Divino Espirito
Santo da Lapa, decidio : « qw a concessão dos cor« redores das catacumbas, constante da acta do 1."
« de Dezembro, fosse considerada como feita em
« compensação do local, que de direito pertencia á
« mesma Imperial Irmandade, e que o Convento fi« casse, daquella data em diante c para o futuro,

«
«
«
«
«

obrigado a garantir-lhe o não pknn e Iranquillo
da concessão, c jamais pudesse snb qualr/uer
pretexto privar a Imperial Irmandade do local,
cujo uso pleno passava irrcvogavclmcntc aperícnccr-lhe. »
Em face da decisão defmitorial acima transcripta,
é irrecusável pertencer exclusivamente á Irmandade a posse e gozo do corredor grande, assim
cornados dous pequenos, com o ônus apenas de
respeitar a servidão de passagem para as catacumbas, constituída a favor do Convento.
Reconhecido assim o direito da Irmandade, esta
entrou logo ua posse do local permutado, Jazendo
á sua custa as obras necessárias para o fim a que
foi elle destinado.
Aos esforços do Sr. Dr. José Maria Velho da Silva,
que foi um dos provedores que melhores serviços
tem prestado a Irmandade, se deve, em grande
parte, o reconhecimento desse direito.
Entretanto a Irmandade, nas condições de corporação de mão morta, não podendo continuar a
possuir aquelle lugar sem licença do Governo, em
virtude do que dispõe alei n.° 1225 de 20 de
Agosto de 1864, requereu essa licença cm 30 de
Janeiro de 1866, tendo a seu favor a disposição do
art. 2.° da citada Lei, e bem assim que fosse nella
declarado, não só para sanccionar a resolução do
Defmitorio Carmelitano, como para ficar mais bem
firmado o direito da Irmandade, que a concessão
foi feita por compensação ou permuta, por ser esse
local .considerado devoluto e inservivel aos religiosos Carmelitas que delle fizeram plena cessão á
Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo, da
qual SS. MM. II. são Protectores perpétuos.

Por Aviso de 27 de Fevereiro do mesmo anno
de 1866 declarou o Ministério do Império aovisiíador da Provincia, Carmelitana fluminense que o
Governo não podia considerar a concessão do Definitorio senão como uni acto gracioso, de que em
nenhum caso resulta á Irmandade direito perpetuo
sobre o referido local, nem qualquer outro que
para o futuro possa trazer ao Estado o menor prejuizo; e que só nestes termos podia a sobredita
concessão merecer o assentamento do Governo.
O Governo, .pois, approvou com limitação a deliberação do Defmitorio, isto é, salvando os direitos do Estado.
Tendo-se tentado ullimamente.perturbar a tranquillidade da posse do Consistorio da Irmandade,
o visitador da Ordem Carmelitana , o Rev. Monsenhor Felix Maria de Freitas o Albuquerque,
declarou em oíficio de 28 de Outubro de 1872
que a concessão feita pelos religiosos do Carmo
será mantida nos termos das resoluções do Definitorio de 1 e 14 de Dezembro de 1865 e do citado
Aviso do Ministério do Império de 27 de Fevereiro
de 1866.
Está, portanto, garantida á Imperial Irmandade
a posse do seu Consistorio, emquanto existir o Convento, que formalmente obrigou-se a respeital-a.
No intuito, porém, de evitar duvidas futuras
e melhor abroquelar-se contra qualquer possível
lurbação, a Irmandade, por seu distincto advogado
gratuito e Irmão benemérito, Sr. Dr. Honorio Augusto Ribeiro, que lhe tem prestado relevaníissiinos serviços, requereu em Novembro de 1872
ao Juizo da Provedoria, de capellas e resíduos
mandasse lavrar auto judicial da dita posse.

Com as formalidadeslegaeslavrou-se com eíFeilo,
em 18 de Junho de 1873, aquelle auto, que é do
leôr seguinte:
Auto de posse.
« Anno do Nascimento de Nosso Ssnhof Jesus
« Christo de mil oitoceritos setenta e três, aos dez« oito de Junho, nesta corte do Rio de Janeiro, era
« o largo da Lapa, freguezia de Nossa Senhora da
« Gloria, onde eu esrivão interino vim, e sendo ahi
«,em alto dia, na praça publica acirna dita, perante as testemunhas abaixo assignadas, sendo
presente o porteiro dos auditórios, José Rodrigues
de Almeida Carvalho, por este foi apregoado em
altas e intelligiveis vozes se havia alguém que se
•« oppuzesse á posse que tomava a Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo da Lapa do Desterro, representada por seu procurador, oDr. Honorio Augusto Ribeiro, que presente estava, do
ediflcio térreo, situado á esquerda da igreja dos
religiosos de Nossa Senhora do Carmo, composto
« das diversas peças constantes da descripção da
« planta a folhas treze destes autos ( que no mesmo
« acto foi lida pelo dito porteiro), o qual fora cê« dido á mesma Irmandade pura seuConsistorio é
« casa de arrecadação dos objectos do culto, em
« cuja posse mansa e paciüca se acha ha muitos
« annos: e repetindo este pregão por mais de três
« vezes e com sufficieníes espaços não appareceu
« opposição alguma, do que darnos fé, eu escrivão.
« e o dito porteiro; pelo que, praticando o procu« rador da Irmandade empossada dentro e fora
« do referido edifício todos 0.5 actos possessorios

«
«
«
«
«
«
«

da lei e estylo, se houve esta posse por dada e lomada, recebendo o dito procurador das mãos do
porteiro o ramo em signal dessa posss. E para
constar lavrei este auto que assignam o referido
procurador da Irmandade empossada, testemunhas e porteiro comigo Antão José Hilarião Barala, escrivão interino, que o escrevi e assignei.

<4
«
«
«
«

Antão José Hilariãn Barata.
Honorio Augusto Ribeiro.
Manoel Ferreira Lima Júnior.
Antônio Martins Pereira dos Santos.
Jese Rodrigues de Almeida Carvalho. »

Pelo referido Juizo da Provedoria foi a posse
constante deste auto julgada por sentença em 20
do mesmo inez de Junho.
Esta sentença servirá de documento ou titulo,
quando a Irmandade precisar fazer valer seus direitos perante o Governo, no caso de extinguir-so
o Convento ou a Ordem Carmelitana; pois actualmente ninguém lhe contesta a posse, de que
está no gozo, mansa e pacificamente.
A planta, de que acima se trata, acha-se junta
(AnnexoC): foi levantada pelo engenheiro,,. Sr.
Dr. Miguel Antônio João Rangel de Vasconcellos,
e contém as dimensões e descripção minuciosa
dos três referidos -corredores das antigas catacumbas, os quaes ora constituem o Consistorio
da Imperial Irmandade, e confinam com um pateo,
que é dependência do mesmo Consistorio.
, Necessitando de concertos urgentes o edifício
qut) serve de Cousistorio, fizeram-se as obras necessárias em Novembro e Dezembro de 18712, ira»
portando ellas em l:3gO,$000.
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Para estas despe/as a Irmandade obteve o beneficio de que falíamos no Cap. I, e aceitou duas
recitas do lheatro Cassino Fraiico-Brasileiro em
o mesmo mez de Novembro: produziram todos,
livres de despeza, a quantia de 2:17G$000, da qual,
deduzida a importância dos concertos e dos bancos
mandados collocar na igreja, mencionados no
citado Gap. !„ ficou o saldo de C$000 que reverteu
ao cofre da Irmandade, como consta do relatório
minucioso e documentado, que a respectiva cornmissão apresentou á Mesa em sessão de 23 de Janeiro de 'ISIS, é sobre o qual outra commissão no»
meada nesta sessão para examinar esse trabalho,'
deu o parecer junto (Annexo O), que foi unanimemente approvado pela Mesa de 28 de Fevereiro do
mesmo armo de 1873.

CAPITULO V I I ,
DOS DONATIVOS.

D'enlre os numerosos donativos feitos á Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo da Lapa,
mencionaremos somente os mais importantes, incluindo como taes os legados deixados em verbas
íestamentarias.
Em 1821 o juiz Manoel Xavier de Barros offereceu a quantia necessária para as despezas com
a festa do Divino Espirito Santo daquelle anno.
Em 1822 José Rodrigues de Carvalho legou em
verba testamentaria a quantia de 800$000, para
ser distribuída por oito orphãs em dotes de cem
mil réis cada um.
Em 1824 o bemfeitor Francisco Xavier de Mattos
rimentel deixou, por testamento aberto em 18
de Setembro ( A n n e x o E ) , uma accão do antigo
Banco do Brasil, do valor de 1:000$000, para, dos
respectivos lucros, o thesoureiro da Irmandade
lazer a festa do Senhor dos Passos annualrnenle,
repartindo as sobras dos ditos lucros com quarenta pobres no dia da mesma festa.
Os juros desta acção regulavam, termo médio,
cm 173$315 por anno, e tinham a devida appli• cação...
Liquidando-se o Banco em 1835, recebeu o thesoureiro da Irmandade, Sr. Manoel João de Pinho, por conta daquella acção a quantia de 697$580,
e em 1836 mais 150$000.

Estas sommas foram despendidas no pagamento
de dívidas contrahidas pela Irmandade.

Teni continuado, porém, a ser satisfeito o ônus
desse legado.
Deixou mais o mesmo bemfeitor, conforme
consta do mencionado testamento, as quatro seguintes moradas de casa:
N. ° 2 da rua da Lapa e n. ° 1 do beccô dó Impe,rió á Emerencianna Angélica do Sacramento e á
avó desta Maria Thereza Xavier, passando em usoíructo de urna para outra, e por morte de ambas á
Irmandade, a quem o testador legou as ditas casas,
que actualmente se acham reunidas sob n. 08 2 e
2 Á pela frente da rua da Lajpa, com a cláusula de
dotarem-se orphãs com os respectivos alugueis.
Aquellas usufructuarias venderam a Ignacio
Ratton por escriptura de 6 de Novembro de 1339,.
feita nas notas do tabellião Pires, o direito e
ucção que tinham a esse usufructo.e Ignacio Ratton
o vendeu posteriormente a José Joaquim Dias
Pereira por 'escriptura de 18 de Agosto de 1856
rias notas do tabellião Fontes.
Havendo mais de dez annos que não se tinha noticia alguma da usufructuaria Emerencianna, que
sobreviveu á sua avó Maria Thereza, e por isso
considerando-se, nafórma da Ord. Liv. 1.°Tit. 68
§ 38 e Lei de 15 de Novembro de 1827, ser ella fallecida, a Irmandade requereu em 2 de Agosto de
1867 ao Juizo de Orphãos e Ausentes mandasse
proceder á arrecadação de taes bens, afim de qua
pudesse a mesma Irmandade habilitar-se para
entrar na posse delles.
Estes bens foram arrecadados, descriptose avaliados, como consta dos respectivos autos, que se
acham archivados no cartório do escrivão João
Braulio Muniz.

Tendo havido contestação, sustentou a Irmandade esse pleito, até que por sentença de 4 de Maio
de 1870 foi julgada sem effeito a arrecadação daquelles prédios, visto ter-se provado existir ainda
a usufrucluaria Emerencianna Angélica do Sacramento, que naquella época residia na cidade de S.
Paulo de Muriahé, Província de Minas Geraes, era
estado de viuvez, tendo sido casada com o cirurgião Hennenegildo da Costa Ramos, de quem enviuvou em 28 de Junho de 1868 no arraial dos
Bagres, Município de Ubá.
Coma execução dessa sentença continuou e continua a usufruir os mencionados prédios o referido
cessionário José Joaquim Dias Pereira.
Podendo acontecer que a usufructuaria falleça,
sem que se tenha aqui noticia, convém que a Irmandade procure haver todos os annos certidão de
vida da mesma usufructuaria.
Casa n." ídarua da Lapa, legada em usufructo
á D. Umbelina Rosa daMaia c a seu pai Francisco
das Chagas Maia, passando por morte de ambos á
Irmandade.
FalleceuMaia em 1838 e D. Umbelina em 1843;
e a Irmandade tomou posse legal desta casa em 25
de Novembro de 1845: rendia annualmente
216$000, e foi vendida por 3:000$000 ao Commendador Lourencò de Souza Meirelles por escriptura
de 15 de Julho de 1854, com autorização dá Mesa
conjunctade 4 do mesmo mez e armo, tendo sido
esta quantia empregada na compra de três apólices
da divida publica fundada de 1:000^*000 cada uma
te juros de 6%.
Casa n." 6 da rua da Lapa, legada á Irmandade,
quando fallecesse a usufníctuoria D. Franoisca
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Simpliciarma de Jesus c seu pai Francisco das
Chagas Maia.
Tendo este fallecido em 1838 e aquella em 22
de Junho do 1872, extinguiu-se o usufructo , a
requerimento da Irmandade dirigido ao Juízo
da Provedoria de cupellas o resíduos, sendo a
casa, que rendia 30$000 mensaes, avaliada em
S.00ü$000.
Posta em hasta publica, para satisfazer-se o preceito da Lei n.9 'Í22ü de 20 de Agosto de 1864,
foi arrematada em 29 de Julho de 1873 por Augusto Martins Vieira pela quantia de G:000$000.
Deduzindo-se desta quantia os dez por cento de
direitos de transmissão de propriedade, as despezas de décima urbana que a usufructuaria devia,
assirn como as de cartório, segundo consta tudo
dos respectivos autos, ficou liquida a importância
de 5:30i$200, que foi'reduzida a cinco apólices da
divida publica do valor nominal de 1:000#00o
cada u m a , na razão de IrOiõgOOi), deixando o
saldo de 790200.
O Irrnão.Sr. I)r. Antônio Eulalio Monteiro, que
na qualidade de advogado acaba de tratar gratuitamente e com perícia desse negocio, no impedimento do Irmão benemérito Sr. ,Dr. Honprio
Augusto Ribeiro, manifestando zelo e dedicação
pela Irmandade, mereceu da Mesa de 4 de Agosto
de 1873 um voto de louvor e agradecimento pelos
bons serviços que prestou.
Em 1828 o Irmão José Ribeiro de Figueiredo,
e sua mulher D. Maria Angélica do Nascimento
legaram o usufructo das casas n."" 21 e 22, que
depois tornaram a numeração de 37 e 39, da rua
da Lapa, á Felismina Angélica do Nascimento e

seus filhos, passando por fallechnento destes as
ditas casas para a Irmandade.
Tendo-se extinguido a linha de successão dos
usufructuarios, requereu a Irmandade, em Novembro de 1845, entrar na posss daquellas casas,
na qual effectivamente eútrou em 1848, procedendo-se previamente á competente avaliação para
o eífeito dó pagamento da taxa do sello devido
á fazenda nacional.
Foram avaliadas as referidas casas em 2:000$7
na razão de 1:000$000 cada uma.
Achando-se, porém» muito arruinadas, e necessitando de grande concerto, foram ellas postas
em hasta publica em 1847, tendo sido arrematadas—a de n. ° 37 por José Tereira de Castro, pela
quantia de 1:105.^000,— e a do n."39 por José de
Almeida Brito pela quantia do 1:6i1$0í)0, perfazendo ambas o total de 2:7460000.
Desta somma foram applicados 2:744$000 como
indemnização dos supprimeutos feitos pelo Sr. Josó
da Fonseca Rangel, na qualidade de procurador
da Irmandade, que lhe era devedora desla importância, a qual lhe foi entregue 'pelo respectivo
íhesoureiro, o Sr. Antônio Severino da Costa, em
14 de Agosto do mesmo anno de 1847, e de que
nessa data passou elle recibo no livro competente.
O Irmão, Sr. José da Fonseca Rangel, fez doação
dos seguintes objectos:
Um crucifixo ricamente adornado do prata, em
1846 ;
Um par de castiçaes de prata, pesando 4 marcos
e 32 oitavas, na importância de 80#640, em 1848;
Um thuribulo, navcla c colher de prata, em 1852,
8
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í'or duas devotas, que não quizeram declarar
seus nomes, foram offerecidos dous pares de serpentinas de casquinha, em J846.
A Administração da Irmandade, em 3 de Agosto
de 1852, fez offerta á mesma Irmandade de uma
caldeirinha e hyssope de prata e de um par de
galheías do mesmo metal.
Em 186! um devoto fez donativo da quantia de
1:()00$boo, a qual foi applicada â compra de uma
apólice da divida publica e juros de G "/„.
Em 1864 o Irmão thesoureíro, Sr. Francisco Anionio Vieira de Carvalho, offereceu uma imagem do
Senhor dos Passos , para servir nas festividades
marcada? pelo Compromisso, ficando, porém, a
dita imagem sob a guarda do provedor, o Sr. Dr,
José Maria Velho da Silva.
Em '1863 a Irmã provedora, a Exma. Sra. D.
Leonarda Maria Velho da Silva, fez os seguintes donativos para a imagem menor do Senhor dos
Passos:
Uma túnica de nobreza roxa ;
Uma dita de velludo roxo, bordada a ouro ;
Uma dita bordada a fio de seda ;
Uma camisa de cambraia de linho com collarinhos, punhos e peito de renda fina franceza ;
lima coroa do espinhos de prata ;
Um par de botões de ouro para punhos de camisa ;
Duas palmas de flores, e
Umacabelleira.
No mesmo anno foram feitas as offertas abaixo
declaradas:
-\
Pelas Sras. D. Luiza Ahrends c D. Augusta Amalia Alirends, uma rica toalha de linho bordada

com renda de Unho, dístico e~emblema do Divino
Espirito Santo da Lapa.
Por uma devota, que exigio só omitlissc seu,
nome, uma túnica de gorgurão de seda roxa com
franja.
Por outra devota, que fez igual exigência, um
resplendor de prata, pesando 2 J/4 oitavas.
Pela Irrnâ prestante e ex-juiza da festa de Sanl'Anna e S. Joaquim, a Sra. D. Carolina Monteiro
daSilva Velho, duas toalhas de bretanha de linho
comas iniciaes— D. E. S. — para o altar do Divino Espirito Santo.
Pela Irmã zeladora, a Sra. D. Rosa Leite Torres,
flores para a custodia e para as imagens do referido
altar.
Em 1866 o provedor, Sr. Dr. José Maria Velho
da Silva, offereceu a importância das despezas que
se fizeram com as obras executadas no edifício do
Externato.
Em 1870 o Irmão, Sr. Dr. Egidio Pinto da Silva
Mello, offereceu uma custodia dourada e prateada.
Em 187âolrmão, Sr. Manoel Antônio Pombeiro,
e a já referida Irmã, a Sra. D. Rosa Leite Torres,
deixaram em verba testamentaria á Irmandade, o
primeiro uma apólice da divida publica do valor
nominal de 200$000 e juros de 6o/,,, e a segunda
a quantia de 100$000.
Nesse mesmo anno o Irmão, Sr. Augusto Coelho
de Oliveira, deu a quantia de 212$500 para o engrandecimento do culto divino.
O Irmão thesoureiro, Sr. José Ferreira da, Silva
Paranhos, tendo mandado encarnar e dourar o
emblema do Divino Espirito Santo existente no rés-
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pectivo altar,' fez doação da quantia de 100^000,
em que importou essa despeza.
O actual provedor mandou levantar a planta,
acompanhada de descripção, do edifício do Con-*
sistorio da Irmandade, e offereceu-a em um quadro
á mesma Irmandade.
No corrente anno de 1873 o Rev. Sr. conego
José Joaquim da Fonseca Lima fez doação á Irmandade da esportula, que lhe competia por ter
pregado ao Evangelho no dia da festa do Divino
Espirito Santo; sendo esta a segunda vez que o
mesmo Sr. conego assim procede.
O Irmão, Sr. Antônio Justiniano Este vês Júnior,
mandou lithographar, á sua custa, mil exemplares
da planta do Consistorio da Irmandade, e offerer
eeu-osa fim de serem annexados a este trabalha
.histórico.
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CAPITULO VIII.
DOS IRMÃOS BENEMÉRITOS E BEMFEITORES*

O Compromisso vigente da Imperial Irmandade
do Divino Espirito Santo da Lapa confere a Mesa
Administrativa a attribuição de conceder, com escrupulosa restricção, o titulo de Bemfeitor aos
Irmãos que forem reconhecidamente zelosos e dedicados aos interesses da Irmandade, tendo para
esta concorrido com donativos importantes, e o
titulo de Benemérito aos que tiverem prestado relevante,s serviços pessoaes em sua administração.
Táes títulos tom sido concedidos ao* seguintes
Irmãos, alguns dos quaes mereceram as duas graduações:
Irmãos beneméritos.

Exma. D. Leonarda Maria Velho da Silva.
Desembargador Luiz Fortunato de Brito Abreu e
Souza Menezes.
Dr. José Maria da Silva Velho.
Dr. Manoel Maria de Moraes e Valle.
Antônio Caetano da Silva Kelly.
, Dr. João Carlos de Souza Peixoto.
José Joaquim Ferreira da Costa Braga.
José Antônio Fernandes.
Máximo Innocencio Furtado de Mendonça.
João Domingues \ieira.
Dr. Honorio Augusto Ribeiro.
Antônio Joaquim Coelho.
C.oiis-elheiro Dr. José Maria Lopes da

Jnnâos bem feitores.

CAPITULO IX.

Srs.:

Desembargador Luiz Fortunato de Brito Abreu
e Souza Menezes.
José Luiz Dias Diniz.
Dr. José Maria da Silva Velho.
Dr. Manoel Maria de Moraes e Valle.
Frei Francisco Fausto do Monte Carmello.
Os anteriores Compromissos ou Estatutos eram
omissos a respeito da concessão destes títulos;
estatuíam, porém, que todo o Irmão que servisse
o cargo, de juiz, ora de provedor, por espaço de
Ires annos successivos, ficasse gozando do titulo
de Jubilado, como nas Ordens Terceiras.
Por deliberação da Mesa de 10 de Março de 1863
foi conferido ao provedor jubilado, o Sr. Desembargador Luiz Forlunato de Brito Abreu e Souza
Menezes, o titulo de Protector du Irmandade pelos
seus relevantes serviços.
Tendo, porém, SS. MM. II. se Dignado Tomar
a Irmandade sob sua Proteccão, resolveu a Administração em 1865 conferir ao referido Provedor
Jubilado, em substituição do titulo de Protector,
ode Irmão bemfeitor e benemérito.
Como distinctivo, os Irmãos beneméritos e bem1'eitores, usam da medalha ou verônica do Divino
Espirito Santo, pendente ao pescoço em uma fita
de chamalote encarnado.

DO PATRIMÔNIO.

Logo depois de sua fundação, a Imperial Irmandade do Divino Espirito Santo obteve do Convento
de Santa Thereza, por atbramento, um terreno
devoluto no largo da Lapa, fronteiro á igreja do
mesmo nome, com oito braças de frente e treze
de fundo, confinando por um lado com o becco
do Império.
Alli fez construir, no canto daquelle becco, com.
o auxilio prestado pela devoção dos fieis um edifício assobradado de pedra c cal, que consistia
n'uma varanda com três portas representadas por
três arcos, tendo uma escadaria também de pedra,
e conhecido pelo — Império do Divino —, e junto a
este no dito largo uma casa térrea de porta e janellan. 0 i, que passou depois a ser n.° 68 da rua
das Mangueiras, onde se vestia o Imperador da
festa do Divino Espirito Santo nos tíias de festividade.
Abolido o cargo de Imp era dor em 1820, foram
estes prédios reparados e alugados, sendo o primeiro transformado em dous sob n. 08 66 e 66 A.
Ern 1823 edificaram-se no becco do Império, em
o referido terreno, mais quatro casinhas de n."8 2,
i, 6 e 8 com o legado deixado em verba tesíarnentaria por José Rodrigues de Carvalho para
dotaçfio de orphãs, de que falíamos noCap. III,
e posteriormente outras três casinhas de n . 0 ' I O ,
12 e 14.
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Era esto o patrimônio da Irmandade; sondo
({ao as grandes despezas cora o culto divino e
festividades eram indemnizadas com o produclo
(ias offertas e esmolas, com que concorria o povo
pela sua fé e devoção.
Augmentou-se depois o patrimônio com uma
acção do antigo Banco do Brasil e com os prédios
legados pelos finados bemfeitores Francisco Xavier
de Mattos Pimeatel em 4824 e José Ribeiro de Figueiredo em 1828, c mencionados no Gap. VII —
Dos Donativos —, com declaração da época em
que a Irmandade entrou na posse de cada um, e
do mais que lhes é relativo.
Todas aquellas propriedades* construídas pela
Irmandade em terreno foreiro ao Convento de Santa
Thereza, forampermutadas, por escriptura publica
de 18 de Outubro de '1850, á Santa Casa da Misericórdia por trinta e seis apólices da divida publica
de 1:000$000 cada uma e juros de 6 °/«. conforme
propôz a mesma Santa Casa, tendo sido esta permuta autorizada pela Mesa conjuncta de 12 de
Agosto daquelle anno, e realizada pelo provedor, o
Irmão benemérito ebemfeitor, Sr. Desembargador
Luiz Fortunato de Brito Abreu e Souza Menezes.
Ora taes prédios rendiam annualmente a quantia
de 2:088$000, e produzindo as 36 apólices permutadas 2:160$000 por anno, é fora de duvida que
semelhante trarisacção foi muito vantajosa á Irmandade.
Accresce que cessaram os dispendios provenientes das décimas urbanas, e dos concertos que
oneravam sobremodo o cofre da Irmandade, dando
lugar algumas vezes á déficit considerável.
Dahi proveio nova era de prosperidade.

Nó anão subsequente de -1851 a Irmandade
comprou, com o saldo verificado no 1.° trimestn-?..
duas apólices de 4:000$00ü cada uma, que-foraiu
as primeiras que.ella oblcve por essa f o r m a ; o
que nunca se pôde fazer, upezar do zelo e dedicação das a;iturioru3 Administrações.
Tanlo estas duas, corno aquellas 30 apólices,
fórum lançadas na Caixa de Amortização como
•inalienáveis.
De igual modo tem-se procedido a respeito (Í«H
nutras, que a Irmandade foi adquirindo, quer
.compradas com o excesso da receita sobre a dêspeza, quer permutadas pelos prédios legados e-ín.
verbas testamentarias, e de que acima falíamos,
.nos seguintes annos compromissaes:
1831 á '!852—Duas apólices de 1:000$000 caclu
uma.
•l 852 a 1853-- Uma do 1:000#000.
•1833 a 1834— Uma de 1:000$000 comprad;;
com o saldo que houve, c três de igual valor cadn
urna, provenientes da venda da casa n.° 4 da rim
da Lapa.
-l 839 a 1860—Uma de G00#000 e juros de (i %•
1860 a 1861— Uma de 1:0000000.

•18G1 a 1862-Duas de 1:000^(000 cada uma.
18ü2 a 1863—Uma de 1:000$000, e outra dü
iOOáOOO c juros de 3°/ 0 . .
, 1863 a 1864—Uma de 1:000$000, ò outro de
400$000e juros de6"/ 0 1864 a 1865—Uma de • 1:000$000, e outra d<í
6QOÜOOO e juros de 6 "/„.
ÍS65 a 1866—Uma de 1:QOO£000.
4SG6 a 4367—Uma de 1:000$000.
1867 a 1868-Cinco de 4:000^1000.
9
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•'870 a 1871—UmadelíOOO^OOO.imiadeOOO^OOO,
u uma de 400^000, e juros de G °/u.
1871 a 1872— Uma de 200#OCO legada pelo
Trmão Manoel Antônio Pombcird.
1872 a 1873—Cinco de 1:000/;0ao f resultantes
da venda da casa n.° 6 da rua da Lapa, e uma
de 50ÜÍÍOOO -comprada com o saldo que veriiicou-se.
Tem, portanto, a Irmandade 72 apólices, sendo
<H de 1:000$OOÜ, três de GOOgOOO, uma do aOOjJOOO,
•ires de 400^000 o uma de 200^000, todas de juros de
«; */„ com exccpçào única de uma de íOOgOOO que
as quaes representam o capital de
rende
C»7:70()j!00ü, segundo o sen valor nominal, e produzem annualrnente 4:058.^000.
Destas apólices 20 estão obrigadas ao Recolhimento de Santa Thereza para a educação das quatro
meninas da Irmandade, conforme já o dissemos no
r.ap. IV, e os juros das outras 52 são applicados
ás .necessárias dcspezus com o culto divino, Externato, soccorros aos Irmãos pobres, etc., as quaes
andam em cerca de 5:üOG$OÜO.
Para auxiliar taes despezas ha também a renda
animal de ;J:000$000, pouco mais ou menos, pró-'
vcnienle das annuidadcs dos Irmãos que não são
remidos, da admissão de novos Irmãos, das jóias
devidas pelos diflerentes cargos da Irmandade, c
das esmolas dos fieis.
O total da receita, pois, regula, termo médio,
em 7:058$000; e sendo a despeza de G:200#00ü,
variável conforme as somrnas votadas pela Mesa
para as festividades e outros encargos, o saldo provável é de 8i>8$000, que pôde augmenlar, segundo
o espirito de economia, e na proporção crescente

«Io zelo c uclividadii da Administração cm promover
a entrada de novos Irmãos, a cobrança de a n n u i dadcs atrazadas e a aceitação de grande numen
de juizes ejuizas por devoção, que concorrera ema
a esmola ditada pela sua religiosidade.
Sempre que este saldo monta ao valor do uma
apólice da divida publica, a Mesa é obrigada
pelo Compromisso vigente, de 2S de Junho de 18(>'i,
a convertel-o immediatamente naquella espécie.
Assim vai crescendo o patrimônio, que ainda
lem de elevar-se, logo que a Irmandade entrar
r.a posse dos dons prédios n . " 2 da rua da Lana
c n." 'l do becco do Império por faUecimento da
usufructuaria, de que fizemos menção no citado
Cap. VII: terão elles de ser vendidos em hasta
publica, e o respectivo producto reduzido a apólices, na conformidade do que determina a Lei
n." 1225 de 20 de Agosto de 1864.
O Balanço junto (Annexo W) mostra a receita
e despeza cííectuadas no anno compromissal de
'1872 a 1873.
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lüstmcções para o regimen econômico e
administrativo do Recolhimento de Santa
Thereza.

Instruceões para o regimen econômico c administrativo cio Ite<*ollilmento clc Santa Tlierexa, m;»i»~
dadas provisoriamente executar
por Aviso desta data.

CAPITULO I.
DA FUNDAÇÃO PROVISÓRIA DO RECOLHIMENTO F SUA
1
ADMINISTRAÇÃO.

Art. 1." O Recolhimento de Santa Thereza, fundado pelo Decreto n.° 93i de 14 de Marco de
1852 para asylp de meninas indigentes, estabelecer-se-ha provisoriamenic no actual Recolhimento
das Orphãs da Santa Casa da Misericórdia desta
Cidade, logo que chegue a seis o numero das
que se mandarem admittir, e será administrado
por uma Mesa composta de um Presidente da
livre nomeação do Governo, e de tantos Membros quantas forem as Irmandades, ou Corporações
que effecti vãmente contribuírem para a sua dotação, incluindo o Thcsoureiro dos Loterias da
Corte emquanlo concorrer com o producto das
esmolas, que puder agenciar dos portadores dos
bilhetes premiados.
Art. 2.° Para a formação da Mesa administrativa nomeará cada Irmandade ou Corporação
d'cnlrc os seus principaes funccionarios o que
devera represenlal-a; e d'entre os nomeados
designará o Governo os que deverão exercer
os cargos de Secretario, Thesoureiro e Procurador,
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Ari. 3." Logo que eslejam promptos os reparos, de que precisam as casas doadas ao Recolhimento, será esle para cilas transferido, e d'ahi
em diante reger-se-ha pelos estatutos que forem
então expedidos.
CAPITULO H.
DAS ATTRIBUICÕES DA MESA ADMINISTRATIVA.

Art. 4." A' Mesa administrativa compete :
§ 1." Organizar e submetler á approvação do
Governo o-projecto de estatutos, por quê deva
reger-se o Recolhimento na fôrma do Decreto de
sua fundação.
§ 2.° Velar na prosperidade do Recolhimento,
c ter o maior cuidado em tudo o que disser respeito ao tratamento e educação das meninas.
i 3." Deliberar sobre a admissão das- desvalidas que estejam no caso de ter entrada no
Recolhimento, e despedir as que não devam nelle
permanecer.
l 4.° Fazer arrecadar as propriedades, dinheiros, e valores pertencentes ao Estabelecimento,
reduzindo a apólices da divida publica toda a
vintena da herança da bemfeitora D. Luiza Rosa
Avondano Pereira, e quaesquer sobras da receita
quando as haja.
§ 5." Mandar proceder ás obras de que necessitarem as casas doadas pelo Recolhimento
das Orphãs, a fim de que possa nellas estabelecer-se com a possível brevidade o Recolhimento
de Santa Theteza.
i 6.° Promover os meios de augrnentar-se o
dotação do Recolhimento, propondo para esse
fim as providencias que julgar necessárias.
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CAPITULO III.
DO PRESIDENTE.

Art. 5.° Ao Presidente da Mesa administrativa
compete:
| 1.° Convocar a Mesa sempre que o julgar
necessário ; presidir ás suas sessões, e regulaios seus trabalhos, para que se façam com a devida
ordem.
§ 2." Decidir com o voto de qualidade todas as
questões em que haja empate.
| 3.° Corresponder-se- directarnente com 6
Governo, e assignar toda a correspondência ofllcial que tiver de expedir-se em nome da Mesa,
ou em virtude de suas deliberações.
l 4.° Fazer executar todas as deliberações da
Mesa, e velar sobre a conducta de todos os empregados, para que cumpram os seus deveres.
§ ü.° Autorizar o Thesoureiro á receber os juros
das apólices da divida publica, e á aceitar as
transferencias que das mesmas se fizerem a favor
do Recolhimento.
| 6.- Inspeccionar o Estabelecimento, e superintender em tudo o que disser respeito, ao seu
governo econômico e administrativo, dos'gnaudo
mensal ou semanalmente um dos Membros da
Mesa para fiscalisar o serviço interno do mesmo
Estabelecimento.
CAPITULO IV.
DO SECIIETAR10.

Art. G.° Ao Secretario compete:
| l.* Substituir o Presidente quando este se
achar impedido.
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l 2." Ter debaixo de sua guarda e responsabilidade o arcliivo do Estabelecimento.,
§ 3. "Lavrar a acla das sessões da Mesa, e fazer
toda a correspondência official, que será assignada
pelo Presidente.
| 4."Abriros termos de entrada e sahida das
meninas que forem admitüdas no Recolhimento,
e annotar em seus assentamentos as respectivas
occurrencias.
i 5.° Fiscalisar e escripturar a receita e despeza
do Estabelecimento, segundo as minutas que receber do Thesoúreiro e 1'rocurador.
| 6.° Passar e assignar com o Thesoúreiro os
conhecimentos em fôrma, para recebimento de
quaesquer legados ou doações feitos ao Estabelecimento.
§ 7.° Proceder ao inventario de todos os bens
e valores pertencentes ao Recolhimento.
i 8.° Passar as certidões que se requererem dos
livros do Recolhimento, precedendo despacho do
Presidente.
§ 9." Entregar ao Presidente de seis em seis
mezes, ou quando este o exigir, um balancete
da receita e despezu do Estabelecimento.
CAPITULO V.
DO TIIESOUUKIP.O.

Art 7.° Ao Thesoúreiro compete:
§ \.° Ter debaixo da sua guarda e responsabilidade o cofre do Recolhimento, no qual serão
arrecadados todos os diriheiros, e os títulos de
quaesquer valores pertencentes ao mesmo Recolhimento.
§ 2." Fazer, independente de outra alguma autorização, as despezas ordinárias internas do
Recolhimento, e todas as mais para que for expressamente autorizado por ordem da Mesa ou du

§ 3.° Receber com autorização do Presidente
os juros das apólices da divida publica, e aceitar
as transferencias, que das mesmas se fizerem a
favor do Recolhimento.
§ 4."Arrecadar as dividas activas, e todos os legados deixados ao Estabelecimento, ou quaesquer
valores que lhe sejam doados.
§ 5.° Entregar mensalmente ao Secretario a
conta da receita e despeza do mez antecedente,
acompanhada dos documentos respectivos, para
que elle proceda ao competente lançamento,
depois de vista e approvada pelo Presidente.
CAPITULO VI.
DO PROCURADOR.

Art. 8.° Ao Procurador compete :
§ 1.° Agenciar todos os negócios externos do
Recolhimento, na conformidade das deliberações
da Mesa, e segundo as ordens do Presidente.
| 2." Represejitar em Juizo com Procuração do
Presidente, a Administração do Recolhimento, e
promover o andamento de todos os negócios judiciaes, que lhe digam respeito.
!' 3.° Mandar fazer nos prédios pertencentes
ao Recolhimento todas as obras e concertos, de
que necessitarem, sendo previamente autorizados
pelo Presidente.
CAPITULO VII.
DA ADMISSÃO DAS RECOLHIDAS.

Art. 9." O numero das meninas recolhidas n;lo
excederá de vinte, emquanto não forsuíficientemente augrnentado o patrimônio do Recolhimento.,

Art. 10. Só serão admiltidas as meninas indigentes de Ires ú doze annos de idade, que não
estejam no caso de ser admiltidas no actual Recolhimento das Orphãs, por não concorrerem
riellas todas as condições exigidas pelos estatutos
do mesmo Recolhimento.
Art. M. As meninas desvalidas, que pretenderem
ser admittidas, deverão dirigir suas petições por
escripto ao Presidente, instruídas com certidão
de baplismo e aüesíados de sua indigencia, passados pelo Parodio da Freguezía, e pelo Juiz de
Paz respectivo; e o Presidente depois demandar
proceder pelo Procuradoras diligencias que julgar
precisas para verificar o estado de indigencia da
peticionaria, ordenará por seu despacho que ella
se apresente em Mesa no dia,que elledesignar,
para que a mesma Mesa, delibere sobre a sua
effecüva admissão.
Art. 12. Logo que o numero das admittidas
chegar a seis serão elias, e as que d'àhi por diante
se forem admittindo, entregues no áctual Recolhimento das Orphãs, onde serão recebidas e
tratadas como o são as suas pensionistas, mediante
a retribuição mensal que fôr para isso ajusta da.
CAPITULO VIII.
DISPOSIÇÕES GERAES.

Art. 13. No numero das vinte recolhidas, que
por ora se podem admiUir, serão comprchendidas
quatro apresentadas por parte da Irmandade do
Divino Espirito Santo da Lapa, e três por parte da
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia,na fôrma
das condições com que cada uma destas Irmandades contribuiu para a dotação do Recolhimento ;
devendo porém a Mesa administrativa do mesmo
Recolhimento verificar previamente se as apresentadas estão DO caso de ser adrniIlidas.'

Art 'li. Ernquarilo as recolhidas permanecerem
no Recolhimento das Orphãs, ficarão sujeitas em
tudo quanto lhas fôr applicavel aos estatutos do
mesmo Recolhimento, sem que se possa nomear
de fora Regente, Mestras, ou qualquer outra pessoa
a quem.se incumba o seu tratamento, e os "cuidados da sua educação, salva a inspecçãq commeltida nas presentes Instrucções ao Presidente
e demais Membros da Mesa administrativa, a.
quem cumpre entender-se com o Provedor da
Santa Casa sobre quaesquer faltas que encontrem,
ou providencias que julguem necessárias.
Palácio do Rio de .Janeiro em í de Maio de
1852. — Visconde, de Montc-Alegre.

ANNEXO
Relação dos alumnos matriculados no
'fixternato cm 1873,

Relação nominal tios alomnos cjiie
aetualmenie freqüentam o exter.
nato tia imperial Irmandade <lo
Divino Espirito Santo da I^apa.

AULA DE INSTRUCnAo PRIMARIA.

Alumnos gratuitos mandados aclmittir pela
Irmandade.

1. Feliciano José Noves Gonzaga Júnior.
2.
3.
4.
5.
G.

7.
8.
9.
40.
41.
42.

Olympio Telles de Menezes.
Ar Unir da Costa Magalhães.
Torquato Antônio Rodrigues.
José Gonçalves Valle Brandão.
Alcibiade"s da Costa Rangel.

Adolpho Victor Paulino.
José Lopes da Silva Porto.
João Carlos Schrnid.
Luiz Pereira Gomes,
José Francisco das Chagas.
Francisco de Assis Gonçalves Villarinho,

43. Thomaz Baker Mune.

H.
45.
46.
47.
48.
49.
20.

Antônio Gonçalves Moreira Maia.
Guilherme Lobo,,.
Clemente Campos de Oliveira.
João Dias de Oliveira.
Alfredo Augusto Fróes.
José Ferreira da Silva.
Ignacio Antônio Moreira de Queiroz.

,21.
22.
23.
24.
25.

Bazilio de Oliveira Frazão.
Caio Antônio da Cunha.
Júlio Ferreira.Maciel.
Manoel Francisco de Souza Lemos,
José Gomes da Silvo,,
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26. Luiz Ribeiro dos Santos.
27. Américo Augusto da Costa Santos.\
28. Manoel Luiz da Silva Rangel.
29.
30.

Idcm idem admitlidos por conta do Dirvctor,
1.
2.
3.
4.
5.

Manoel Joaquim Duarte Carneiro Júnior.
Antônio José Ramos.
Henrique Victor Paulino.
Júlio Gonçalves de Pinho.
João Valente de Salles.

47

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Augusto Maria Sissori.
Henrique Eugênio Sisson. '
Leonel Augusto da Silva Faria.
Christiano José da Silva Fona.
João Martins Duarte.
José Martins Duarte.
Manoel da Silva.
A l e x a n d r e Pereira Pinto.
Amaro José Caetano.
José Pinto.
Vicente Octaviano Victor Paulino.
Ernesto Francisco de Souza Lemos.
Luiz José da Silva Júnior.
João Gonçalves Moreira Maia.

Contribuintes,
1.
2.
3:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
<I2.
13.
14.
45.
46.
47.
18.
19.
20.
21.
22.

Florestan da Silva Vieira Braga.
Frederico Augusto Fróes.
Alexandre Telles de Menezes.
Carlos Evangelista Sayão.
Manoel Antônio de Souza e Silva.
Antônio Epiphanio de Lima.
Alfredo Florindo da Cunha Freitas,
Alfredo Ribeiro Franco.
Augusto Militão da Costa.
Arlhur Rodrigues da Costa.
Arthur José Pereira.
Arthur Gonçalves Ramos.
João Martins Scroudo.
Francisco Alves de Castro.
Manoel Gonçalves Rodrigues.
Raymnndo Augusto Alves Serrão.
Pedro Afíbiiso da Silva Lemos.
Alfredo Acacio do Espirito Santo Lemos.
João Gonçalves de Pinho Júnior.
Jorge Gonçalves de Pinho.
João Luiz Rodrigues Pinheiro.
José Cypríapb Rodrigues Pinheiro,

AULAS SECUNDARIAS.

Francez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(*) Feliciano José Neves Gonzaga Júnior.
Florestan da Silva Vieira Braga.
(*) A r t h u r da Costa Magalhães.
Alfredo Ribeiro Franco.
Luiz José da Silva Júnior.
Ernesto Francisco de Souza Lemos.
Vicente Octayiano Victor Paulino.
Augusto Maria Sisson.

Latim.
1. (*) Feliciario José Neves Gonzaga Júnior.
2. Florestan da Silva Vieira Braga.
3. •(*) Arthur da Costa Magalhães:
4. Vicente Octaviano Viclor Paulino.
(*) Ahimno gratuito da Irmandade.
3

Geographia,
4. O Feliciano José Neves Gonzaga Júnior.
2. João Gonçalves de Pinho Júnior.
3. (*} Arthur da Costa Magalhães.
A. Vicente Octaviano Viclor Paulino.
5. Ernesto Francisco de Souza Lemos.
6. Alfredo Ribeiro Franco.
Rio de Janeiro, 1." de Junho de 4873.—O Professor e Director, Luiz Antônio Vieira, de Barros
e Vasconcellos.

ANNEXO — C.

(*) Alumno gratuito da Irmandade.

Ptata e desctipção do Consisto,

Descripção dia planta do «Consisto*
rio» ••levantada pelo Engenheiro
Bacharel Miguel yViitonlo «Voão
Rangel de Vasconcéllos.

O Consistorio da Imperial Irmandade do Divino
Espirito Santo da Lapa occupa o edifício térreo
situado á esquerda da Igreja do Convento de Nossa
Senhora do Carmo, e que faz quina com a travessa
do Desterro;
compõe-se de três peças distinctas :
1.a Antigo corredor grande das catacumbas da
Igreja, o qual é actualmente a Capella da Irmandade , tem 74,5 palmos de comprimento e
23,7 palmos de largura; contém uma divisão de
esluque com uma porta de 9 palmos de largura,
divisão esta feita pela mesma Irmandade, a fim de
dar livre ingresso aos Religiosos para as suas catacumbas, cuja porta de enIrada se acha neste
corredor, e bem assim tornar a mesma Capella
independente dessa servidão; communica-se com
a Igreja pela porta que dá para O corredor á esquerda da mesma Igreja, e tem uma porta
(a principal) para a rua da Lapa, de 9 palmos de
largura.
2.• Antigo corredor pequeno das catacumbas,
perpendicular á extremidade esquerda do grande e parallelo á travessa do Desterro, tem 66 palmos de comprimento e 15,7 palmos de largura r
é actualmente
sala das sessões da Mesa.
3. a Antigo corredor pequeno das catacumbas,
que fica atravez do fundo das sepulturas dos
Religiosos, perpendicular á extremidade deste ultimo corredor e parallelo ao primeiro, tem 43,6
palmos do comprimento e 16,8 de largura : serve
de arrecadação.

Estas três peças dão para um' pateo, a cujas
faces são contíguas, e de que a Irmandade também
está de posse.
Rio de Janeiro em 10 de Outubro de 1872.—
O Engenheiro Bacharel Miguel A. J. Rangel de
Vaseonceltos.

ANNEXO - D.
Parecer approvado pela Mesa sobre as obras
feitas no Consistorio,

l»ai*eeeis appr*o vaclo unanimemente
pela Mesa cie QTí cie I^evereii-o de
, sobre as ot>ras Feitas no conetc.

A commissão nomeada em sessão de 23 de
Janeiro ultimo para examinar os trabalhos apresentados pela commissão encarregada de agenciar
os meios necessários para occofrer ás despezas
extraordinárias e urgentes com o concerto do cqnsistorio da Imperial Irmandade do Divino Espirito
Santo da Lapa, vem hoje cumprir o mandato que
lhe foi imposto pela Mesa conjuncta.
A commissão encarregada de agenciar donativos,
para os uns já expostos, lançou mão de três benefícios, sendo um no theatró Lyrico Fluminense e
dous no Cassino Franco Brasileiro.
O 1.° beneficio rendeu a quantia de 3:895$000,
o 2." a de 140$000 e o 3.* a de 988gOOO, sommando
tudo cinco contos vinte e três mil réis (5:023$000),
este algarismo ter-se-hia elevado, se não houvesse
a infelicidade de cahir uma copiosa chuva na noite
de 19 de Novembro próximo passado marcada
para o 2." espectaculo ; a despeza feita com o 1."
benefício foi de 2:107$000, e a dos dous últimos
de 740$000, apresentando uma despeza total de
dous contos oitocentos e quarenta e sete mil réis
(2:847$OOQ), que comparada com a receita illiquida
4

de8:023$pt)0, rèsultaarenda liquida
a qual foi appücada ás seguintes despezas:
( _ icerto e pintura do consistorio, etc . \ :'120$000
/. mario para a sala das sessões (*)...
1õü$000
•"•v,ucqs de palhinha para a Igreja
S50$000
Ajardinamento do pateo.............
SOffQOQ
Somma
2:170$OOÕ
Importância agenciada
2:176$OOQ
Saldo existente
"
6#OQÕ
vmm i !«•• n • M i,ia

1 -—

Os abaixo assignados não podem neste momento
deixar de propor um voto de louvor á digna eomradssão encarregada de agenciar os donativos, não
:;ò pelo trabalho que tiveram na distribuição dos
bilhetes dos referidos benefícios, como pôdereis
• 3r pelo relatório que vos foi apresentado, como
bmbem pelas obras feitas no consistorio e sala
das sessões da Imperial Irmandade, pois estas
eram de grande necessidade, visto o estado de
ruína em que se achavam, e segundo a opinião dos
abaixo assignados foram ellas contractadas por
preços muito razoáveis.
Cumpre finalmente declarar-se que todos os
documentos de despeza acham-se revestidos de
todas as circumstancias que attestam a sua legalidade.
Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 1873.—Jgnacio
Vieira do Couto Soares.— José Maria Pereira.—
Carlos Fernandes Monteiro.
Foi approvado por unanimidade de votos.—Rio,
27 de Fevereiro de 4873. —O Tice-Provedor, João
Domingws Vieira.
(*) Este armário está embutido na parede; tem 16 palmos de
comprimento c 9 de largura; a frente é de viuhatico cnvernisado; as costas c illjargas são de canclla preta, e as prateleiras moveis.
A Mesa Administrativa achou o seu preço (150#000) tão razoável, que, em sessão de 23 de Janeiro do corrente anno,
autorizou o Sr. Thcsoureiro da Irmandade a mandar fazer inais
dous armários iguaes áijuelle, sendo, porém, esla despeza sãtisfeita com oproducto dos Diplomas conferidos aos Irmãos.

ANNEXO — E.
Testamento do Bemfeitor Francisco Xavií
de Mattos Pimentel.

Testamento *lo Uemfeitor
eisco X. aviei-<Ie Mattos I*imentel

— lllustrissimo Senhor Doutor
•luiz de Direito de Capellas e Resíduos.— Dizem o
.Juiz e mais Irmãos mcsarios da Irmandade do
Divino Espirito Santo, erecta na Lapa do Deslerro, que para bem de seu direito e justiça
precisam que o Escrivão deste Juizo, revendo
os Livros de registro de testamentos do anno de
mil oitocentos vinte e seis ou vinte e sete, em que
Mleceu Francisco Xavier de Mattos Pimentel,
delles e do qual constar, lhes passe por certidão
as verbas que no mesmo testamento disserem respeita á dita Irmandade; e porque, para isso se
precisa despacho ,"pedem a Vossa Senhoria seja
servido mandar passar a dita certidão na fôrma
requerida do que constar. — E. Receber Mercê.
—P. Rio de Janeiro, trinta e um de Maio de mil
oitocentos trinta e oito. Pinto.— Francisco de
Mello Franco, Escrivão da Proyedoria dos Resíduos e Capellas desta Corte e Cidade do Rio de
Janeiro, por Sua Magestade Imperial que Deus
Guarde, etccetera. Certifico que revendo o Livro
de Registro de Testamentos de numero trinta c
quatro, nelle a folhas sessenta e seis se acha registrado o testamento de Francisco Xavier de Mattos
Pimentel, e do mesmo consta as verbas de que
traia a petição, as quaes seus theores são da
fôrma e ma'neira seguinte: — Declaro que uma
acção deixo a minha cria nomeada Testamenteira Emerenciana Angélica do Sacramento. Outra
accão (*) deixo para os Thesoureiros da Irmandade
do Espirito Santo da Lapa, hoje convento do Carmo,
para dos lucros da dita acção fazer-se a festa
(*) Acção do antigo Banco do Brasil,
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do Senhor dos Passos da dita Igreja annualmcnle,
n da quantia que sobrar da festa repartirá com
quarenta pobres cm louvor da Quarentena de
IN osso Senhor Jesus Christo, c serão repartidas no
dia da mesma festa do Senhor dos Passos. — Declaro que possuo três moradas de casa na frente
da Igreja da Lapa, hoje convento do Carmo, a da
minha residência (1) deixo á minha Testamenteira
Emcrenciana Angélica do Sacramento, e as duas
mais pequenas contíguas (2) deixo para as duas
filhas do meu compadre e testamenteiro, ficando
cada uma com sua casa gozando só o uso e fructo,
pois que, morrendo qualquer dellas passará o
uso e fructo a seu pai, e morrendo porém ambas
succederá o mesrno, cm fôrma que morrendo o
pai e filhas passarão as casas para a Irmandade
do Espirito Santo da Lapa.—Declaro que da
mesma fôrma, só deixo o uso e fructo da casa em
que mora a dita Emerenciana Angélica do Sacramento, pois que morrendo esta, e sendo viva sua
uvó Maria Thereza Xavier, gozará esta do mesmo
uso e fructo, bem como gozará também da casinha do fundo (3) a dita Maria Thereza Xavier, e
quando esta falleça primeiro do que a filha, quero
dizer primeiro que a neta, passará a casinha a
esta, porém, fallecendo uma e outra passará igualmente as casas que vem a ser da frente e do fundo
á Irmandade do Espirito Santo para dos alugueis
se casar orphãs na fôrma que pratica a dita Irmandade, a quem recahirá por morte das usufructuarias as quatro moradas de casas.—Termo de
Aceitação. Aos cinco dias do mez de Outubro de
mil oitocentos vinte e quatro nesta Cidade do Rio
de Janeiro em meu Cartório appareceu presente
Francisco das Chagas Maia e Emerenciana Angélica
do Sacramento, moradores na rua dos Barbonos
numero sessenta e nove, que vive de seus bens, e
ella em companhia delle aceitantc e sua tilha FranIlua da Lapa n." 2. •
»
»
» ii. o s 4 c 6.
(3) B c e c o do Império n." l.

cisca Simpliciana, digo, .laeeilante e por elle* me
foi dito que fazia a aceitação da Testamenlaria de
Francisco Xavier de Mal tos Pimento!, que em seu
Testamento os nomeava seus Testamenleiros em
commum, que se obrigavam a conferir as disposições testamentarias do dito Testador, a dar contas
neste Juko em tempo competente, ou quando
lhe for determinado, o como assim o disseram,
assignaram. Eu José Thomaz de Aquino o escrevi.
— Francisco das Chagas Maia.— Emerenciana Angélica do Sacramento. — Nada mais se continha
nem outra cousa alguma declarava em as ditas
verbas e termo de aceitação do Testamento com que
falleceu Francisco Xavier de Mattos Pimentel, o
qual se acha registrado no Livro de registro de
Testamentos de numero trinta e quatro ao qual me
reporto, e por estar em tudo e por tudo conforme,
sem cousa que duvida faça, conferi, subscrevi
e assignei nesta sobredita Corte e muito leal'
e heróica cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, .Corte e Capital do Império Constitucional
do Brasil, aos trinta e um dias do mez de Maio
do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus
Christo de mil oitocentos trinta e oito. E eu Francisco de Mello Franco, Escrivão que subscrevi e
assigno. Francisco du Mello Franco. — E nada mais
se continha em o dito documento que me foi apresentado que aqui bem e fielmente fiz extrahir a
presente Ipublica-fórma do original, ao qual me
reporto em poder da parte apresentante, a quem
entreguei com esta que conferi, e por estar conforme subscrevo e assigno em publico e raso
nesta Corte do Rio de Janeiro, aos vinte e três dias
do mez de Agosto do anno de mil oitocentos sessenta e cinco. E eu Carlos Augusto da Silveira Lobo,
Tabellião que a subscrevo e assigno em publico e
raso. Em testemunho da verdade, estava o signal
publico. —Cnrlox Aufliisio da Silveira Lobo.

ANNEXO —
Balanço da receita e despeza efíectuadas
no anno eoiaprômissal de 18 7 2 a 18 7 3,

RESUMO
Oo Balanço cia receita e despeza da Imperial Irmandade- do (Divino Espirito S
\
da Lapa do Oesterro no anno compromissal de

DESPEZA.

RECEITA.
l:Of)0,<ÍOOO
9í(>S090
!J-ÍO«OOQ
1088008
2:a28«OflO
Receita eventual, a saber:
Producto liquido do beneficio e reciias dadas nos Theatros Lvrico
e Cassino para compra de bancos
para a Igreja e diversos concertos
nn Pruxiistni-in

Esmolas
Expediente
Dospe/as com o Evlernato

i
>j

l:0!i"j!S20
448000
40SOOO
3!«S820
(K)0«OüO
2:«13SaOO

8"0,<)0í)0
Concertos e pintura do Consiste rio.. l:32i)#000

2:1708000

9'17fi<!000

Dilas feitas com o prodúcto da v snda do prédio
n.» g á rua da Lapa, a saber:
Valor de cinco apólices da d vida
publica de 1:000(1000 juros de 6 %
recebidas em pagamento ;i 1 OKU

0:712,1220

Apólices da divida publica:

>,;>.
.

Fm apólices .
42:200jíüüO
• Ditívs dprigados ao Recolhimento do
Santa! Tíieie/a
20:000,<iooo

GOOjSOOO
4õ$800
SOáíOOO

3:920S(800

Despezas diversas e eventuaes:
3:5008000
l

Saldo Q U( Y passou do anuo compromissal de
1871—1872, a saber:

S'228ffOOO

Direitos de 10 % de transmiss; o do
....
Décima urbana do exercici j de
1872—1873
Despczas de cartório

Valor do cinco apólices de 1:000$
cada uma de juros de 6 % reci1bidas, em pagamento por conta do
prodúcto da venda do prédio n." 6
á rui da Lapa .
. .
.
S:000{!000
Dito de uma dita de SOa.lOOO de juros
de (i °/0 comprada com o saldo
da renda do corrente auno compromissa!
8GOSOOO
14:8 Ji$220

?i:SOÜJO()0

Compra de uma apólice da d vida
publica do valor nominal de 800S
....

S24i5000

Diversas despezas especilicada s no
....

1:4448820

S7ÍJJ981

Saldo que passa para o anno c mipromissal de
1873-187Í, a saber:
C2:200,<jOOO
47:7000000
Ditas obrigadas ao Hecolhin enlo
....
20:000,?000
de Santa Tlicreza

lí.i:ííi;)S2ül

l:9GO,iH20
13:lCO,?õCü

''

Rio

•

Ditas feitas com o prodúcto do bci eíkio c recitas
dadas nos Tlicatros, a saber:

Dito da arremalaçJo do prédio n.° 6
á rua da Lapa, legado por Francisco Xavier de Mattos Pimentel. 6:OOOJtOOO
Diversas receitas mencionadas no
balanço geral
.. líiíSSfiíáw

'

Ordenados a empresados... 1

(Í7:7(XMOOO

•*•

i

i
SGSSGSo
f)7:700.«OíK»
l,5:4G9S2ül

de Janeiro, etn 31 de Julho dü 1,873. — O THESOUREIHO , José' Ferreira da Silva Paranhos.

(Í7-.7ÜOSÜW)

