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APÊNDICE - A 

Livro para as actas das Sessões da congregação da Academia de Bellas Artes da Bahia 1878 a 1895 

 

 
Linha Margem Corpo do Texto Margem Folha Obs. 

1    1r  

2      

3      

4  Este livro é destinado para n’ elle    

5  -serem escriptas as actas das sessões    

6  -da Congregação da Academia de     

7  -Bellas Artes da Bahia.    

8  -Bahia 13 de Janeiro de 1878    

9  O Diretor    

10  [assinatura] Miguel Navarro Canizares    

11      

      

L      

1  Acta da Conferencia entre os professores da Acade    

2  mia de Bellas Artes da Bahia em 12 de     

3  -janeiro do anno de 1878    

4  -     

5  -    

6  -    

7  -Aos doze dias do mez de janeiro do anno de     

8  -1878 reunidos os professores Miguel Navar    

9  -ro Y Canisares, João Francisco Lopes Roiz, enge-    

10  -nheiro José Allioni, dr. João Fran.
co

 Lopes Ro-    

11  -drigues filho, Manoel Silvestre Lopes Ro-    

12  -drigues e Austricliano Francisco Coelho, não    

13  -podendo comparecer o professor Francisco Bar-    

14  -bosa de Araujo, o professor Austricliano ex-    

15  -poz o estado da Academia, terminando por     

16  - lembrar a necessidade da nomeação dos    

17  -funcionarios da mesma; no que sendo con-    

18  -cordes todos os seos collegas passou-se por    

19  -indicação do mesmo a fazer as seguintes    

20  -nomeações de director o professor Canizares,    

21  -de vice-director o professor Lopes Roiz de    

22  -thesoureiro o professor José Allioni, e por     

23  - indicação d’este para secretario o professor    

24  -Austricliano, assim como para o lugar de    

25  -ajudante de secretario o professor Mano-    

26  -el Lopes, ficando desde logo todos empos-    

27  -sados em seos respectivos lugares.    

28  -Seguiu-se depois a combinação do horario das    

29  -aulas, trabalho que ficou muito adiantado.    

30  -Foi lido um officio assignado por Elysario    

31  -Elpidio Ribeiro Guimarães offerecendo-se    

32  -para ensinar francez, decidio-se que es-    

33  -te ramo de ensino não fazendo parte do    



191 

 

 

 

Linha Margem Corpo do Texto Margem Folha Obs. 

34  plano de estudos da academia fosse agra-    

35  decida a offerta; louvada a bôa vontade do    

36  mesmo.  Nada mais havendo a tratar-se    

37  eu Austricliano Francisco Coelho secreta-    

38  rio lavrei a presente acta em que me     

39  assigno.  [assinaturas] Canizares       Austricliano Coelho    

      

      

 4     

1  -Acta da sessão da Congregação em 14 de Ja-    

2  -neiro de 1878    

3  -Presidencia do Professor Canizares    

4  -    

5  -Aos quatorze dias do mez de janeiro do anno    

6  -de 1878, presente os professores Lopes Roiz,    

7  -Allioni, Manoel Lopes, Dr Lopes e o abaixo    

8  -assignado, faltando o professor Barbosa, abrio-se    

9  -a sessão. Foi lida e sem debate approvada a     

10  -acta da conferencia do dia 12. Não havendo ex-    

11  -pediente. Pelos professores Allioni e Dr. Lopes    

12  -foram apresentados os professores Carlos Celso    

13  -de Morais e pharmaceutico Amaro de Lellis    

14  -Piedade que se offereceram o 1º para leccio-    

15  -nar mattematicas, o 2º para a cadeira de Es-    

16  -tetica e Historia das Bellas-Artes, os quaes foram    

17  -aceitos unanememente e logo empossados em obser-    

18  -vancia do § único das disposições provisorias, que    

19  -estão segudo esta Academia.    

20  -Por proposta do professor Austricliano concedeu-se    

21  -aos professores Canizares e Lopes Roiz permis-    

22  -são para abrirem um curso especial de     

23  - desenho e pintura destinado ás senhoras,    

24  -porem em horas que não fossem as mar-    

25  -cadas para os alumnos, revertendo o producto     

26  -do m.
mo

 curso em favor dos ditos professores    

27  -concluio-se o trabalho do horario das    

28  -aulas. Por proposta do Director foi no-    

29  -meada uma commissão composta dos snrs.    

30  -Canizares, Lopes Roiz e Dr. Virgilio Damasio    

31  -a fim de em nome da Academia com-    

32  -primentarem a S. Exm
a
 o Dr. Bel. Henrique    

33  -Pereira de Lucena, Presidente da província    

34  -e agradecer-lhe os serviços prestados por    

35  -S. Exm
a
. Nada mais havendo a tratar-se deo-    

36  -se por finda a sessão, cuja acta eu Austri_    

37  -cliano Francisco Coelho lavrei e na qual    

38  -me assigno como secretario    

39  -[Assinatura]          Cañizares       Austricliano Coelho    

   [5]   

1  -Acta de Sessão em 1º de Fevereiro de 1878    

2  -    

3  -Presidencia do Prof. Canizares    

4  -    
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5  -Ao primeiro dia do mez de Fevereiro de 1878, presen-    

6  -tes os professores, Lopes Roiz, Piedade, M
el
 Lopes, Allio    

7  -ni, Dr. Lopes e Carlos Celso, faltando o Sr. Barbosa, foi    

8  -aberta a sessão. Lida a acta da sessão anterior    

9  -sem debate foi approvada. O expediente constou    

10  -dos seguintes officios um do administrador do the-    

11  -atro de S. João communicando que o Ex
mo

. Governo da    

12  -provincia cedêra em favor da Academia de Bellas    

13  -Artes o beneficio da província, a que está obrigada    

14  -a companhia lyrico-francesa do Srº Roger C
e.
    

15  -tes officios assignados por Frederico Desiderio de    

16  -Barros, José Hyppolito de Cerqueira Lima e     

17  -Eggario Elpidio Ribeiro Guimarães, por cujo    

18  -meio se offereciam para professores d’esta a_    

19  -cademia, mandou-se agradecer, declarando ao    

20  -1º que estando completo dos professo_    

21  -res da secção de pintura, não podia ser acceito;    

22  -e aos dous ultimos que não fazendo parte do    

23  -programma dos estudos da academia o por-    

24  -tugues e o francez não poderão ser acceitos taes    

25  -offerecimentos.   Pelo Sr. D. Virgilio Dama_    

26  -sio, convidado tambem para a presente reu_    

27  -nião, foi declarado que em companhia do Sr.    

28  -Canizares fôra ao theatro publico e conferenciara    

29  -com seu administrador acerca do espetaculo: n’esta    

30  -occasião foi nomeada uma commissão para cui_    

31  -dar do beneficio, ficando ella assim composta    

32  -Dr Virgilio, Canizares e Allioni.    

33  -Por proposta de prof. Canizares foi creado um    

34  -curso de musica e sendo apresentado o nome de    

35  -Pedro José Baptista J
e
 de Lima para regel-o, aguardou    

36  -se informações. Mandou-se admettir gratuita-    

37  -mente nos diversos cursos os meninos. Fran.
co 

Teren_    

38  -cio Vieira de Campos, Wenceslau Campos, Estevão de    

39  -Oliveira Olinto. Nada mais havendo a    

      

1 6 -tratar-se deu-se por finda a sessão. E eu Austri_    

2  -cliano Francisco Coelho, secretario, lavrei a presente    

3  -[Assinaturas] Canizares               Austricliano F. Coelho    

4  -    

5  -Acta da sessão em 2 de Abril de 1878    

6  -                                Presidencia do Prof. Canizares    

7  -    

8  -Aos [dous] dias do mez de Abril de 1878 as 8 ho_    

9  -ras da noite abriu-se a sessão a qual assistiram    

10  -os sr
s
 professores Lopes Roiz, Dr. Lopes Allioni, Carlos     

11  -e Lellis Piedade, faltando o Sr. Barbosa e Austriclia_    

12  -no que dirigio ao director uma carta particular    

13  -na qual pedia q~ fosse a secretaria passada ao    

14  -abaixo assignado voto como não podia elle apre_    

15  -sentar-se n’esta noite. O expediente constou    

16  -apenas de uma offerta do Sr. Antonio Lopes Car_    

17  -doso constando de uma excellente collecção de    
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18  -gravuras, representando os fastos de    

19  -Napoleão 1º gravadas a buril por André Apo    

20  -ani. O director propõe q~ esta offerta fosse    

21  -agradecida por meio de um officio, aprovado.    

22  -O professor Carlos propoz para professor d’esta Aca_    

23  -demia ao Sr. Eduardo Dotto = approvado unanimi_    

24  -mente. Por proposta do Director foi creado o car    

25  -go de porteiro d’esta academia, vencendo a gra_    

26  -tificação de quinze mil reis mensaes, moran_    

27  -do no estabelecimento, prestando fiança, responsa_    

28  -vel pelos extravios e obrigado a todo aceio do es_    

29  -tabelecimento = approvado.    

30  -Declarou o Sr. Allioni que o professor Adelel_    

31  -mo Fran
co

 do Nascimento se prestava a dirigir o    

32  -curso de musica para cuja cadeira o propunha,    

33  -approvado marcando-se a primeira reunião para     

34  -a sua apresentação. Propoz o professor Carlos que     

35  -fosse nomeado uma commissão, que se incumbis_    

36  -se de ir as redacções dos jornaes mais acreditados    

37  -d’esta capital afim de pedir-lhes a publica_    

38  -ção de artigos relativos a academia = approvado    

39  -sendo nomeados os professores Allioni Carlos    

    7  

1  -e Lellis. Por proposta do director nomeou-se outra    

2  -commissão para q~ dirigindo-se a S. Exm
o
 O Sr Barão    

3  -Homem de Mello, presidente da provincia    

4  -sollicitasse de S. Ex
a
 sua valorosa protecção na pro_    

5  -xima abertura da Assemblea Provincial sendo nome_    

6  -ados os professores Canizares, Lopes Roiz e Austricliano.    

7  -Propoz Carlos que fossem publicados em todos os     

8  -dias 6 de cada mez as faltas dos alumnos que até es_    

9  -te dia as não tivesse abonado, e que esta publicação    

10  -seja feita nos jornaes mais lidos d’esta Capital= ap-    

11  -provado = Propoz o director que fosse cedida ao alum_    

12  -no Boaventura José da Silva o restante de sua ma_    

13  -tricula em virtude dos relevantes serviçõs por elle    

14  -prestados na cobrança dos bilhetes do beneficio    

15  -em favor da academia; = approvado = Pelo mesmo se_    

16  -nhor foi ainda proposto que egual cessão fosse    

17  -feita ao alumno M
el
. Roiz~ de Azevedo em vista do    

18  -que a Academia lhe deve pela importancia da    

19  -execução dos bancos e mais alguns utensilios, que    

20  -constituem a mobilia d’ Academia; = approva_    

21  -do; = Pelo professor Allioni thesoureiro, foi    

22  -apresentado um balancête da receita e despesa    

23  -d’academia até esta data, assim como o resultado    

24  -liquido obtido até aqui do beneficio, e qual o desti_    

25  -no que se deveria dar lembrando que fosse applicado    

26  -as necessidades extraordinarias da Academia a quant_    

27  -tia de 299$000[
os?

] = aceita= Propoz o director    

28  -que se mandasse vir da Europa objectos mode_    

29  -lados em gesso, destinados ao estudo e copia dos    

30  -alumnos e que para isto fosse applicado a quan_    
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31  -tia necessaria, tirada do producto do beneficio    

32  -approvado= Mandou-se officiar ao professor    

33  -Barbosa do Araujo convidando-lhe a comparecer    

34  -as reuniões da Congregação = Foi matriculado    

35  -gratuitamente, de accordo com as disposições pro_    

36  -visorias e por proposta do professor Carlos    

37  -[repetido no original] Carlos da Costa Carvalho: por proposta 

do 

   

38  -Vice-director gozou do mesmo indulto João    

39  -Antonio da Silva. Foi proposta do professor    

 

 

8   8  

1  - Allioni fixou-se o numero dos alumnos gratui_    

2  -tos de dous por dez no maximo = approvado.    

3  -Nada mais havendo a tratar, terminou a ses_    

4  -são as dez horas da noite e para constar, eu    

5  -Manoel Silvestre Lopes Rodrigues, secretario    

6  -adjuncto lavrei a presente acta em que    

7  -me assigno. Assignado M. S. Lopes Rodrigues    

8  - [Assinaturas] Canizares                Austricliano Coelho    

9  -    

10  -Acta da sessão de 9 de Abril de 1878    

11  -Presidencia do Prof. Canizares    

12  -Aos nove dias do mez de Abril de 1878 presentes    

13  -os professores Lopes Roiz~, Piedade, M
el
 Lopes, Allioni,     

14  -D. Lopes e E. Dotto, faltando os Sr Carlos e Barbosa    

15  -foi declarada aberta a sessão. Lida a acta de 1º     

16  -de Fevereiro, foi sem discussão approvada = Expedien_    

17  -te = uma carta da commissão encarregada de fa_    

18  -zer o funeral do rei Victor Emmanuel con_    

19  -vidando a Congregação para aquelle acto, outra da     

20  -sociedade Democratica = Classe Caxeiral para a inau_    

21  -guração de suas aulas: em taes solemnidades se     

22  -fez representar a Congregação por meio de com_    

23  -missões tiradas de seo seio; um officio assig_    

24  -nado pelo pharmaceutico Augusto Mendes de    

25  -Moura offerecendo a academia o busto do fi_    

26  -nado Conselheiro Dr. Jonathas Abbot= Man_    

27  -dou-se agradecer. Pelo professor Piedade foi    

28  -apresentado o professor Adelelmo que declarou    

29  -poder leccionar musica nas 2as e 5as feiras de 8 as    

30  -9 horas da noite: foi este digno professor cum_    

31  -primentado por todos os membros presentes, ao    

32  -que agradeceu de modo m
to

 satisfactorio.    

33  -Propoz o director que não fosse por ora posta    

34  -em execução a deliberação tomada na sessão    

35  -anterior relativam
e
. a publicação das faltas    

36  -dos alumnos depois das considerações feitas     

37  -pelos professores Dr. Lopes Allioni e Austricliano    

38  -foi adiada a execução da me.
ma

 deliberação, para    

39      

      

1  -de novo ser tratada quando presente estivesse o professor    
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2  -Carlos. O professor Allioni deo conta da commissão    

3  -de q~ fôra encarregado, declarando q~ tendo se dirigido com    

4  -seos companheiros as Redacções dos seg
es.

 Jornaes = Diario    

5  -de noticias,Diario da Bahia, Monitor e Correio, fal_    

6  -tando o Jornal por não se achar quem o represen-    

7  -tasse, todas ellas prometteram fazer gratuitam
e
.    

8  -a publicação dos editaes annuncios e todas as noti_    

9  -cias que dicessem respeito a esta academia, pres-    

10  -tando-se alem d’esta o Diario de Noticias a publicar    

11  -em avulsos o programma do ensino accompanhado    

12  -do horario. Finalm
e
. Declarou-se creada a aula     

13  -de musica empossado seu professor e aberta a     

14  -funccionar no dia 2 de Maio vindouro. E por    

15  -nada mais haver a tractar-se deo-se por finda    

16  -a reunião marcando-se o dia 16 para outra: e     

17  -eu Austricliano Fran.
co

 Coelho lavrei a presen_    

18  -te acta em que me assigno.    

19  -[Assinatura] Canizares               Austricliano Coelho    

20  -    

21  -Acta da sessão em 16 de Abril de 1878    

22  -Presidencia do Prof. Canizares    

23  -    

24  -Aos dezesseis dias do mez de Abril do anno de    

25  -1878, presentes os professores Lopes Raiz~, Pieda_    

26  -de, M
el
. Lopez, Dr. Lopes, faltando os Srs. Allioni,    

27  -Dotto, Carlos, Barbosa e Adelelmo, abrio-se a     

28  -sessão. Foi lida e approvada a acta da sessão    

29  -do dia 2 com uma emenda do professor Piedade    

30  -relativam
e
. Ao porteiro que fica obrigado ao paga_    

31  -mento de qualquer objecto da academia extravia_    

32  -do por culpa ou desleixo seu. Expediente= cons_     

33  -tou de uma carta do Club Caixeiral convidan_    

34  -do a Congregação para assistir a collocação do retra_    

35  -to do Dr. Frederico Lisbôa em um dos sallões da    

36  -casa da sociedade= nomeou-se uma, commissão:    

37  -tres propostas ao lugar do porteiro assignadas    

38  -por João Ribeiro do Valle, Emiliano Maxi-     

39      

  

10 

    

1  -mo da Cunha Rêgo e José Braz Gonçalves dos Passos:    

2  -a primeira rejeitada por não ter vindo accom_    

3  -panhada de documento algum que abonasse o     

4  -merito do proponente, a segunda, não obstan_    

5  -te estar nas condicções da primeira teve em seo    

6  -favor a informação valiosa do professor Pieda_    

7  -de; e a terceira estava accompanhada de um    

8  -attestado assignado por tres cavalheiros que affir-    

9  -mão a bôa conducta e o merito do proponen_    

10  -te: sobre as duas por tanto versou a discussão     

11  -em que tomaram parte os professores Piedade,    

12  -Austricliano, Dr Lopes e Canizares, ficando por fim    

13  -nomeado porteiro José Braz Gonçalves dos Passos com     
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14  -a fiança do professor Austricliano. Foram apresenta_    

15  -dos pelo secretario tres propostas que deveria ser    

16  -discutidas em outra sessão. Nada mais ha-    

17  -vendo a tratar se encerrou-se a sessão da qual    

18  -lavrei a presente acta eu Austricliano Francisco    

19  -Coelho, secretario.    

20  -[Assinaturas]    Canizares Austricliano FCoelho    

21  -    

22  -Acta da sessão em 23 de Abril de 1878    

23  -Presidencia do Prof. Canizares    

24  -    

25  -Aos vinte e tres dias do mez de Abril do an_    

26  -no de 1878, presentes os professores Lopes Roiz~,    

27  -Allioni, Dr. Lopes, Dotto e M.
el
 Lopes abaixo fir    

28  -mado abrio-se a sessão. Não havendo leitura da    

29  -acta por não ter comparecido o secretario. Deo    

30  -sciencia o director que o porteiro começara seo    

31  -exercicio hontem 22; e propunha que se no-    

32  -measse um dos professores para confeccionar    

33  -o regulamento do porteiro foi nomeado    

34  -o abaixo assignado. Apresentou-se o portei-    

35  -ro à congregação. Propoz o director que fosse    

36  -dado um diploma de benfeitor d’esta Aca-    

37  -demia ao Dr. Virgilio Damasio pelas re_    

38  -levantes serviços que á ella tem presta-    

39  -do; assim como q~ fosse tirada a oleo o    

      

      

1  -seu retrato para ser collocado em um das sallas d’es_    

2  -ta Academia = approvado. O professor Allioni    

3  -pede a nomeação de uma commissão p
a
. Em    

4  -nome da Academia agradecer ao D. Virgilio os serviços    

5  -prestados especialm
e
. por occasiao do beneficio q~    

6  -teve lugar no theatro de S. João a 17 de Fevereiro.    

7  -attendido. O director inspirado em usanças    

8  -das academias europeias propõe a creação do lugar    

9  -de presidente d’esta, e que seja nomeado o Dr.    

10  -Virgilio Damasio, aceito e mandou-se commu-    

11  -nicar. E não havendo nada mais a tratar-se en_    

12  -cerrou-se a sessão; para q~ tendo isto conste, eu    

13  -Manoel S. Lopes Roiz. Ajudante do secretario    

14  -haver a presente – Assignado M. S. Lopes    

15  -Rodrigues      

16  -[Assinaturas] Canizares                 Austricliano    

17  -    

18  -Acta da sessão em 30 de Abril de 1878    

19  -Presidencia do Prof. Canizares    

20  -    

21  -    

22  -Aos trinta dias do mez de Abril do anno de     

23  -1878, presentes os professores Lopes Roiz~, Allioni    

24  -M
el
. Lopes, Piedade, F Barbosa, Dr Lopes e Dotto, faltan_    

25  -do os Drs. Carlos e Adelelmo, foi aberta a sessão.    
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26  -Lida a acta da sessão de 23 ponderou o Sr.    

27  -Allioni que ao Dr. presidente da academia foi    

28  -concordado que elle teria a faculdade de assis_    

29  -tir as reuniões da congregação p
a
. melhor    

30  -inteirar-se de todos os negocios e n’este senti-    

31  -do offerecia uma emenda; e com ella foi    

32  -approvada a acta. Declarou o secretario q~    

33  -por motivo alheio a sua vontade deixava    

34  -de fazer a leitura da acta da sessão de     

35  -16, o que faria na 1ª reunião.= Não hou_    

36  -ve expediente= Propõe o secretario que as    

37  -reuniões da congregação sejão uma vez em     

38  -cada mez; o professor Allioni quer de 15    

39  -em 15 dias approvada esta proposta e re_    

40  -jeitada a do secretario. Foi lido o regu_    

      

 12     

1  -lamento do porteiro confeccionado pelo professor    

2  -M
el
. Lopes e depois de feitas algumas alterações    

3  -foi approvado. Pelo secretario foi declarado    

4  -que para os papeis pertencentes a academia não ti-    

5  -nhão até esta data lugar para serem guar-    

6  -dados em vista do que receiava assumir to-    

7  -da responsabilidade de seo cargo. Pelo dire_    

8  -ctor foi proposto que se encerrasse uma fe-    

9  -licitação ao S. Ex
a
 o Sr Barão Homem de Mello    

10  -no dia seguinte, aniversario natalicio de S. Exa    

11  -como demonstração de apreço deferencia e res_    

12  -peito. Nada mais havendo a tratar-se    

13  -eu Austricliano Fran
co

. Coelho, secretario, lavrei    

14  -a presente, em que me assigno.    

15  -[Assinatura]          Canizares         Austricliano    FCoelho    

16  -    

17  -Acta da sessão em 14 de Maio de 1878    

18  -    

19  -Aos quatorze dias do mez de Maio do anno de    

20  -1878, presentes os professores Barbosa, Lopes Roiz~,    

21  -Piedade, M
el
. Lopes, Dotto, Allioni e Adelelmo, fal_    

22  -tando os Sr. Dr. Lopes, Carlos declarou-se aberta a     

23  -sessão. Foram lidas as actas de 16 e 30 de Abril    

24  -e sem discussão approvadas. Constou o expediente    

25  -de um officio do Dr. Virgilio em que declarou    

26  -aceitar o encargo de presidente d’esta Academia,    

27  -mandou-se archivar O secretario deo sciencia    

28  -dos officios sahidos da secretaria: pelo mesmo    

29  -foi lembrado q~ já era tempo de remetter-se a     

30  -directoria geral da instrucção o mappa exigi-    

31  -do por lei, porem para a remessa do programma do    

32  -ensino desta academia, pelo que pedia q~ o Mensa    

33  -geiro informasse em que estado se achava ele na     

34  -typographia, foi satisfeito.    

35  -Pelo director foi apresentada uma relação    

36  -de bancos e mesas indispensaveis ao estabelecimeno.    
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37  -na importancia de 287$os, quantia pela    

38      

39      

  -    

 13 -    

1  -qual os deseja vender seo proprietario o Dr. Lebrão    

2  -e depois dos calculos e estudos feitos em relação ao concerto 

[sic]. 

   

3  -que nos me.
mos

 bancos se deverá fazer foi deliberado q~    

4  -se offerecesse a q
tia

 de 100$os por todos e a não con_    

5  -cordar com isto o Dr. Lebrão se compraria então a_    

6  -quelles que fossem mais precisos, tendo o thesou_    

7  -reiro em m
ta
 consideração não só a economia, como    

8  -o estado dos recursos da Academia, fican_    

9  -do encarregado e’esta commissão o Sro Dr. Virgilio,     

10  -Canizares e Allioni. Por proposta do direc_    

11  -tor mandou-se officiar os prof. Carlos pedindo    

12  -seo comparecim.
o
 na cadeira de mattematicas    

13  -sob sua direcção. Por proposta tambem do Direc-    

14  -tor foi dispensado o alumno Tito Baptista    

15  -de pagar mensalid.
es

 . Propoz finalm.
e
 o    

16  -Director q~ se creasse uma sessão de musica    

17  -p
a
 as senhoras. = adiado= Nada mais ha-    

18  -vendo a tratar-se eu Austricliano Francis-    

19  -co Coelho lavrei a presente.    

20  -[Assinaturas] Canizares                          Austricliano FCoelho    

21  -    

22  -Acta da sessão em 11 de junho de 1878.    

23  -Presidencia do Prof. Canizares    

24  -Aos onze dias do mez de junho do anno de 1878,    

25  -presentes os professores Lopes Roiz~, Piedade, Dr. Lopes,    

26  -Allioni, nascimento foi aberta a sessão. Foi lida e    

27  -approvada a acta da sessão de 14 de Maio envi-    

28  -ada pelo secretario. O expediente constou de uma    

29  -carta assignada por Eduardo Tonzé Barauna convidan_    

30  -do academia a fazer-se representar em uma     

31  -manifestação por elle promovida ao Sr. Dr. Cezar_    

32  -Zanna decidio-se que não se devia tomar par_    

33  -te em manifestações politicas relativamente    

34  -a esta ou aquelle individuo. Pelo director foi    

35  -apresentado um orçamento enviado por um mar_    

36  -cineiro chamado para ser consultado sobre pre    

37  -ço pelo qual se poderiam fazer as estantes para     

38  -a aula de musica, na qual pedia este a     

39  -quantia de 16$so por cada uma preço    

-      

1 14 -    

2  - que foi julgado excessivam
e
. Caro.    

3  -Declarou o Sr Piedade que sabia que o professor     

4  -Canizares, actual director, estava forçado a par-    

5  -tir p
a
 Montevideo pelas difficuldades de poder    

6  -achar a sua subsistencia na Bahia resultante da    

7  -falta de trabalhos: o Sr. Allioni fez algumas    
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8  -considerações. O Sr. Canizares affirmou a asserção    

9  -do Sr. Piedade, explicando com toda clareza os     

10  -motivos que lhe obrigarão a isto; mas que se por    

11  -acaso elle achasse entre nós um meio qual_    

12  -quer de subsistencia com o qual podesse ga_    

13  -rantir a sua familia não abandonaria nunca    

14  -esta academia, ao contrario empregaria todos     

15  -os meios para provar seu amor    

16  -por ella, como não se eximiria de levar    

17  -a cabo a grandiosa empresa por elle co_    

18  -meçada e que já vae dando tão proficuos    

19  -resultados. O Sr. Piedade deo sciencia    

20  -de q~ tendo procurado entender-se com alguns     

21  -srs deputados, me disseram elles que não seria    

22  -m.
to
 difficil conseguir-se um auxilio por    

23  -parte do Governo, recorrendo-se a Assembea    

24  -provincial. Então lembrou o Sr. Allio    

25  -ni que se procurasse por meios convenien_    

26  -tes obter uma subvenção p
a
 a Academia    

27  -subvenção esta que seria applicada parte para o     

28  -material e outra parte como gratificação ao    

29  -director d’esta academia = aceita por unani    

30  -midade de votos. Propoz o Dr. Lopes que    

31  -se fizesse a compra de um esqueleto para    

32  -a aula de anatomia e disse q~ no estabe_     

33  -lecim.
o
 existe um que ahi foi trazido por    

34  -um alumno, o qual está disposto a cedel-o; appro_    

35  -vado, mandando-se comprar e este. Nada mais    

36  -havendo a tratar-se eu Manuel Lopes Ro_    

37  -drigues ajudante do secretario lavrei a pre_    

38  -sente, em que me assigno- Assignado – Ma    

39  -noel Lopes Rodrigues.    

40  [Assinaturas]Canizares                           Austricliano FCoelho     

      

      

1  -Acta da sessão em 22 de Julho de 1878    

2  -Presidencia do Prof. Canizares    

3  -    

4  -Aos vinte e dois dias do mez de julho de 1878    

5  -presentes os professores Lopes Rodrigues, Allioni,    

6  -Dr. Lopes, Piedade foi aberta a sessão. Lida a    

7  -acta da sessão anterior foi approvada com uma    

8  -emenda do Sr. Allioni, digo, consideração feita pelo    

9  -Sr. Allioni. O expediente constou= de uma car-    

10  -ta assignada por Custodio Rabello de Figuerêdo scien_    

11  -tificando que a bordo do vapor francez= Ville de Ba_    

12  -hia acharão-se quatro volumes contendo objectos    

13  -modelados em gêsso mandados vir por conta    

14  -d’esta Academia. Disse o Director que os objectos    

15  -alludidos já estavão no estabelecimento e q~ a    

16  -elle foram dadas todas as providencias. Uma    

17  -carta da sociedade Democratica Classe-Caixei    

18  -ral convidando-nos a assistir a sessão solemne    



200 

 

 

 

Linha Margem Corpo do Texto Margem Folha Obs. 

19  -para commemorar seu anniversario; uma ou_    

20  -tra da commissão encarregada de fazer o funeral    

21  -do Conselheiro Nabuco, convidando-nos a assistirmos    

22  -aquelle acto; pelo director foi declarado que    

23  -foram nomeadas commissões que repre_    

24  -sentaram a academia n’essas solemnidades.    

25  -Declarou o director que retirando o cidadão    

26  -José Braz Gonçalves, que exercia o cargo de    

27  -porteiro elle convidaria o cidadão Emiliano    

28  -Maximo Rêgo pa exercêl-o= approvado.    

29  -Deu sciencia o director que fôra chamado    

30  -pelo secretario da presidencia, o qual propoz_    

31  -lhe por parte da m.
ma

 presidencia a funcção    

32  -d’esta academia com o Lyceu de artes – offici-    

33  -os, mas que elle depois de longa conferencia    

34  - ao ditto secretario da impossibilidade    

35  -de por-se isto em pratica, e que por tanto    

36  -se negara completam.
e
. Propoz o director    

37  -q~ se deliberasse sobre os premios que devem    

38  -receber no fim do curso os alumnos que    

39  -mais se distingurem, lembrando q~ para  este    

      

 15     

1  -fim se deveria mandar vir de Paris medalhas    

2  -de ouro, prata e cobre. Depois de algumas conside    

3  -rações do Sr Allioni, ficou adiada a discus_    

4  -são d’esta proposta, para quando houvesse    

5  -maior numero de professores na sessão. E não    

6  -havendo mais propostas encerrou-se a sessão    

7  -e eu Manoel Lopes Rodrigues ajudante    

8  -do secretario lavrei a presente eu que me    

9  -assigno = Assignado Manoel Lopes Rodri-    

10  -gues    

11  -[Assinaturas] Canizares               Austricliano FCoelho    

12  -    

13  -Acta da sessão em 20 de Agosto de 1878    

14  -Presidencia do Prof. Canizares    

15  -    

16  -Aos vinte dias do mez de Agosto de 1878, pre    

17  -sentes os professores Lopes Roiz~, Allioni, M
el
. Lo_    

18  -pes, Piedade E. Dotto, Carlos, assim como o Dr. Vir    

19  -gilio damasio actual presidente. Foi lida e appro-    

20  -vada a acta de 22 de Julho. Em seguida o di-    

21  -rector pedio que fosse incluida na presen_    

22  -te acta a seguinte declaração. Que por S. Exa     

23  -o Sr Barão Homem de Mello, presid.
e
 da pro_    

24  -vincia fôra chamado a palacio propondo-lhe    

25  -S. Exa. a anexação d’esta academia ao Lyceu de Artes    

26  -garantindo-lhe S. Exa  o   bom ordenado, ao que    

27  -elle depois de longo tempo gasto em sustentar o me_    

28  -rito de esta Academia ante a S. Exa. decidio-se nã accei_    

29  -tando a proposta de S. Exa. preferindo antes o martirio    

30  -unido sempre a academia, do que as alegrias que po_    
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31  -dessem resultar d’aquella proposta. Foi ainda     

32  -adiada a proposta da encomenda das medalhas que    

33  -devem servir de premios aos expositores.    

34  -Propoz o director a nomeação de uma com_    

35  -missão, para que dirigindo-se aos Sro Deputados    

36  -Provinciais os convidasse a visitar esta academia of-    

37  -ferecendo-se-lhes um programma dos estudos    

38  -fallaram a favor o Sro Allioni e Sr. Virgilio    

39  -que adicionou que aos programmas acompanhas_    

      

    17  

1  -sem cartas memoriaes, assignadas por toda congrega-    

2  -ção. Mandou-se agradecer ao Sr. M
el
. da Silva    

3  -Lopes Cardoso os importantes serviços prestados a esta    

4  -academia. Por proposta do director foi augmen_    

5  -tada a gratificação do porteiro, que vencerá trin_    

6  -ta mil reis mensaes d’ora em diante.    

7  -O director deu sciencia de diversas faltas do actual    

8  -porteiro e que m.
mo

 n’aquelle dia não havia com_    

9  -parecido, pelo q~ ficou auctorisado a dmittir outro    

10  -uma vez que o actual não corresponde a sua    

11  -confiança. Propoz o professor Carlos com con_    

12  -dicção de admissão que os aspirantes a matricula    

13  -d’esta academia provassem saber, portuguez, fran_    

14  -cez, Geographia e Historia, depois das considerações    

15  -feitas pelos professores Allioni e Coelho, concor_    

16  -dou-se em exigir o exame de leitura e escripta    

17  -portugues. Nada mais havendo a tratar    

18  -se deo-se por terminada a sessão da qual eu    

19  -Austricliano Francisco Coelho lavrei a presente    

20  -acta, em que eu me assigno.    

21  -[Assinatura]        Canizares                   Austricliano FCoelho    

22  -    

23  -Acta da sessão de 3 de Setembro de 1878    

24  -Presidencia do Prof. Canizares    

25  -    

26  -Aos tres dias do mez de setembro de 1878, presentes    

27  -os professores Lopes Roiz~, Dr Lopes, Allioni, Carlos,    

28  -E. Dotto, Piedade e M
el
 Lopes abrio-se a sessão.    

29  -O expediente constou de tres officios, sendo um     

30  -do director da instrucção publica, outro do biblio    

31  -tecario publico e o terceiro da Camara Muni_    

32  -cipal todos elles agradecendo a remessa do pro_    

33  -gramma qual os estudos d’esta academia. Em    

34  -vista do modo pelo qual se manifestou a Ca-    

35  -mara Municipal assegurando o desejo que nutre    

36  -em ser util a academia. Mandou-se-lhe agra    

37  -decer assegurando m.
to
 se anima a academia em     

38  -tão honroso offerecim
o
. propoz o professor    

39  -Carlos a nomeação de uma commissão para    

      

 18     

1  -formatar os estatutos, que devem reger esta acade    
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2  -mia = approvado, sendo nomeados os Sr. Dr. Vir_    

3  -gilio, Allioni e Lellis Piedade. Por proposta    

4  -do professor Allioni ficou decidido que  so serão    

5  -acceitos para a exposição trabalhos propriam
e
. dos    

6  -de Bellas – Artes, ou aquelles, que com elles ti-    

7  -verem relação. Tambem foi decidido que    

8  -se mandou vir de Paris dez medalhas de ouro,    

9  -vinte de prata e quarenta de bronze para     

10  -premios aos expositores que os merecerem.    

11  -Declarando o Sr. Allionni que a Assemblea Pro-    

12  -vincial concedera a esta academia uma sub_    

13  -venção de dous contos propoz tambem que     

14  -d’elles fosse tirada a quantia de um conto e     

15  -duzentos mil reis para gratificação ao direc    

16  -tor e o restante applicado as necessidades do es_    

17  -tabelecimento. Approvado. Propoz ainda o Sr. Allio_    

18  -ni que na presente acta fosse consignados um vo_    

19  -to de louvor ao m.
mo

 Sr director pelos relevantes ser_    

20  -viços por elle prestados desde que pensou fun_    

21  -dar esta academia ate o presente, approvado.    

22  -Agradeceu o director a expressão expontanea    

23  -da congregação e pedio que o m.
mo

 se praticas-    

24  -se em relação ao Sr. Lellis, e aos alumnos do     

25  -curso superior aos quaes m.
to
 se deve a quan_    

26  -tia dispensada pela assemblea. Nada mais     

27  -havendo a tratar-se encerou-a a sessão e     

28  -eu Manoel Lopes Rodrigues ajudante do     

29  -secretario lavrei a presente, em que me    

30  -assigno. Assignado Manoel Lopes Ro_    

31  -drigues.    

32  -[Assinaturas] Canizares                     Austricliano FCoelho     

33  -    

34  -Acta da sessão em 10 de setembro de 1878    

35  -Presidencia do Prof. Canizares    

36  -    

37  -Aos dez dias do mez de setembro de 1878, pre_    

38  -sentes os professores Lopes Rodrigues, Allioni    

39  M
el
. Lopes, Piedade, Carlos, Dotto e Adelelmo    

      

   19   

1  -Abrio-se a sessão: lidas as actas das sessões de 20 de a_    

2  -gosto, 3 de setembro foram approvadas. O expedien    

3  -te constou de um requerimento do porteiro    

4  -pedindo permissão para nos dias de domingo as 3 ho    

5  -ras da tarde deixar o estabelecim
o
. voltando na 2ª     

6  -feira imediata as 6 horas da manhã foi atten_    

7  -dido podendo voltar as 7 com a condição porem de    

8  -pagar a multa de cinco mil reis, qdo não cum_    

9  -prisse fielmete o que lhe ficara determinado; de    

10  -uma carta da Sociedade Democratica Classe Cai_    

11  -xeiral enviando o relatorio de seu movim
o
. so_    

12  -cial durante o anno, assim com a relação anne_    

13  -xa de seos novos funccionarios, mandou-se agrade    
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14  -cer e archivar;= um officio do provedor do asylo    

15  -de mendicidade convidando a congregação para     

16  -assistir a solemnid
e
. do assentam

o
. da primeira    

17  -pedra do novo edificio que tem de servir para os     

18  -asylados; nomeou-se uma commissão; uma carta as_    

19  -signada por Augusto Dias Bião accompanhada de    

20  -uma producção musical endereçada a congregação    

21  -desejando o signatario uma resposta p
a
. ser ap    

22  -plicada em favor das victimas da secca do Ceará    

23  -as quaes se acham n’esta cidade não se tomou co_    

24  -nhecimo. Propoz o director a compra de um li_    

25  -vro de presença dos professores = aceito. O Sr. Lellis    

26  -que se revogasse a deliberação tomada na sessão    

27  -anterior relativam
e
. a subvenção concedida pela    

28  -Assemblea para tratar-se d’este assumpto de_    

29  -pois que fosse sancionado o orçamento = aceito.    

30  -O mesmo Sr. propoz um voto de pezar inserido     

31  -na presente acta pelo fallecim
o
. de nosso illus_    

32  -trado collega o professor Francisco Barbosa de     

33  -Araujo. Approvado unanimim
e
. Propoz mais    

34  -q ~ attendido à dedicação, assiduidade, e os não in_    

35  -terrompidos serviços do professor João Fran.
co

 Lopes    

36  -Roiz~ prestados a esta academia, fosse consigna_    

37  -do na presente acta em voto de louvor = ap_    

38  -provado. Propoz finalm
e
. o m.

mo
 Sr que se agen_    

39  -ciasse um espetaculo no Theatro publico em    

      

      

 20     

1  -favor d’esta academia = aceita e nomeada a seguin_    

2  -te commissão Lellis, Adelelmo, Lopes Roiz~ e Ca_    

3  -nizares. Apresentando o Sr. Allioni diversos mo_    

4  -delos de medalhas que poderão servir p
a
. premiar    

5  -se aos alumnos e mais concurrentes a exposição    

6  -de 15 de dezembro, fez algumas considerações e accom_    

7  -panhando-lhe os professores Canizares e Austricliano,    

8  -depois dos quaes decidio-se que as dittas, medalhas fos_    

9  -sem de vinte e tres centimetros sobre 32, sendo um    

10  -dos dados de no. 16.742, o outro de no. 15.771 com 7    

11  -grammas de pezo conforme o modelo, custando    

12  -cada medalha de ouro= trinta franco; cada uma das    

13  -de prata = dous francos e 50 centimetros; e as de bron_    

14  -ze 90 centimetros cada uma, sendo todas no valor    

15  -presumivel de 386 francos. Decidio-se tambem    

16  -q~ fossem comprados dez estojos para medalhas    

17  -de ouro a custo de um franco cada um e mais    

18  -60 [bocetas?] a custo de 50 centimetros p
a
. as outras    

19  -tendo sido tudo isto approvado, ficou o profes_    

20  -sor Allioni, actual thesoureiro, auctorisado a fa_    

21  -zer a encomenda p
a
. A  Louiza. Nada mais    

22  -havendo a tractar-se, marcou-se o dia 17 para    

23  -outra conferencia do que para constar, eu     

24  -Austricliano Francisco Coelho lavrei a presente    
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25  -em que me assigno.    

26  -[Assinatura]        Canizares                      Austricliano FCoelho     

27  -    

28  -Acta da sessão em 17 de Setembro de 1878    

29  -Presidencia do Professor Canizares    

30  -    

31  -Aos dezesete dias do mez de setembro de 1878, pre_    

32  -sentes os professore Adelelmo, Lopes Roiz~, Piedade    

33  -Mel. Lopes e Allioni, foi aberta a sessão e appro_    

34  -vada a acta do dia 10. O expediente constou    

35  -da carta do Sr. Augusto Bião: adiada. O Sr. Caniza_    

36  -res relator da commissão nomeada p
a
. confeccionar    

37  -o regulam
o
. das exposições d’esta academia apre-    

38  -sentou seu trabalho, o qual sendo lido foi    

39  -posto em discussão, sendo approvados os artigos    

      

   [?21]   

1  -seguintes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 com 

a  

   

2  -suppressão da palavra poesia 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28    

3  -29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, e com emenda os 

artigos 5 4 

   

4  -25, regeitados os artigos 19, 20, 21, 22 e 37. N’ esta discussão    

5  -tomaram parte os Srs. Allioni, Piedade e Canizares.    

6  -Não tendo sido aceita a poesia p
a
. fazer parte da     

7  -exposição, o Sr. Piedade requereu que durante aquelle    

8  -periodo fosse aberto um certamen poetico, assim    

9  -como outro musical annunciando-se previam.
e
 os dias     

10  -designados p
a
. esse fim. O director deo sciencia de    

11  -que o professor Carlos lhe declara não poder con_    

12  -tinuar na direcção da aula de mathematicas;    

13  -mandou-se officiar ao ditto professor afim de que    

14  -elle se decida definitivam
e
. e ao Sr. Dotto p

a
.    

15  -tomar a direcção de m.
mo

 ensino. Nada mais    

16  -havendo a tractar teminou a sessão, e eu Aus    

17  -tricliano FCoelho lavrei a presencte em que    

18  -me assigno.    

19  -[Assinaturas]            Canizares            Austricliano FCoelho    

20  -    

21  -Acta da sessão em 22 de Outubro de 1878    

22  -Presidencia do Prof. Canizares    

23  -Aos vinte e dous dias do mez de Outubro de 1878    

24  -presente os rofessores Allioni, Piedade, M
el
. Lopes. Lo    

25  -pes Roiz~. Dotto e o Dr Virgilio actual presidente, de_    

26  -clarou-se aberta a sessão. Foi lida e approvada    

27  -a acta da sessão de 17 de 7b
ro

. O expediente con    

28  -tou de um officio assignado pelos alumnos    

29  -da 3ª classe com a data de 29 de 7
bro

, em o qual    

30  -declaravão q~ p
a
. solemnizar o dia anniversario do    

31  -natalicio de seo estimado professor Sr Canizares    

32  -lhes offereciam a academia os quadros anatomi_    

33  -cos ultimam
e
. preparados com a única condi_    

34  -ção de q~  se algum dia a academia deixasse    
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35  -de existir, tornariam elles a seos primitivos do_    

36  -nos. Propoz o secretario q~ agradecida tão impor_    

37  -tante offerta fosse tomando pelo respectivo pro_    

38  -fessor o procedim
o
. d’esses alumnos: approvado.    

39      

      

 [?22]     

1  -Outro officio do professor Carlos em resposta a que    

2  -lhe foi dirigido em q eu se lhe pedia decisão de_    

3  -finitiva acerca de sua continuação na regencia    

4  -da cadeira de mathematica e não sendo agra    

5  -davel o conteudo d’esse officio em vista de uma    

6  -exigencia com a qual não se pode coadjunar    

7  -a congregação, mandou-se n’este sentido officiar    

8  -de novo ao ditto professor, manifestando-se-lhe    

9  -o pezar, em que fica a congregação pela impos_    

10  -sibilidade de poder ceder á aquellas exigen_    

11  -cias, que o desliga de nosso gremio. O Sr. Piedade dá    

12  -sciencia, de q~ tem empregado os meios para    

13  -que não venha custar m.
to
 a academia o espe_    

14  -taculo q~ se promove. Propõe o director que se    

15  -faça um quadro nas m.
mas

 condicções do do termo    

16  -de inauguração p
a
. n’elle ser inserido um ter_    

17  -mo de agradecimento a Patriotica Assemblea    

18  -Provincial pela subvenção concedida a esta aca_    

19  -demia= approvado. Nada mais havendo a tra_    

20  -tar-se lavrei a presente em que me assigno    

21  -[Assinaturas] Canizares             Austricliano FCoelho    

22  -Acta da sessão em 5 de Novembro de 1878    

23  -Presidencia do Prof. Canizares    

24  -    

25  -Aos vinte dias do mez de novembro de 1878 presen_    

26  -tes os professores Lopes Roiz~, Piedade, M
el
. Lopes,    

27  -Allioni e o Dr. Virgilio Damasio abrio-se a sessão.    

28  -Foi lida e approvada a acta da sessão de 22 de    

29  -8
bro

. pelo secretario foi apresentada a nota     

30  -do officio que em resposta decisiva seria en_    

31  -dereçado ao professor Carlos, nenhuma observação    

32  -se fez. Deu sciencia o director que ordenou a     

33  -impressão de convites, para serem dirigidos as pes_    

34  -soas que podessem concorrer a exposição: = approva_    

35  -do. Pelo Sr. Allioni foi lida a resposta da     

36  -encomenda das medalhas, que devem servir    

37  -de premios, assegurando-a sua promptifica_    

38  -ção e vinda a tempo, sciente: Pelo director    

39   [?23]   

      

1  -foi apresentado o modelo dos diplomas p
a
. os expo_    

2  -sitores que forem premiados = aceito. Foi an_    

3  -nunciado pelo m.
mo

 Sr. que o professor de musica    

4  -Francisco Santini offereceo-se p
a
. fazer a com_    

5  -posição de um hymno p
a
. ser executado na noi_    

6  -te do espetaculo em beneficio; mandou-se agradecer    
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7  -e declarar q~ a academia não se compromette a fa_    

8  -zer a despesa da impressão. Propoz o director que     

9  -se escrevesse ao Sr. Cañizares dando-lhe noticias a     

10  -cerca do estado da academia: approvado. E por     

11  -não haver nada mais a tratar-se deo-se por fin_    

12  -da a sessão. E eu Austricliano Fran
co

. Coelho la_    

13  -vrei a presente.    

14  -[Assinaturas] Canizares          Austricliano FCoelho    

15  -    

16  -Acta da sessão em 19 de Novembro de 1878.    

17  -Presidencia do Professor Canizares    

18  -    

19  -Aos dezenove dias do mez de novembro de 1878, pre_    

20  -sentes os professores Allioni; Lopes Roiz, Piedade, M
el
.    

21  -Lopes, e Dr. Lopes foi aberta a sessão. Foi lida e appro-    

22  -vada a acta da sessão do dia 5. Constou o expedi-    

23  -ente de uma carta de José Fran.
co 

Tavares declarando q~ es_    

24  -tava prompto a concorrer a exposição de 15 de 10b
ro

 uma    

25  -vez que lhe fosse permittido pelo inspector do arsenal     

26  -de marinha a quem a congregação se deveria dirigir.    

27  -Mandou-se archivar por ora o termo da visita do     

28  -Ex
mo

. presidente da província Barão Homem de Mello.    

29  -Autourizou-se o thesoureiro a fazer a compra de um     

30  -igual ao do termo de inauguração p
a
    

31  -dentro d’elle collocar-se o termo de agradecim
o
. a As_    

32  -semblea provincial. Declarou o Sr. Piedade que     

33  -requereo e obteve despacho favoravel p
a
 ser dado um    

34  -espetaculo no Theatro publico em beneficio d’esta acade_    

35  -mia e entrando em concordata com os artistas    

36  - Valle, ficou marcado o dia 4 de dezembro vin_    

37  -douro. Deliberou-se  q~ as cartas de pedido p
a
 aceita_    

38  -ção de bilhetes p
a
 o beneficio fossem assignados pela     

39  -Congregação. Pede o Sr Piedade q~ entre em discus_    

      

      

      

 [?24]     

1  -são a proposta que concede ao director uma grati_    

2  -ficação de cem mil reis mensaes tirados da consigna_    

3  -ção dada pela Assemblea, é satisfeito, entra em dis_    

4  -cussão a proposta, é aprovada e autorisa-se o Thesou_    

5  -reiro a começar o pagam
o
 no dia 1º de Dezembro.    

6  -E por nada mais haver a tratar-se lavrei a     

7  -presente acta em que me assigno.    

8  - [Assinaturas] Cañizares          Austricliano F. Coelho    

9  -    

10  -Acta da Sessão em 30 de Novembro de 1878.    

11  -      Presidencia do Prof. Canizares    

12  -    

13  -Aos trinta dias do mez de Novembro de 1878, pré    

14  -sentes os professores Lopes Roiz~, Lellis, Dr. Allioni e    

15  -E. Dotto, abrio-se a sessão. Foi lida e approvada    

16  -a acta da sessão do dia 5. Constou o expedi_    
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17  -ente de uma carta da sociedade Gremio Litte_    

18  -rario convidando a Congregação p
a
 assistir a     

19  -solemnidade da reabertura do m.
mo

 Gremio no     

20  -dia 8 de dezembro nomeou-se a seguinte    

21  -comissão Lopes Roiz~, Coelho, Piedade, Dr. Lo_    

22  -pes e Dotto: um requerim.
o
 de seis mil reis     

23  -indeferido. O director pede que em lugar de     

24  -ser archivado o termo de visita do Ex.
mo

 Barão Ho_    

25  -mem de Mello fosse posto em um cai?????? e     

26 
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-depois de fazer algumas considerações foi atten_    

27 -dido. Ponderou o m.
mo

 Sr. a necessid.
e
 de duas com_    

28 -missões, uma p.
a
 cuidar dos convites p.

a
 a solem_    

29 -nidade da exposição, outra p.
a
 preparar a caza    

30 -e velar sobre o movim.
o
 interno durante a m.

ma
 ex_    

31 -posição e n’este sentido fez uma proposta    

32 -que foi approvada, sendo nomeados para    

33 -a 1ª os srs. Dr. Virgilio, Dr. J.
o
 Lopes, Dr. Allioni, Lel_    

34 -lis, M.
el
 Lopes, e p.

a
 a segunda o director, o vice    

35 -director, o secretario, os professores Dotto e Adelelmo.    

36 -Ficando estas autorisadas a fazer tudo quanto jul_    

37 -gasse preciso p.
a
 o brilhantismo da exposição    

38 -de accordo com as forças da academia.    

   [?25]   

1 -O secretario pedio informações acerca do estado em que    

2 -se achavão os novos estatutos e pelo Dr. Allioni foi    

3 -deliberado que o Dr. Virgilio se encarregasse d’esse tra_    

4 -balho. E por não haver nada mais a tractar-se    

5 -terminou-se a sessão. E eu Austricliano Fran_    

6 -cisco Coelho lavrei a presente em que me as_    

7 -signo.    

8 -[Assinaturas]      Cañizares     Austricliano F. Coelho    

9 -    

10 -Acta da Sessão em 5 de Dezembro de 1878    

11 -                Presidencia do Prof. Canizares    

12 -    

13 - Aos cindo dias do mez de Dezembro do anno    

14 -de 1878, as horas de costume, presentes os profes_    

15 -sores Lopes Rodrigues, Lellis, Dr. Allioni e E. Dotto,    

16 -Dr. Lopes e Manoel Lopes com assistência do Dr.    

17 -Virgilio Damasio abriu-se a sessão. Foi lida     

18 -e approvada a acta da reunião de 30 de Novem_    

19 -bro. Não houve expediente. Pelo secretario foi    

20 -informado que havendo no regulamento das    

21 -exposições uma disposição pela qual se exi_    

22 -gia de cada pessoa q~ as viesse visitar uma    

23 -quantia n’este sentido ia fazer o edital: o Sr.    

24 -Dr. Virgilio, depois de largas considerações    

25 -propõe que as exposições d’esta Academia    

26 -fossem franqueadas ao publico independen_    

27 -te de estipendio, assim como que ellas se esten_    

28 -dessem até a noite = approvado. O Sr. Allio_    

29 -ni em vista d’esta deliberação propõe que     

30 -seja encanado o gas a maior econo_    
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31 -mia de modo a não afetar o estado actu_    

32 -al do cofre. Approvado. Nada mais ha_    

33 -vendo a tractar-se eu, Austricliano Francisco    

34 Coelho, secretario lavrei a presente que vae    

35 -por mim assignada.    

36 -[Assinaturas] Cañizares          Austricliano F. Coelho    

37  -    

38  -    

39  -    

      

1 [?26] -Acta da Sessão em 9 de Janeiro de 1879    

2  -Presidencia do Prof. Canizares    

3  -    

4  -Aos nove dias do mez de Janeiro do anno    

5  -de 1879, as horas de costume, presentes os pro_    

6  -fessores Lopes Rodrigues, Dotto, Lellis e M.
el
 Lo_    

7  -pes foi aberta a sessão. Por motivo alheio a    

8  -vontade do secretario não foi lida a acta    

9  -da sessão de 5 de dezembro p
p
. e nem o ex _    

10  -pediente. Propoz o Sr. director que a comis_    

11  -são encarregada de fazer os convites para a solem_    

12  -nidade desta Academia fosse tambem in_    

13  -cumbida de agradecer o S. Exa. o Sr. Dr. Presiden_    

14  -te da província o serviço por elle prestado    

15  -com a approvação da planta da obra que vae    

16  -ser feita n’este edifício e que garante a es_    

17  -ta academia a estada permanente. Approva_    

18  -do. Propoz mais que dia 15 do corrente em     

19  -diante fossem abertas as matriculas e pu_    

20  -blicados os respectivos editaes = Approvado.    

21  -Propoz tambem que por cada uma das sec_    

22  -ções de estudos pagassem os alumnos dous    

23  -mil reis, não entendendo-se isto com a secção    

24  -de esculptura que se acha unida com a de pin_    

25  -tura no plano de esudos= Approvado. Propoz     

26  -ainda que as matriculas fossem passadas    

27  -a pedido dos paes, tutores ou curadores dos    

28  -alumnos= approvado. Propoz finalmente que     

29  -se imprimissem recibos que serião assi_    

30  -gnados pelo secretario e thesoureiro para se_    

31  -rem distribuidos pelos alumnos a propor_    

32  -ção que fossem pagando: nomeando-se um    

33  -cobrador para receber o debito das que se atra_    

34  -zassem, ficando salvo a Academia o direito    

35  -de exigir os pagamentos até a data em que    

36  -o alumno declarar não pertencer mais    

37  -a esta Academia. Approvado. Nada     

38  -mais havendo a deliberar, eu, Aus_    

39  -tricliano Francisco Coelho, lavrei a presen_    

   27   

1  -te que vae por mim assignada.    

2  -Cañizares  [Assinaturas]       Austricliano F.Coelho    

3  -    
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4  -Acta da sessão em 11 de Janeiro de 1879    

5  -Presidencia do Prof. Canizares    

6  -    

7  -Aos onze dias do mez de janeiro do anno de     

8  -1879 presentes os professores Lopes Rodrigues, Al_    

9  -lioni, M.
el
 Lopes e Lellis, abriu-se a sessão. Não    

10  -houve leitura da acta, nem do expediente.    

11  -Declarou o S. Director que a presente re_    

12 
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-união foi motivada por um requeri_    

13 -mento apresentado pelo professor de desenho    

14 -Olimpio Pereira da Matta que pede que     

15 -seos trabalhos originaes de composição, apezar    

16 -de terem sido expostos depois do julgamen_    

17 -to geral dos demais sejão julgados pelos    

18 -professores da secção de desenho e pintura,    

19 -e em vista das rasões dadas em sua pe_    

20 -tição foi attendido. Nada mais ha_    

21 -vendo a deliberar-se deu-se por termi_    

22 -nada a sessão. Do que para constar, eu    

23 -Austricliano Francisco Coelho lavrei a pre_    

24 -sente, em que me assigno.    

25 -[Assinaturas] Cañizares                Austricliano F. Coelho    

26 -    

27 -Acta da Sessão em 25 de Janeiro de 1879    

28 -                    Presidencia do Prof. Canizares    

29 -    

30 -Aos vinte e cinco dias do mez de Janeiro do    

31 -anno de 1879, presentes os professores Lopes    

32 -Rodrigues, Lellis, M.
el
 Lopes, Allioni e Dotto    

33 -foi aberta a sessão. Foram lidas e sem deba_    

34 -te approvadas as actas das sessões de 5 de    

35 -Dezembro de 1878 e 9 //e 11// de janeiro do corrente.    

36 -O expediente lido constou de diversos offi_    

37 -cios e cartas de diversas procedências, man_    

38 -dou-se archivar. Tambem foram lidas    

39 -duas representações dos presos da peniten_    

 28     

1  -ciaria Olavo Gomes dos Santos e José Ribeiro    

2  -de Souza pedindo qua a medalha de ouro, con_    

3  -ferida pelo júri da exposição a officina    

4  -de marcenaria ali existente, lhes fosse dada    

5  -visto como aquella officina em nada havia    

6  -contribuido em favor da[??] arte feitos por elles     

7  -feitos e expostos, mandou-se ouvir os admi_    

8  -nistradores da penitenciaria, assim como ao mes_    

9  -tre da respectiva officina. Declarou o secre_    

10  -tario que o Ex.
mo

 Sr. Dr. Bulcão presidente da     

11  -provincia em 5 de 10b.
ro

 do anno passado    

12  -(78) o mandara chamar para dizer-lhe que hou_    

13  -vesse de desocupar o prédio onde funcciona es_    

14  -ta academia por q.
to
 tendo elle sido compra_    

15  -do para senhoras do convento da Sé, ia dar or_    

16  -dens no sentido de adaptal-o ao fim para     
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17  -que fora comprado e como já estivesse annunci_    

18  -ada a primeira exposição dos trabalhos dos alum_    

19  -nos depois de m.tas ponderações por elle secretario    

20  -feitas em diversas conferencias conseguio a sua     

21  -Ex.
a
 os seguintes favores = 1º sua apresentação a     

22  -solemnidade da inauguração da 1ª exposição    

23  -=2ª musicas que tocaram nas noites dos do-    

24  -mingos e 5as feiras, =3ª approvação da planta     

25  -da obra mandada tirar pelo Ex.
mo

 Dez.
os

. Lucena    

26  -na a qual garantia a esta Academia a parte    

27  -superior do edifício para sua estada perma_    

28  -nente. A congregação de tudo isto ficou scien_    

29  -te. O Sr. Allioni, sem que lhe fosse exigido    

30  -anunciou o estado actual do cofre, pedindo    

31  -autorisação para diversos pagamento, depois    

32  -aos quaes não haveria mais dinheiro salvo    

33  -ou abril, quando contam recebeu a tercei-    

34  -ra prestação da subvenção concedida pela As-    

35  -semblea provincial. Foram incumbidos    

36  -de procurar uma casa para n’ella func_    

37  -cionassem q.
to
 durassem as obras d’este prédio    

38  -ao Sr. Canizares, Lopes Roiz~ e Allioni. Propõe     

39  -o Sr. Lellis que se dê ao porteiro uma    

      

      

1  -gratificação de 5$000 pelos trabalhos extra    

2  -nario durante o período da exposição appro-    

3  -vado. Não havendo mais assumpto algum    

4  -a discutir-se deu-se por finda a sessão    

5  -e eu Austricliano Francisco Coelho lavrei a     

6  -presente que por mim vae assignada    

7  -[Assinaturas] Canizares  Austricliano FCoelho    

8  -    

9  -Acta da Sessão em 24 de março de 1879    

10  -Presidencia do Prof. Canizares    

11  -    

12  -Aos vinte dias do mez de Março do     

13  -anno de 1879, presentes os professores Lellis,    

14  -Dr. Lopes, Dotto, M.
el
 Lopes e Dr. Allioni abriu-    

15  -se a sessão. Foi lida a acta da sessão de 11 de    

16  -Janeiro e unanimim.
e
 approvada. O expedi-    

17  -ente constou de um officio do Ex.
mo

 governo    

18  -acusando o recebimento do que lhe foi diri_    

19  -gido pela congregação remettendo-lhe a copia    

20  -das disposições provisórias e o programma das     

21  -materias do ensino: outro do administrador    

22  -da penitenciaria devolvendo informadas as     

23  -representações dos presos José Ribeiro e Olavo    

24  -Gomes: entrando em discussão esta materia     

25  -decidiu-se que no m.
mo

 diploma já conferido    

26  -á officina fossem inscriptos os nomes dos     

27  -referidos presos como autores e expositores    

28  -dos dois artefatos aqui expostos na 1ª ex    
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29  -posição: que d’esse diploma assim como da     

30  -medalha de ouro fosse depositaria a offi_    

31  -cina e que finalmente para garantia de     

32  -cada um dos representantes lhes fossem da_    

33  -dos dous certificados passados pela secreta_    

34  -ria. O Sr Allioni actual thezoureiro com [?]    

35  -balancete da receita e despesa concernentes    

36  -ao anno de 1878, assim como a relação    

37  -nominal dos alumnos: nomeou-se a se_    

38  -guinte commissão, para dar parecer, Dotto,    

39  -Lellis, M.
el
 Lopes. pondera o S. Director q~    

      

1  - em observancia as disposições provisorias devia     

2  -a congregação proceder a eleição dos cargos annu_    

3  -aes, mas como nenhuma razão havia para que     

4  -não continuassem a exercel-os os actuaes func-    

5  -cionarios propunha a reeleição de todos [?] appro_    

6  -vado. Declara o Sr. director que não tendo     

7  -Emiliano Rêgo voltado a tomar conta do seu    

8  -emprego de porteiro, propunha que em seu    

9  -lugar fosse nomeado Martinho José dos Pra_    

10  -zeres: approvado. E como nada mais houves-    

11  -se para tratar-se terminou a sessão. E eu     

12  -Austicliano Francisco Coelho lavrei presente,    

13  -que vae por mim assignada.    

14  -[Assinatura] Cañizares                        Austricliano FCoelho    

15  -    

16  -Acta da Sessão em 4 de Junho de 1879    

17  -Presidencia do Prof. Canizares    

18  -    

19  -Aos quatro dias do mez de Junho do anno    

20  -de 1879, presentes os Sr.
s
 Lopres Roiz~, Dr. Sepulveda    

21  -e M.
el
 Lopes abriu-se a sessão. Foram lidas e     

22  -approvadas as actas das reuniões de 25 de Ja_    

23  -neiro e 24 de Março do corrente anno. O expe-    

24  -diente constou de officios da presidencia    

25  -da província, Club-Caixeral e da Philar-    

26  -monica Terpsichore. A commissão in_    

27  -cumbida de procurar um prédio on-    

28  -de devesse esta Academia funccionar    

29  -durante as obras do actual. Declara que    

30  -alugou por novecentos mil reis annuaes    

31  -ao Sr. An.
to
 Jose Rodrigues um prédio na     

32  -mesma rua (28 de Junho) compromettendo-se    

33  -o Sr. director a pagar metade d’este aluguel    

34  -em quanto occupado por elle fosse a meta-    

35  -de do referido prédio durante a estada da    

36  -Academia: aceito. Declata tambem o     

37  -mesmo senhor que attendendo a necessidade    

38  -de um ajudante para a 1ª classe de dese_    

39  -nho nomeou p.
a
 este lugar ao alumno do     
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     31 

1  -curso superior Carlos da Costa Carva[?lho]; appro-    

2  -vado. E por nada mais haver a tractar-se    

3  -deu-se por finda a sessão e eu Austricli_    

4  -ano Francisco Coelho lavrei a presente, que     

5  -por mim vae assignada.    

6  -[Assinatura]         Cañizares                  Austricliano FCoelho    

7  -    

8  -Acta da sessão em 16 de Janeiro de 1880    

9  -Presidencia do Prof. Canizares    

10  -    

11  -Aos dezeseis dias do mez de janeiro do anno    

12  -de 1880, presentes os Sr.
s 
Virgilio Damasio    

13  -presidente da Academia, e os professores Ca_    

14  -nizares, Lopes Rodrigues pae e filho, Allioni,    

15  -Lellis Piedade e Eduardo Dotto, o Sr. Director    

16  -declarou aberta a sessão. Não houve    

17  -leitura da acta. O expediente constou a_    

18  -penas de uma carta da Sociedade Democra_    

19  -tica Classe Caixeiral a qual accompanhava    

20  -um bilhete de camarote para um benefi_    

21  -ciado pela mesma sociedade no theatro pu_    

22  -blico, aceitou-se o bilhete e foi resolvido    

23  -que uma commissão representasse a Aca_    

24  -demia no referido beneficio. Passando-se    

25  -a ordem do dia entrou em discussão o pro_    

26  -jecto de estatutos que depois de algumas    

27  -emendas a cargo da própria comissão fo_    

28  -ram unanimimente approvados, ficando    

29  -resolvido que fossem immediatamente     

30  -passados a limpo para serem enviados á    

31  -approvação do Ex.
mo

 Sr. presidente da provin_    

32  -cia. Tendo o Sr. director fallado a respei_    

33  -to do beneficio que pelo Ex.
mo

 presidente    

34  -da província fora offerecido a esta institui_    

35  -ção, disse o Sr. Dr. Virgilio Damasio, como    

36  -orgão da comissão por S. Ex.
a
 nomeada    

37  -ter desistido do referido espetáculo em     

38  -virtude da accumulação de benefícios que     

39      

1 32 -actuaes circustancias da Bahia foi por isso    

2  -resolvido que os membros da referida com_    

3  -missão fossem agradecer a S. Ex.
a
 o Sr. Dr. pre_    

4  -sidente e apresentar-lhe as sessões de não ha_    

5  -ver acceitado o referido espetáculo. O Sr. director     

6  -propoz que em vista dos serviços prestados     

7  -por Olegario Olimpio da França a esta A_    

8  -cademia lhe fosse dada uma matricula    

9  -gratuita; foi aceita a proposta e man_    

10  -dou-se dar a matricula. E nada mais     

11  -havendo a tractar levantou-se a sessão    

12  -as 9 ½ horas da noite e para que tudo     

13  -isto conste, lavrei a presente acta em que     
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14  -me assigno como secretario interino = Ma_    

15  -noel Lopes Rodrigues. Está conforme    

16  -[Assinaturas] Cañizares              Austricliano FCoelho    

17  -    
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-Acta da Sessão em 5 de Março de 1880    

19 -                    Presidencia do Prof. Canizares    

20 -    

21 -Aos cindo dias do mez de Março do anno    

22 -de 1880, presentes os professores Lopes Roiz~,    

23 -Lellis, M.
el
 Lopes, Dotto e Dr Sepulveda    

24 -abriu-se a sessão. Foram lidas e appro_    

25 -vadas as actas das sessões de 4 de junho    

26 -do anno passado e 16 de janeiro do corrente.    

27 -O expediente constou de officios do Ex.
mo

    

28 -governo da província e de outros de ou_    

29 - tras províncias. O Sr. director fez as se_     

30 - guintes propostas “1ª Que em attenção    

31 -aos relevantes serviços prestados por S. Ex.
a
    

32 -o Sr. Dr. Antonio [?D’] Araujo de Aragão Bul_    

33 -cão, o actual presidente da província, a     

34 -esta Academia fosse collocado no sal_    

35 -lão de honra o seu retrato tirado a     

36 -oleo com competente inscripção em     

37 -que fosse inserido o titulo de pro_    

38 -tector d’esta academia. 2ª “Que     

  --    

  33   

1 -nova fosse aberta a segunda exposição. 3ª “Que    

2 -o alumno que não estivesse quite não tomaria    

3 -parte nos concursos dos trabalhos que devem fi_    

4 -gurar na mesma exposição. 4ª “Que fossem con_    

5 -vidados os Snr.
s
 artistas a tomarem parte na     

6 -exposição, assim como que taes convites fossem     

7 -feitos som
e
 pelos jornaes dispensadas as car_    

8 -tas. 5ª “Que os alumnos das aulas theoricas    

9 -prestem exames das respectivas matérias, por    

10 -cujo resultado poderão elles receber seus pre_    

11 -mios no dia da distribuição geral. Todas     

12 -estas propostas foram approvadas. Propõe    

13 -o secretario que os nomes dos alumnos os quaes    

14 -contribuiram diretamente para a funda_    

15 -ção d’esta Academia, fossem inscriptos em     

16 -um quadro para ser collocado em uma     

17 -das salas: approvado. O Sr. Dotto declara que     

18 -se achando adoentado e não podendo lecci_    

19 -onar no corrente mez deixava em seu lu_    

20 -gar o Sr. Eduardo Lopes Domingues, sciente.    

21 -E por nada mais haver a tractar-se    

22 -terminou a sessão e eu Austricliano    

23 -Francisco Coelho lavrei a presente em     

24 -que me assigno.    

25 -[Assinaturas] Cañizares       Austricliano FCoelho    

26 -    
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27 -Acta da sessão em 5 de Abril de 1880    

28 -Presidencia do Prof. Canizares    

29 -    

30 -Aos cinco dias do mez de Abril do anno de 1880    

31  -presentes os Sr.
s
 Lopes Roiz~, Dr. Allioni, Ma.

el
 Lopes    

32  -Carlos, Lellis, Dr. Sepulveda e Dotto com a as_    

33  -sistencia do Sr. Dr Virgilio Damasio foi aber_    

34  -ta a sessão. Lida a acta da ultima reu_    

35  -nião em 5 de Março o Sr. Lellis faz uma recla_    

36  -mação acerca de uma proposta por elle fei_    

37  -ta; mais conformando-se depois com as ra_    

38  -zões dadas pelo secretario, ficou approva_    

39  -da a acta. O expediente constou [rasura]    

      

1 34 -officio do Ex.
mo

 Governo da província agradecen_    

2  -da a esta congregação a honra do titulo de     

3  -protector que lhe foi conferido: mandou-se    

4  -archivar: uma carta assignada pelo com.
mor

 The_    

5  -odoro Teixeira Gomes convidando a congregação    

6  -a tomar parte em uma manifestação que se    

7  -ia fazer no theatro do S. João ao insigne maes_    

8  -tro brasileiro Carlos Gomes em a noite de sua     

9  -chegada a esta capital. Declara o Sr. direc_    

10  -tor que o motivo da presente reunião era    

11  -o conteudo d’essa carta, e que em attenção ao     

12  -alto merecimento d’esse illustre artista, propu_    

13  -nha que se conferisse o titulo de Acade_    

14  -mico de Merito, cujo diploma ser-lhe-hia entre_    

15  -gue no mesmo= approvado: propoz a nomeação de     

16  -uma commissão para comprimental-o a bordo:     

17  -approvado: que toda a congregação comparecesse no    

18  -theatro: approvado; ficou a commissão compos_    

19  -ta dos seguintes professores: Canizares, Lopes Ro_    

20  -drigues e Lellis como orador. Os alumnos do cur_    

21  -so superior ou quasi totalidade requereram    

22  -dispensa de trabalho na noite da manifes_    

23  -tação a Carlos Gomes= attendido. Finalmen_    

24  -te deliberou a congregação que n’essa noi_    

25  -te fosse illuminado o edifício onde func_    

26  -ciona actualmente esta Academia. Nada     

27  -mais havendo a tractar-se terminou a sessão    

28  -do que para costar eu Austricliano Fran_    

29  -cisco Coelho lavrei a presente acta em que    

30  -me assigno.    

31  -[Assinaturas]     Canizares   Austricliano FCoelho    

32  -     

33  - Acta da sessão em 12 de Abril de 1880    

34  -Presidencia do prof. Canizares    

35  -    

36  -Aos doze dias do mez de Abril do anno de     

37  -1880, presentes os professores Lopes Roiz~, Dotto,    

38  -Ma.
el 

Lopes, Dr. Allioni, Lellis e Dr. Sepulve_    

39  -da foi aberta a sessão. Lida a acta da    
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-reunião do dia 5 foi approvada. Não houve    

2 -expediente. O Sr. director faz as seguintes pro_    

3 -postas 1ª, Que os trabalhos dos expositores ex_    

4 -ternos, os quaes já tenhão obtido a medalha    

5 -de ouro não entrem em julgamento, declaran_    

6 -do-se esta resolução em uma tarja, que deve_    

7 -rá acompanhar aos mesmos” 2ª “Que os no_    

8 -mês dos membros da commissão da aquisi_    

9 -ção de prédios fossem inscriptos    

10 -em um quadro de moldura dourada e col_    

11 -locado no salão nobre em signal de gratidão    

12 -pelo m.
to
 que essa commissão tem feito espe_    

13 -cialm.
e
 o Sr José da Costa Pinto. “3ª Que    

14 -trabalhos dos alumnos feitos em concur_    

15 -so e que forem premiados ficarão sendo pro_    

16 -priedade da academia para a creação de um    

17 -museu de desenho e pintura e só podendo ser    

18 -restituidos no caso de dissolução d’esta ins_    

19 -tituição” 4ª “ Que seja comprado um     

20 -livro especial para n’elle serem mencio_    

21 -nados os nomes dos expositores externos,     

22 -o numero de obras expostas, o premio que    

23 -obtiveram e assignatura do juiz compe_    

24 -tente, e que n’esse m.
mo

 livro seja passado    

25 -pelos expositores o recibo na occasião, em     

26 -que ficarem de posse de seus objectos, decla_    

27 -rando formalmente q~ os trabalos expostos fo_    

28 -ram feitos no paiz e ainda não figura_    

29 -ram em outras exposição”. 5ª “ Que os alum_    

30 -nos concorrentes, qualquer seja seja[sic] seu    

31 -numero, possão entrar na sala dos concursos    

32 -uma vez que cheguem á hora determi_    

33 -nada”. 6ª “Que nenhuma medalha se_    

34 -ja entregue ao premiado, ou a pressoa que o     

35 -represente competentem.
e
 autorisada, fora do    

36 -acto solemne da distribuição de prêmios fi_    

37 -cando por isto sem mais direito de recebel-o    

38 -em outra occasião”. 7ª Que a distribui_    

39 -ção dos premios comece pelas menções    

1 36 -honrosas e termine pelas medalhas de ou_    

2  -ro”. 8ª “Que sejão permanetes os cargos de    

3  -Presidente e Vice presidente d’esta aca_    

4  -demia, salvo os casos de renuncia volun_    

5  -taria com direitos ao titulo de honora_    

6  -rios, si assim o entender a congregação, e os     

7  -casos de procedimento censurável pelo q~    

8  -serão exonerados pela congregação por votos    

9  -que representem a maioria absoluta dos     

10  -membros presentes. Todas estas propostas    

11  -foram approvadas excepto a primeira    

12  -que ficou adiada depois de terem fal_    

13  -lado os Sr.
s
 Allioni, Lellis, Canizares, Lopes    
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-Roiz~, Ma.
el
 Lopes, Austricliano. Nada mais    

15 -havendo a tractar-se deu-se por finda a    

16 -sessão, e eu Austricliano Francisco Coelho,     

 Lavrei a presente, em que me assigno    

17 -Cañizares           [Assinaturas]    Austricliano FCoelho    

18 -    

19 -Acta da sessão em 30 de Abril de 1880    

20 -Presidencia do Prof. Canizares    

21 -     

22 - Aos trinta dias do mez de Abril de 1880,    

23 -presentes os professores Allioni, Lopes Roiz~    

24 -Lellis, Ma.
el
 Lopes, Dotto e Carlos abriu-se a ses_    

25 -são. Declara o secretario que por motivos     

26 -alheios a sua vontade deixa de fazer a     

27 -leitura da acta da ultima reunião.    

28 -O expediente constou dos seguintes reque_    

29 -rimentos de Francisco da Silva Pinho pe_    

30 -dindo para ser matriculado gratuiramente    

31 -Acacia Maria da S. Anna a mesma cousa    

32 -em favor do seu filho Enedino José da S.    

33 -Anna assim como Maria Leopoldina    

34 -Puppo em favor a sua filha Celeste Leo_    

35 -poldo Pupo e por proposta do director fo_    

36 -ram todos attendidos de accordo com as dis_    

37 -posições em vigor. O director declara que    

38 -o motivo da presente reunião era pro_    
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-ta? que autorisava os alumnos do Curso superior    

2 -de pintura na hora aprasada a entrarem    

3 -na sala dos concursos, qualquer que fosse    

4 - o número dos que se apresentassem: res_    

5 -pondeu o secretario que não tendo sido no_    

6 -minal a votação, não podia satisfazer    

7 -o pedido além de que tinha por custume,    

8 -zelo e respeito inserir nas actas com m.
ta
    

9 -lealdade tudo quanto se passava nas    

10 -sessões, tanto que as que tem apresentado    

11 -tem sido sempre approvadas sem emen_    

12 -das. Consultada de novo a cogregação    

13 -verificou-se que a referida proposta fo_    

14 -ra approvada. Tambem foi lida    

15 -a acta da sessão de 30 de Abril e appro_    

16 -vada sem discussão. Não houve expe    

17 -diente. Entrando em discussão a pro_    

18 -posta adiada, de que os trabalhos dos expo_    

19 -sitores externos premiados com medalha     

20 -de ouro fossem dispensados de julga_    

21  -mento [???] algumas considerações foram    

22  -feitas pelos Sr.
s
 Lellis, Lopes Roiz~, Caniza_    

23  -res e Austricliano e posta a votos fo_    

24  -ram a favor os Sr.
s
 Canizares, Austricliano,    

25  -Lopes Roiz~, Dotto, Carlos e Ma.
el
 Lopes. O Sr.    
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26  -Lellis explica seu voto do seguinte modo”    

27  -“Considera a proposta excellente, concor_    

28  -da m.
mo

 que Ella importa uma prova    

29  -de respeito ao mérito do expositor; mas     

30  -a aceitação por parte do expositor pode    

31  -ser perigosa e é por isto que voto contra”.    

32  -O Sr. director declara que um assumpto    

33  -m.
to
 mais importante ia preocupar a atten_    

34  -ção da Congregação é o seguinte= “Tendo no    

35  -dia 6 ido em commissão com os companhei_    

36  -ros Lopes Roiz e Austricliano a S. Ex.
a
 o Sr. Pre_    

37  -sidente da província para agradecer-lhe a de_    

38  -licadesa em que S. Ex.a se dignou tratar    

39  -esta academia em seu relatório apresenta_    

      

1  -evidenciar-se de modo que no mais curto espaço    

2  -de tempo podesse o projecto de estatutos subir    

3  -a sanções do Governo, por quanto de sua fal_    

4  -ta bem poderia resultar embaraços aos bene_    

5  -ficios em favor d’esta Academia, o que sen_    

6  -do ouvido pelos Sr.
s
 Allioni e Lellis, membros    

7  -da commissão de estatutos, declararam que    

8  -esse projecto se achava em poder do S. Dr.    

9  -Virgilio Damasio tambem membro d’essa    

10  -commissão e seu relator e que com elle se en_    

11  -tenderiam compromettendo-se em sessão do dia     

12  -5 darem o resultado de seu trabalho.    

13  -Nada mais havendo a tratar-se deu-se por    

14  -finda a sessão. Eu Austricliano FCoelho, se_    

15  -cretario lavrei a presente em que me     

16  -assigno.    

17  -[Assinaturas] Canizares          Austricliano FCoelho    

18  -    

19  -Acta da sessão do dia 5 de Maio de    

20  -de[repetida] 1880    

21  -          Presidencia do Prof. Canizares    

22  -    

23  -Aos cindo dias do mez de Maio do anno    

24  -de 1880 presentes os Sr.
s
 Canizares, Lopes Roiz~,    

25  -Dotto, o abaixo assignado deixou de ha_    

26  -ver sessão por falta de numero. Do que    

27  -para constar lavrei a presente em que    

28  -me assigno.    

29  -[Assinaturas]      Canizares        Austricliano FCoelho    

30  -    

31  -Acta da sessão em 10 de Maio de 1880    

32  -                Presidencia do Prof. Canizares    

33  -    

34  -Aos dez dias do mez de Maio do anno de 1880    

35  -presentes os professores Dotto, Carlos, Lopes Roiz~,    

36  -Lellis, Ma.
el
 Lopes foi aberta a sessão. Lida a     

37  -acta de 12 de Abril pede o Sr. Ma.
el
 Lopes que     

38  - o secretario lhe declare quaes os professores    
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39  -que tinham votado em favor da propos_    

      

      

1  -to a Assemblea Provincial, S. Ex.a exigiu a apre_    

2  -sentação dos estatutos marcando um prazo    

3  -até o dia 10 do corrente, por que não tendo    

4  -esta academia existência legal, o governo fi_    

5  -cava impossibilitado de fazer-lhe os bene_    

6  -ficios, de que ella carece, alem de que da    

7  -falta de estatutos poderia resultar algum    

8  -mal: “em vista do que pede elle, director,    

9  -que a congregação delibere no sentido de me_    

10  -lhorar este estado de cousas: o Sr. Lellis, único    

11  -membro da commissão de estatutos, que se achou    

12  -presente, declara que sustenta a solidariedade    

13  -da commissão, e que qualquer deliberação ou    

14  -alvitre que tomar a congregação contraria à es_    

15  -ta solidariedade n’ella não tomará parte; fez    

16  -outras considerações e justifica seu procedimen_    

17  -to. O Sr. Austricliano entende que o presidente da     

18  -provincia, sobre quem pesa a responsabilidade de     

19  -executar da lei, está em seu direito exigindo[-]nos    

20  -o cumprimento do dever, e que em sua opinião    

21  -era, ainda mais, um acto de bondade em     

22  -favor da Academia, q.
to
 tem elle o poder    

23  -ou de multar-nos, ou de feichar-nos as     

24  -portas= acrescenta mais que nem de    

25  -leve quer molestar a commissão de esta_    

26  -tutos, mas em vista d’este estado de cou_    

27  -sas é de parecer que se officie ao Sr. Dr.    

28  -Virgilio narrando-se-lhe o occorrido e pe_    

29  -dindo-se-lhe ao m.
mo

 tempo a apressentação    

30  -aos estatutos o mais breve possivel se     

31  -compromette tambem a pedir a S. Ex.
a
 o     

32  -Sr. presidente mais alguma delonga pa_    

33  -ra que o trabalho do Dr. Virgilio e seus    

34  -companheiros, Allioni, Lellis, seja o que     

35  -figure como lei d’esta Academia: Aceito.    

36  -E nada mais havendo a tratar-se ter    

37  -minou a sessão; e eu Austricliano Fran.
co

    

38  -Coelho lavrei a presente em que me assigno.    

39  - [Assinaturas]      Cañizares                  Austricliano FCoelho    

      

1 [?40] -Acta da sessão em 20 de maio de 1880    

2  -             Presidencia do Prof. Canizares    

3  -    

4  -Aos vinte dias do mez de Maio do anno     

5  -de 1880, presentes os professores Lopes Roiz~, Dot_    

6  -to, Ma.
el
 Lopes, Carlos, Lellis, abriu-se a     

7  -sessão. Foi lida e unanimim.
e
 appro_    
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 -vada a acta da sessão do dia 10 do corr.

e
    

9 -o expediente constou de um officio do Ex.
mo

    

10 -Goveno da província declarando ao secretario    
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11 -que já havia officiado tambem à commis_    

12 -são de prédios exhalou o sentido de serem    

13 -entregues as chaves do novo a rua 28    

14 -de Setembro, e autorisando-o à entender-se com     

15 -a referida commissão mandou-se officiar    

16 -a Ella enviando-lhe por copia o officio    

17 -do Governo; um officio do professor Porfirio    

18 -de Lima S.
o
 Mello offerecendo-se para en_    

19 -sinar Musica, por proposta do Sr. Ma.
el
 Lopes    

20 -ficou adiada a decisão d’este offerecim.
o
 até q~    

21 -se officie ao Sr. Adelelmo, buscando-se saber    

22 -si está elle ou não disposto a continuar a     

23 -prestar-se. Hum requerimento do cida_    

24 -dão Innocencio Ferreira dos Santos, pedin_    

25 -do a nomeação do lugar de porteiro e    

26 -offerecendo como seu fiador o Dr. Do_    

27 -mingos de S.
a 
Requião; attendido una_    

28 -nimemente. Propõe o Sr. director    

29 -que seja concedida aos alumnos    

30 -premiados permissão para que pos_    

31 -sam usar, nas solemnidades d’esta A_    

32 -cademia, de suas medalhas pendentes    

33 -em fitas que tenham as cores nacionaes;    

34 -approvado. O secretario propõe que    

35 -antes da transferência dos utensilios d’es_    

36 -ta Academia p.
a
 o novo prédio se pro_    

37 -ceda a benção do edifício, na parte    

38 -que lhe é respectiva, sem apparato    

39 -de solemnidade: approvada. Propõe    

      

   41   

1  -mais o secretario que nos convites para as solem_    

2  -nidades da academia figurem as assigna_    

3  -turas de todos os membros da congregação, in_    

4  -clusive o[sic] do presidente: approvado. Declara     

5  -que deixou de enviar o officio ao Sr. Dr. Vir_    

6  -gilio conforme a deliberação tomada na     

7  -ultima sessão, em virtude da conferencia     

8  -havida entre elle secretario e S. Ex.a o Sr. pre_    

9  -sidente da província que conformou-se    

10  -em esperar pelo projecto de estatutos até    

11  -que o m.
mo

 Dr. os podesse apresentar. Decla_    

12  -ra o Sr. M.
el
 Lopes que o S. Dr Virgilio man_    

13  -dara scientificar a esta congregação que não    

14  -lhe era possível comparecer a sessão de hoje, e     

15  -q~ no sabbado (22) pretendia remetter os es_    

16  -tatutos ao governo: sciente. Pelo alum_    

17  -no J.
o
 Baptista Pereira Simões foram offe_    

18  -recidos uns cortinados p.
a
 servirem de     

19  -declarações das portas dos salões d’esta acca_    

20  -demia durante o período da exposição:   A
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ica] 21  -acceito. Foram nomeadas as seguintes   

22  -commissões= Para a trasferencia dos u_   
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23  -tensilios para a casa nova os Sr.s M.
el
   

24  -Lopes, Dotto e Carlos: para tudo q.
to
 fos_   

25  -se necessário a explicação e ornato os    

26  -Sr.
s
 Canizares, Lopes Roiz~, Austricliano,   

27  -M.
el
 Lopes e Allioni. Nada mais   

28  -havendo a tractar-se deus-se por fin-   

29  -da a sessão, e eu Austricliano Fran-   

30  -cisco Coelho lavrei a presente em que    

31  -me assigno.   

32  -Cañizares         [Assinaturas]       Austricliano FCoelho   

33  -   

34  -Acta da sessão em 18 de junho de 1880   

35  -     Presidencia de Prof. Canizares   

36  -   

37  -Aos dezoito dias do mez de junho do   

38  anno de 1880, presentes os professores    

39  -Lopes Roiz~, Allioni, M.
el
 Lopes,     

 42     
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-Carlos e Lellis, foi declarada aberta a sessão.    

2 -Lida a acta de 20 de Maio foi sem debate     

3 -approvada. O expediente constou de um offi-    

4 -cio do professor Porfirio de Lima Silva e Mello    

5 -offerecendo-se para ensinar Musica, materia a_    

6 -diada; uma carta do Gabinete Portugues de     

7 -Leitura enviando o relatório da gerencia de     

8 -seus negócios sociais, madou-se agradecer e ar_    

9 -chivar. Declara o Sr. director que o professor    

10 -Adelelmo não havia respondido ainda que     

11 -lhe fôra endereçado ha um mez d’esta par_    

12 -te, convidando-se-lhe a responder definiti-    

13 -vamente si estava ou não disposto a vir re_    

14 -ger a cadeira que lhe fora enviada. En_    

15 -trando em discussão o offerecimento do pro    

16 -fessor Porfirio o Sr. Allioni propõe no_    

17 -vo adiamento; declara o secretario que vota    

18 -contra por quanto entende que o procedimen_    

19 -to do Sr. Adelelmo importa pouca deli_    

20 -cadesa e deferência à congregação, visto como     

21 -já lhe tem mandado diversos officios em    

22 -nome d’ella e a nenhum tem elle res_    

23 -pondido: posta em votação a proposta do    

24 -Sr. Allioni que prometteu entender-se com    

25 -o Sr. Adelelmo, é approvada, e continua    

26 -adiado o offerecimento do professor Porfirio.    

27 -Foi presente a conta do armador, que pre_    

28 -parou o salão de honra para as festas de    

29  -exposição e distribuição de premios, na    

30  -importancia de 45$000 
os

; entregou-se ao    

31  -thesoureiro para fazer o pagamento. Nada     

32  -mais havendo a tractar-se terminou a    

33  -sessão as 8 horas da noite. E eu Austri-    

34  -cliano Francisco Coelho, secretario, lavrei    

35  -a presente que assigno.    
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36  -[Assinaturas] Cañizaes       Austricliano F. Coelho    

37  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

38  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

39  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////    

     43 

1  -Acta da sessão em 4 de Agosto de 1880    

2  - Presidencia do Prof. Canizares    

3  -    

4  -Aos quatro dias do mez de Agosto do anno    

5  -de 1880, a hora de costume presentes os     

6  -Sr.s Dotto, M.el Lopes, Carlos, Dr. Sepulveda    

7  -e Lopes Roiz foi aberta a sessão. Lida a     

8  -acta da sessão em 18 de junho foi appro_    

9  -vada sem discussão. O expediente constou    

10  -de um officio dirigido pelo secretario    

11  -do Governo ao Sr. Dr. Virgilio, communi_    

12  -cando-lhe a approvação dos estatutos por acto    

13  -de 12 de junho do corrente anno; uma carta de     

14  -Madame Czres de Villaret se offerecendo pa_    

15  -ra decorar o salão de honra do mesmo mo_    

16  -do, porque o são os da Europa, pedindo per_    

17  -missão para abrir uma subscripção pa_    

18  -ra esse fim e poder declarar no cabeça_    

19  -rio da mesma a autorisação dada por    

20  -esta congregação; attendida, ficando o secre_    

21  -tario autorisado a passar-lhe a resposta    

22  -em sentido favoravel e a entender-se    

23  -com as autoridades em tudo que fosse    

24  -mister para levar-si a effeito essa sur_    

25  -presa: um officio do Sr.s Dr. Domingo    

26  -de Souza Requião e Comendador João Fran_    

27  -cisco Glz~ por parte da commissão dos     

28  -festejos do 2 de julho, offerecendo as tres    

29  -estatuas que serviram na praça onde    

30  -d’ Eu por occasião d’aquella festa= aceita;    

32  -declarando o secretario que já havia agra_    

31  -decido em nome da congregação: sciente.    

33  -Propõe o director a dispensa do Sr. Ade_    

34  -lelmo de professor de Musica, por não    

35  -ter exercido as funcções do seu cargo,    

36  -nem respondido os officios e cartas que    

37  -tem recebido ficando vaga a cadeira res_    

38  -pectiva: O Sr. M.el Lopes é de parecer     

39  -que seja adiada esta proposta até que     

 44     

1  -o Sr. Allioni declare que conseguiu d’aquelle    

2  -professor, approvado. Nada mais havendo    

3  -a tractar-se deu-se por finda a sessão. E eu    

4  -Austricliano Francisco Coelho, secretario, lavrei    

5  -a presente que assigno.    

6  -[Assinaturas]   Cañizares  Austricliano FCoelho    

7  -    

8  -Acta da sessão em 23 de Agosto de 1880    
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9  -            Presidencia do Prof. Canizares    

10  -    

11  -Aos vinte e tres dias do mez de Agosto do an_    

12  -no de 1880 a hora de costume presentes os Sr.s    

13  -professores Lopes Roiz~, Dotto, M.el Lopes, Carlos,    

14  -Allioni, e Dr Sepulveda com assistência do Dr.    

15  -Virgilio Damasio, abriu-se a sessão. Foi lida     

16  -e sem debate approvada a acta da sessão de    

17  -4 do corrente. O expediente constou de um     

18  -officio do Gremio Normalistico convidando    

19  -a Congregação para uma solemnidade no dia     

20  -8;  sciente outro do Ex.
mo

 Governo da Provincia    

21  -em resposta ao que lhe fora dirigido em    

22  -que se podia alguns quadros da galeria    

23  -Abbot para por elles fazerem os alumos do     

24  -curso superior seus estudos, não satisfazen_    

25  -do o pedido em vista das razões dadas pe_    

26  -la Directoria da instrucção: um officio do     

27  -Professor Porfirio, materia adiada, não se to_     

28  -mou conhecimento por achar-se fora da pro_    

29  -vincia o mesmo professor.    

30  -Declara o Sr. Allioni que entendendo_    

32  -se com o professor Adelelmo, so podia    

31  -adiantar que elle lhe promettera voltar    

33  -para reger a cadeira a seu cargo.    

34  -O secretario busca saber si já foram     

35  -pagos os direitos a fazenda nacional rela_    

36  -tivamente aos novos estatutos para ter-se    

37  -a respectiva carta de approvação, e si esta     

38  -academia já estava de posse d’ella porque    

39  tinha duvida si esses estatutos já estavam    

     4[?5] 

1  -em vigor produsindo seus effeitos; pelo Sr. Allio_    

2  -ni foi respondido que nem os direitos estavam    

3  -pagos ainda, nem estava passada a carta de appro_    

4  -vação. Acrescentou o Sr. Dr. Virgilio que entende    

5  -que tendo os novos estatutos ainda discutidos e     

6  -approvados pela congregação os considerava em     

7  -vigor. Informa o Sr. Allioni que o esta_    

8  -do cofre não é lisongeiro; mas que espera_    

9  -sem breve com o augumento da subvenção po_    

10  -der acudir a Diversas despesas como im_    

11  -pressão dos estatutos em folhetos e outras: propõe    

12  -que se officie as redações das gazetas dia_    

13  -rias pedindo-lhes seu auxilio na publicação    

14  -dos editaes, por quanto são de grande valor    

15  -estas despesas, lembrando-se–lhes o favor a que    

16  -se comprometteram DM abril de 1878.    

17  -Ficou marcada a 1ª segunda-feira de     

18  -cada mes para as reuniões ordinárias da con_    

19  -gregação. O Sr director propõe a fundação da     

20  -aula de desenho do natural e composição, fi_    

21  -cando esta a seu cargo passando o professor    
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22  -Lopes Roiz~ a aula de estudo de [rasurado] e rou_    

23  -pagens e o Sr. M.
el
 Lopes para a 2ª aula di    

24  -traços sombreados e estudos acadêmicos: em vis_    

25  -ta do que o secretario propõe que seja o     

26  -Sr. Carlos Carneiro ajudante da 1ª classe    

27  -confirmado no cargo os professores da ditta    

28  -classe: approvado. Declara o Sr. director que    

29  -não estando preparada convenientemente    

30  -n’este edificio a 3ª aula elle a tem leccio_     

31  -nado em sua residenca = sciente. Ordem    

32  -do dia 1ª materia adiada, 2ª eleição dos no_    

33  -vos funccionarios. Nada mais havendo a     

34  -deliberar-se terminou a sessão. E eu Aus_    

35  -tricliano Francisco Coelho lavrei a presen_    

36  -te em que me assigno    

37  -[Assinaturas] Cañizares    Austricliano FCoelho    

38  -    

39  -    

 46     

1  -Acta da sessão de 12 de outrubro de 1880    
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-Presidencia do Prof. Director    

3 -Aos 12 dias do mez de outubro do anno de 1880,    

4 -presentes os nove professores d’esta Academia    

5 -O Snr. Dr. Virgilio Damasio, seu presidente, foi a_    

6 -berta a sessão. Lida a acta da sessão anterior    

7 -o Snr. Allioni pediu que se declarasse qua a car_    

8 -ta de approvação dos estatutos estava tirada desde    

9 -o dia 31 de Julho, mas que os respectivos direitos    

10 -não tinham sido pagos n’aquella data, depois    

11 -do que foi approvada a acta. O expediente cons_    

12 -tou do seguinte = uma carta da commissão    

13 -dos acadêmicos convidando a Congregação para     

14 -assistir a sessão fúnebre em 4 do corrente em [?horas_]?    

15 -[?si?] do Dr. Almigio Justiniano da S.
ao

 Guimarães    

16 -professor da Academia de Direito de Pernambuco:    

17 -outra do Monte Pio da Bahia convidando um [????    

18 -[??lar] dos seus novos estatutos; outra do directorio do     

19 -Imperial Lyceu de Artes e Officios convidando a    

20 -Congregação para sua solemnidade no dia 24; no_    

21 -meou-se a commissão seguinte: Lellis, S. Sepulve_    

22 -da e M.
el
 Lopes: Um requerimento de Julho Ma_    

23  -ria da Costa, em que, provando sua pobreza¸ pe_    

24  -la matricula gratuita para seu filho João da Mel_    
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 -lo Costa, attendida.    

26 -      Em seguida declara o Snr. Director que se acha    

27 -em vigor os novos estatutos, pelo que ia se proceder a     

28 -eleição de todos os cargos; em cujo processos tambem    

29 -tomou parte o Snr. Dr. Virgilio Damazio, estando igual_    

30 -mente com os professores que forma o corpo docente;    

31 -e cujo resultado foi o seguinte:  presidente o Sr. Vir_    

32 -gilio, nove votos e professor Lopes um: vice-presidente    

33 -professor J.o F. Lopes Rodrigues, seis votos, professor Austri_    

34 -cliano: quatro o director professor Miguel Navarro Y    
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35 -Cañizares; nove, professor Lopes Rodrigues um; Vice    

36 -director professor Lopes Rodrigues, nove, professor Ma_    

37 -noel Lopes, um: Secretario professor M.el Lopes,    

38 -oito, professor Austricliano dous: adjunto do se_    

      

     

1 -cretario professor; Eduardo Dotto = nove, professor   47 

2 -Lellis Piedade, um; thesoureiro engenheiro Jo_    

3 -se Allioni = nove, Dr. Alfredo Sepulveda, um:    

4 -bibliotecario- professor Carlos Costa Carvalho no_    

5 -ve, professor Lellis, um; e assim terminou a     

6 -eleição ficando designado o dia 16, sabbado, as 2    

7 -horas da tarde para approvação da presente acta    

8 -e posse dos novos eleitos. E para constar lavrei    

9 -a presente acta em que me assigno Austriclia_    

10 -no Francisco Coelho    

11 -Esta confirmas              [Assinatura] M.el Lopes Rodrigues    

12 -[Assinatura]J. F. Lopes Roiz     

13 -    

14 -    

15 -Acta da sessão de 6 de Novembro de 1880    

16 -             Presidencia do Snr [Rasura] Virgilio    

17 -Aos seis dias do mez de Novembro do anno    

18 -de 1880, presentes os professores: Cañizares, Lopes    

19 -Pai Allionni, Sr. Sepulveda Austricliano, Dotto e     

20 -Lopes Filho, sendo tres horas da tarde, o Snr.    

21 -presidente declara aberta a sessão.    

22 -É lida a acta da anterior e sobre Ella fallou o    

23 -Snr. Dr. Allioni pedindo informações ao Snr. Secre_    

24 -tario e propondo uma pequena alteração. O Snr.    

25 -ex-secretario dá as informações lidas e a acta     

26 -foi approvada com as emendas propostas.    

27 -Não há expediente. O Secretario com a pala_    

28 -vra, participa a Congregação não achar trans_    

29 -cripta no respectivo livro, as actas das sessões    

30 -havidas em Novembro do anno próximo passa_    

31 -do e relativos a questão dada entre o professor     

32 -Austricliano e o termo [ilegível – rasura]    

33 -tas por elle formulados quando [ilegível – rasura]    

34 -terial e por falta do [ilegível – rasura]  no exerci_    

35 -cio do cargo estão [ilegível – rasura] surpres_    

36 -sas por um accordo [ilegível – rasura]    

37  -devem desaffia [ilegível – rasura]    

38  -archivo, relativas a esta questão que sem as actas    

39  -não terá rasão de [ilegível – rasura]    

 48     

1  -O Sr. presidente consulta as pessoas á respeito: so_    

2  -bre a consulta não vota o professor Austricliano e     

3  -fica deliberado, por cinco votos contra um, que     

4  - os documentos archivalos.    

5  -O Snr. Dr Virgilio participa á Congregação que    

6  -M.
me

 Carlice de Villaert pede á Academia um a_    

7  -diantamento de uma quantia com a qual possa    
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8  -ella dar maior andamento á decoração do salão    

9  -de honra. O Snr. Director propõe a nomeação de     

10  -uma commissão que se entenda com esta senhora    

11  -afim de apressar a realizar [sic] a realisação da subs_    

12  -cripção destinada a este fim: = affirmada sendo no_    

13  -meados para esta commissão os trez membros do    

14  -Conselho Administrativo, ao qual, fica affecta a ques_    

15  -tão.    

16  -O Sr Lellis Piedade pede informações sobre a retira_    

17  -da do alumno Francisco Vieira de Campos.    

18  -São [?lhe] ellas ministradas pelos Snr. Presidente o director,     

19  -declarando este ultimo que despedira o alumno alludido    

20  -por ter-lhe faltado com o respeito leccionando um dos     

21  -seus discipulos, fasendo ver no entanto, que acceita     

22  - ainda nem que seja verbal, em que,    

23  -continuará á como d’ antes. Ás 4 e ½ horas    

24  -da tarde, nada mais havendo a tractar levanta-se a ses_    

25  -são, da qual, fica lavrada esta acta que vae por mim    

26  -assignada na qualidade de secretario.    

27  -[Assinaturas]J. F. Lopes Roiz      Manoel Lopes Rodrigues    

28  -    

29  -Acta da sessão de 16 de outubro de 1880. [o mês mencionado 

parece estar errado, pois a sessão anterior foi realizada no dia 6 

de novembro] 

   

30  -                Presidencia do Professor Cañizares    

31  -   Aos desesseis dias do mez de outubro do anno de    

32  -1880 presentes os Srs. Lopes Rodrigues, Allioni    

33  -M.el, [Ilegível – papel rasgado]   Virgilio Damazio presidente 

da 

   

34  -Academia, [Ilegível – papel rasgado] a sessão lida a acta da     

35  -sessão [Ilegível – papel rasgado] Ella approvada.    

36  - Não houve [Ilegível – papel rasgado] seguida o Snr. profes_    

37  -sor Cañisares[sic] [Ilegível – papel rasgado]    

38  -    

39  -E da Congregação, declara que     

   [?49]   

1  -se ao Sr. Dr. Virgilio no cargo de presidente da    

2  -Congregação de accordo com o art. 11 dos novos esta_    

3  -tutos e seus [?paragrafohala] assumindo o mesmo    

4  -Snr. Dr. Virgilio as funcções do cargo para o qual fo_    

5  -ra eleito em sessão de 12 do corrente, passou a em_    

6  -possar com seus respectivos cargos os professores elei_    

7  -tos é que compareceram á pesente sessão. E na_    
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-da mais havendo a tractar terminou a sessão.    

9 -E eu Austricliano Francisco Coelho secretario    

10 -lavrei a presente acta em que me assigno.    

11 -Austricliano Francisco Coelho.    

12 -Está conforme.    

13 -[Assinaturas]  J. F. Lopes Roiz           Manuel Lopes Rodrigues    

14 -    

15 -Acta da Congregação de 31 de janeiro de 1881.    

16 -As oito horas da noite do dia 31 de janeiro de 1881    

17 -presentes os Snr. professores Canisares, Allionni, Lopes    
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18 -Rodrigues, Dotto, Austricliano e Lopes Filho o Snr. Vice_    

19 -presidente, falta do presidente effectivo, declara    

20 -aberta a sessão. É approvada a acta da sessão    

21 -anterior sobre a qual nenhuma observação se fez.    

22 -O expediente constou de um requerimento do alum_    

23 -no Manoel Raymundo Querino pedindo para ser    

24 -examinado nas matérias que constituem o curso de     

25 -desenhistas da secção de Achitectura= approvado    

26 -ficando nomeados examindores os professores: Alli_    

27 -onni, Lopes Rodrigues e Dotto e marcado o dia 5 de     

28 -fevereiro para o respectivo acto; um requerimento so_    

29 -licitando matricula para o alumno Francisco da     

30 -Silva Pinho nas mesmas condicções em que foi elle    

31 -já uma vez matriculado = approvado; um requerimen_    

32 -to de Innocencia Ferreira [Ilegível] um    

33 -augmento de 10$000 no [Ilegível] = como requer.     

34 -Ficam adiados para uma sessão extraordinaria    

35 -em 3 Fevereiro os programmas dos diversos [Ilegível]    

36 -fessores da Academia que n’esta sessão apresen_    

37  -taram-n’ al. Nada mais havendo a tractar [Ilegível]    

38  -do bastante adiantada a hora levanta-se a     

39  -    

40  -    

 [?50]     

1  -da qual fica lavrada a presente acta em que me as_    

2  -signo. Manoel Lopes Rodrigues    

3  -Está conforme    

4  -[Assinaturas] J. F. Lopes Roiz                Eduador Dotto    

5  -Acta da sessão de 3 de Fevereiro de 1881    

6  -          Presidencia do Snr. Dr. Virgilio.    

7  -As tres e meia horas da tarde do dia 3 de Fevereiro    

8  -do anno de 1881, presentes os Snr. Professores: Canizares,     

9  -Lopes Rodrigues pae, Allioni, Dotto, Austricliano e     

10  -Lopes Rodrigues Filho, é declarada aberta a sessão e em     

11  -seguida lida e approvada a acta da anterior.    

12  -Como materia adiada fazem parte do expediente    

13  -os programmas dos diversos professores que apre_    

14  -sentaram-n’as na ultima sessão que depois de lido    

15  -são todas approvadas; e o officio do Snr. Porfirio    

16  -de Lima Silva e Mello, offerecendo-se p.
a
 leccionar;    

17  -resolve-se eleminar o professor Adelelmo e não acceitar    

18  -o offerecimento do professor Porfirio por achar-se elle    

19  -ausente.    

20  -Faz tambem parte do expediente um requerimento de     

21  -Elvira Dias da purificação que pede uma matricula    

22  -gratis para seu filho Salustiano Agostinho Dias    

23  -dos Santos. O requerimento vem acompanhado de     

24  -diversos documentos e é attendido.    

25  -Propõe o professor Canizares, que sejam gratui_    

26  -tamente matriculadas todas as pessoas que pro_    

27  -varem pobreza= approvado.    

28  -Deliberou-se, ainda por proposta do professor Cani_    

29  -zares que para ser matriculado, tenha apenas o can_    
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30  -didato por obrigação requerer ao Director da Academia     

31  -sendo isto [Ilegível] dispensado a aquelles que já uma    

32  -vez cusaram as [Ilegível] estabelecimento, salvo se     

33  -pretenderem mudança [Ilegível] de curso.    

34  -[Ilegível] o Snr. Director propõe que seja feito um    

35  -[Ilegível] de todas as deliberações da congregação    

36  -[Ilegível] possão ter alcance de leis    

37  -[Ilegível]proposta e fica o secretario em_    

38  -[Ilegível] d’este trabalho    

      

     51 

1  -Uma outra proposta do Snr. Director e é acceita: que os    

2  -alumnos que de uma só vez não poderem satisfazer as    

3  -exigencias dos Estatutos relativamente ao pagamento    

4  -das matriculas, façam-n’o segundo segundo as suas posses; isto 

é,  

   

5  -nunca pagando menos de 2800 mensaes por cada     

6  - secção.    

7  -O professor Canisares lembra o promettimento feito    

8  -pelo Snr. Dr. Bulcão, digno presidente d’esta província    

9  -relativo ao auxilio da aula de musica e pede que seja    

10  -nomeada uma commissão que  vá entender-se á tal    

11  -respeito com sua Exa (não approvado).    

12  -Delibera-se que só será permittido aos professores    

13  -a assignatura do livro de ponto nos dias em que     

14  -elle chegarem até um quarto depois da hora, p.a    

15  -os que leccionares uma só hora, e meia hora p.a    

16  -áquelles que leccionarem duas ou mais horas.    

17  -O Dr. Allioni autoriza o Sr. Director a receber a     

18  -importancia das matriculas.    

19  -As 5 ½ horas, nada mais havendo a tractar, levantou-se    

20  -a sessão da qual fica lavrada esta acta em que    

21  -como Secretario me assigno.    

22  -[Assinatura]J. F. Lopes Roiz  Manoel Lopes Rodrigues    

23  -Está Conforme    

24  -[Assinatura]Eduardo Dotto     

25  -    

26  -Acta da sessão de 19 de Fevereiro de 1881    

27  -          Presidencia do Dr. Virgilio Damazio    

28  -Presentes os professores: Canisares [sic], Lopes Rodrigues,    

29  -Allioni, Dotto, Lellis, Austricliano e Carlos Carvalho,    

30  -é aberta a sessão as 3 ½ horas da tarde. Posta em dis_    

31  -cussão a acta da anterior é Ella approvada.    

32  -Expediente: O alumno Manoel Quirino pedindo    

33  -permissão para trabalhar no estabelecimento em     

34  -estudos práticos de desenho linear em horas que não    

35  -sejam as de aula e sob a direcção do Prof. Lopes.    

36  -Ordem do dia. O Snr. Director Allioni, declara em     

37  -nome da commissão encumbida dos exames do    

38  -alumno Quirino, que o alumno não obstante ter    

39  -respondido bem nos exames das matérias em que     
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1  -foi ouvido, não tinha attingido ao numero de pon_    
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2  -tos necessários a sua approvação por não ter sido    

3 
A

p
p

ro
v

ad
a 

em
 S

es
sã

o
 d

e 
9

 d
e 

M
ar

ço
 8

1
 

E
d

u
ar

d
o
 D

o
tt

o
 [

R
u

b
ri

ca
] 

-examinado em desenho linear, e que elle lhe com_    

4 -municara não ter habilitação n’esta materia,    

5 -pois a aula em que deveria elle cursal-a não    

6 -corresponde as exigências do curso. Considera    

7 -o que é e que deve ser, a aula de desenho e apro_    

8 -veita a occasião para provar praticamente    

9 -que a negligencia com esse ramo de estu_    

10 -do pode vir a ser funesta ao curso de que     

11 -faz parte. Pondera ainda mais que o alumno    

12 -requer para cursar com o professor Lopes, q.e    

13 -o estabelecimento tem um outro encarregado     

14 - da aula de que o alumno tem necessidade.    

15 -Delibera-se que seja o director o competente    

16 -para deferir ou indeferir o requerimento.    

17 -O Professor Austricliano, com a palavra    

18 -declara que o alumno não cursara a aula    

19 -do estabelecimento; que não se trata de ensino    

20 -e sim de exame; que muito acostumado a es_    

21 -tudar não se nega adquirir habilitações que o tor_    

22 -nem apto a reger a cadeira que tem a seu cargo.    

23  -Considera que não é o alumno o culpado    

24  -da falta e n’esse sentido propõe a approvação    

25  -d’elle.    

26  -O Snr. alllioni volta as considerações. Pede a     

27  -execução fiel dos estatutos e que caso    

28  -contrario só poderá das por espcial favor da     

29  -congregação. N’este sentido propõe a seguinte    

30  -questão: Pode-se sustar o julgamento do alum_    

31  -no ou deve-se esperar que elle se habilite na    

32  -materia que ele falta para a conclusão do seo    

33  -exame? A congregação consultada a respeito    

34  -delibera que se espera que o alumno se habi_    

35  -lite na materia, ficando-lhe a liberdade de     

36  -fazel-o onde bem quizer; contanto que seja    

37  -com o Professor da casa á quem cabe esta     

38  -obrigação; ficando para isso marcado o prazo    

39  -de tres mezes.    
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1  -O Professor Lopes declara que por motivos especiais e    

2  -alheios á sua vontade não pode, como delibera a     

3  -congregação, acceitar a terceira classe p.a n’ella    

4  -leccionar. A congregação deixa adiada esta mate_    

5  -ria para ser tratada na primeira sessão.    

6  -O Professor Austricliano declara ter dado alguns    

7  -passos para que podesse a aula de musica com_    

8  -meçar a funccionar e que n’esse propósito consul_    

9  -tara o Professor Torres, que está disposto a leccionar,    

10  -mas não gratuitamente. Fica adiado.    

11  -Pede o Snr. Director que seja marcado o numero de   A
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] 12  -alumnos necessários para que possa uma aula   

13  -funccionar e fica deliberado que ainda com    

14  -um só alumno deve o Professor fazer-se ouvir.   
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15  -As 5 ½ horas da tarde nada mais havendo a tra_   

16  -tar levantou-se a sessão da qual fica lavra_   

17  -da esta acta em que como secretario me as_   

18  -signo. Manoel Lopes Rodrigues   

19  -Está conforme.   

20  -J. F. Lopes Roiz.    [Assinaturas] Eduardo Dotto   

21  -   

22  -Acta da sessão de 9 de Março de 1881   

23  -     Presidencia do Snr. Dr. Virgilio   

24  -As 3 horas da tarde presentes os professores Canisares,   

25  -Allioni, Lopes pae e filho, Austricliano, Dotto, e   

26  -Carlos, foi declarada aberta a sessão e em seguida appro_   

27  -vada a acta da anterior.   

28  -foi discutida a reclamação feita na ultima sessão   

29  -pelo Professor Lopes Rodrigues Pae, relativa a sua   

30  -passagem para a 3ª classe; ficando deliberado q~   

31  -ficasse elle exercendo o magistério na 2ª classe, ficando   

32  -seo filho na 1ª como d’antes, sem prejuizo da delibera_   

33  -ção tomada á respeito do professor Carlos.   

34  -Entrando em discussão a proposta adiada, relativa   

35  -á aula de musica, o Snr. Allioni: declara que reu_   

36  -nido em sessão do Conselho Administrativo já   

37  -dera algumas considerações relativas a isso. Que   

38  -os estatutos deliberam terminantemente á respeito   

39  -e propõe que o subsidio seja dado de maneira   
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1  -que não venha a ser prejudicada uma proposta que pre_    

2  -tende apresentar. Queria ou antes entendia, que não    

3  -só o professor Torres deveria ter uma gratificação    

4  -como tambem que tivessem-n’a os outros profes_    

5  -sores.    

6  -O Snr. Austricliano declara que o professor allu_    

7  -dido não se podia prestar gratuitamente porque    

8  -encontrara uma philarmonica que o acceita    

9  -como professor dando-lhe um bom ordenado, q~    

10  -dispensará se a Academia lhe der uma gratifi_    

11  -cação ainda q~ pequena.    

12  -Fica deliberado que o Snr. Director entre em com_    

13  -binação com o professor, afim de que fique elle    

14  -na regência da cadeira percebendo uma gratifica_    

15  -ção nunca superior a 50$000 mensaes, ficando    

16  -elle sem direito de fazer parte da Congregação.    

17  -As 4 horas nada mais havendo a tratar-se levan_    

18  -tou-se a sessão da qual fica lavrada esta acta em     

19  -que me assigno como secretario.    

20  -                            [Assinatura] Manuel Lopes Rodrigues    

21  -Está conforme    

22  -J. F. Lopes Roiz     [Assinatura]     Eduardo Dotto.    

23  -    

24  -Acta da sessão de 14 de Abril de 1881    

25  -                          Presidencia do Snr. Dr. Virgilio    

26  -Aos  14 dias do mez de Abril de 1881, presentes os pro_    

27  -fessores Canisares, Lopes Rodrigues pae e filho, Allioni,     
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28  -Austricliano e Dotto, o Snr Presidente declara aber_    

29  -ta a sessão.    

30  -É lida e approvada a acta da anterior.    

31  -Não há expediente.    

32  -O Snr. Director declara que o Snr. professor Miguel    

33  -dos Anjos Torres, acceitou as considerações que a con_    

34  -gregação lhe propusera por seo intermédio, e que     

35  -como resultado d’esta acceitação entrara elle em     

36  -exercicio no dia 15 de Março.    

37  -declara não; estar completamente disposto a     

38  -continuar na direcção da cadeira de desenho    

39  -e pintura do Curso Superior.    
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1  -Em seguida apresenta um numero do Diario de Noticias    

2  -no qual foi publicado um bilhete postal que pediu á    

3  -Congregação informação sobre o procedimento do professor    

4  -Lellis Piedade, que há bastante tempo não lecciona, sem    

5  -que tenha explicado os motivos das suas faltas repetidas.    

6  -Este professor, continua, elle a considerar, respondeu não    

7  -a Congregação, mas ao publico sobre a pregunta que    

8  -lhe faziam, e declara desligar-se d’esta instituição.    

9  -Era uma declaração um pouco obrigada esta, e en_    

10  -tende elle, deve este corpo por isso mesmo que é consti_    

11  -tuido e se respeita, tomar providencias sobre isso, por_    

12  -que não fique-lhe [?]esar algum.    

13  -o professor Austricliano, com a palavra pede que se     

14  -officie ao Snr Lellis afim de que elle, dando termi_    

15  -nante esplicativa a este negocio, deixe a Congregação    

16  -o direito de cobrar de accordo com a dignidade de ambos    

17  -e de modo que em nada fique alguém prejudicado=    

18  -approvado.    

19  -O secretario declara que o Snr. Dr. Alfredo Magno 
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20  -Sepulveda, lente da cadeira de anatomia, deixara de    

21  -leccionar por te di seguir para a Europa e que por isso   

22  -mesmo, e porque fasia-o com precipitada rapidez não   

23  -officiara, como era de seu dever, á Congregação dei_   

24  -xando no entanto á cargo d’este funccionario o dever   

25  -d’esta declaração.   

26  -No propósito porem de deixar a cadeira com um   

27  -substituto. Deixaraelle consultado a respeito o 6
o 
an_   

28  -vista Snr. Francisco Gonçalves da Silva que    

29  -comprometteu-se a reger a cadeira se a Congregação   

30  -acceital-o para isso. = Approvado. = Marcando-se offi_   

31  -ciar ao Snr. Fran.co Gonçalves da Silva.   

32  -O Snr. professor Allioni declara que falta-lhe   

33  -um professor auxiliar para que possa fazer func_   

34  -cionar o curso de Architectura. O alumno Manoel   

35  -Quirino declara-se apto a ser examinado em dese_   

36  -nho linear e por isso é necessário que caso seja elle   

37  -approvado, funccione o 2º anno da secção de dese_   

38  -nhista do curso de Architetura e para isso   

39  -é necessário um professor de Geometria Descrip_   

 56     
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1  -tiva. Pede sobre essas providencias e chama a attenção    

2  -do Snr. Presidente.    

3  -O Snr. Director propõe que sejam pedidos ao gover_    

4  -no da Provincia as lojas do edificio em que func_    

5  -ciona a Academia, para n’ellas fuccionar as aulas    

6  -=Fica adiado=    

7  -O Snr Allioni propõe que se peça um augmento    

8  -de subvenção a Assemblea provincial.    

9  -As 4 ½ horas da tarde nada mais havendo a tratar    

10  -foi levantada a sessão da qual fica larada esta    

11  -acta em que como Secretario me assigno.    

12  -    [Assinatura] Manoel Lopes Rodrigues    

13  -Está conforme.    

14  -J. F. Lopes Roiz              Eduardo Dotto  [Assinaturas]    

15  -    

16  -Acta da sessão de 3 de Janeiro de 1882    

17  -Presidencia do Dr. Virgilio     

18  -As treis[sic] horas da tarde do dia 3 de janeiro de 82, pre_    

19  -sentes os professores, Lopes Rodrigues pae e filho, Alli_    

20  -onni, Austricliano, Dotto, Lellis e Carlos, foi decla_    

21  -rada aberta a sessão e em seguida lida e approva_    

22  -da a acta da anterior.    

23  -É lido o expediente que consta do seguinte: Um    

24  -requerimento do alumno Querino pedindo que lhe sejam    

25  -contado os pontos de aproveitamento e assiduidade    

26  -na aula de Geometria descriptiva uma vez que na     

27  -impossibilidade de cursal-a no Estabelecimento teve elle    

28  -de procurar um professor particular = deferido = Um    

29  -outro do professor Canisares, communicando deixar    

30  -o exercicio do seu cargo por tempo não determinado = defe_    

31  -rido = Ainda outro de Christovam Colombo predindo q~    

32  -lhe seja entregue um quadro de seu filho, o ex-alumno    

33  -da Academia Adolpho Colombo = Deferido=.    

34  -Um officio do Imperial Lyceu de Artes e officios    

35  -accompanhado da lista dos novos funccionarios    

36  -d’essa instituição=mandou-se archivar=.    

37  -Materia adiada = Um officio do professor Lellis    

38  -Piedade que fica sem effeito em vista da de_    

39  -claração que faz elle de continuar a reger a cadeira    
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-Entrando na ordem do dia, são lidas e approvadas treis    

2 -propostas sob n.os 1, 2, 3, todas assignadas pelos profes_    

3 -sores: Allioni, Lopes Rodrigues pae e filho e Dotto.    

4 -Proposta No 1 – Nomeação de uma commissão para     

5 -inventariar os bens da Academia existentes e não exis_    

6 -tentes no Estabelecimento e d’aquelles que estando servindo    

7 -a titulo de emprestimo ahi se acham ou não; ficando    

8 -d’esta incumbido os professores Lopes pae, Allioni e     

9 -Dotto = approvado=    

10 -Proposta N
o
 2 – Nomeação de um dos membros da Aca_    

11 -demia para confeccionar um resumo histórico da     

12 -instituição até a dacta[sic] da adopção de um livro    

13 -de actos = approvado por unanimidade ficando    
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14 -em egual condicção a proposta feita pelo Snr. Profes_    

15 -sor Allioni do Snr. Dr. Virgilio Damasio, para este     

16 -mister.    

17 -Proposta N
o
 3 – Que a subvenção concedida pelo Governo    

18 -provincial assim como a importância das matri_    

19 -culas sejam applicadas a gratificações que serão    

20 -dadas aos professores: percebendo aquelles que traba_    

21 -lharem nas secções praticas 1$000 por hora de traba_    

22 -lho, e aquelles que tiverem aulas theoricas 1$500;    

23 -não podendo entretanto nenhum d’elles ter gratifi_    

24 -cação superior a 30$000 mensaes. Só poderão receber    

25 -honorarios os professores que leccionarem no estabelecimen_    

26 -to, ficando aquelles que faltarem sem aviso incur_    

27 -sos na multa de 2$000 além de perderem o vencimen_    

28 -to do dia. O professor que faltar um mez seguido    

29 -sem participar e justificar o seu procedemento per_    

30 -derá todo o direito sobre a sua cadeira, para cujo preenchi_    

31 -mento deve immediatamente a Congregação provi_    

32 -denciar. –As faltas alludidas serão contadas pelo Con_    

33 -selho Administrativo que se deve reunir toda pri_    

34 -meira segunda-feira de cada mez, servindo-se p.a    

35 -isto do livro de ponto, cuja sahida fica expressamen_    

36 -te prohibida, sendo imposto ao porteiro a multa de    

37 -20$000 e ao professor de 25$000 por cada vez que    

38 -consentir na retirada d’elle. Fazem considerações a    

39 -respeito os professores Austricliano, Lellis, Allioni e     
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1  -Lopes filho, ficando a proposta approvada por    

2  -unanimidade de votos.    

3  -O presidente diz que em consequencia da approva_    

4  -ção d’esta proposta ficam prejudicados alguns    

5  -artigos dos estatutos e lembra, que n’este caso se_    

6  -jam elles revistos. A Congregação tomando em con_    

7  -sideração esta idéa[sic] pede que seja este mesmo func_    

8  -cionario o incumbido de faser nos Estatutos uma revisão    

9  -para o qual concorrerão com as suas opiniões todos    

10  -os senhores professores.    

11  -O Snr. Dr Allioni com a palavra apresenta á ca_    

12  -sa algumas considerações que tem formulado a res_    

13  -peito da aula de musica, e d’estas considerações resul_    

14  -ta que a Congregação chega ao conhecimento de que    

15  -esta aula traz ao Estabelecimento um prejuizo pe_    

16  -cuniario, não pequeno aliás. Fica deliberado que    

17  -a gratificação do professor de Musica até en_    

18  -tão de 50$000, seja d’ora em diante de 24$000 em_    

19  -quanto o numero de alumnos contribuintes não     

20  -passar de 12, caso em que perceberá o professor mais     

21  -a quantia de 2$000 por cada um d’elle até perfa_    

22  -zer o total de 50$000. A Congregação delibera pois    

23  -rescindir o contracto que tem com o professor Torres    

24  -e fazer um outro, caso queira elle coadunar-se com     

25  -estas considerações, ficando incumbido a thesourei_    

26  -ro de conferenciar com o professor alludido.    
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27  -O Snr. Allioni participa haver recebido do Snr.    

28  -Director em 22 de Novembro do anno próximo    

29  -passado “medalhas de ouro, 12 de prata e 29 de     

30  -bronze. Apresenta em seguida um balancete da     

31  -receita e despesa da Academia no anno proxi_    

32  -mo passado.    

33  -Por este balancete vê-se que ha nos cofres um sal_    

34  -do de 672$350 faltando ainda receber a ultima    

35  -prestação da subvenção o anno próximo findo.    

36  -Pedi a nomeação de uma commissão para fiscalisar    

37  -o trabalho da escripturação e emittir opinião    

38  -sobre o desempenho do seu cargo, e a Congregação    

39  -[papel rasurado]     
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1  -uma prova de muita confiança em que o tem.    

2  -As 5 horas da tarde, nada mais havendo a tratar é levan_    

3  -tada a sessão da qual, fica lavrada esta acta em que me     

4  -assigno como secretario. [Assinatura]Manoel Lopes Rodrigues    

5  -Está conforme.    

6  -[Assinaturas] J. F. Lopes Roiz   Eduardo Dotto.    

7  -Acta da sessão de 9 de Janeiro de 1882    

8  -Presidencia de Snr. Dr. Virgilio.    

9  -As 7 ½ horas da noite de 9 de janeiro do anno de 82,    
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-presentes os Snr. professores Lopes  Rodrigues pae e Filho, 

Alli_ 

   

11 -onni, Austricliano, Dotto, Lellis e Carlos, o Snr. Presidente    

12 -declara aberta a sessão.    

13 -É lida e depois de uma reclamação do professor Aus_    

14 -tricliano, é approvada a acta da aterior.    

15 -Faz-se em seguida a leitura do expediente que consta    

16 -do seguinre: um requerimento do alumno Manoel Qui_    

17 -rino, pedindo que se lhe marque um dia para o exa_    

18 -me das matérias do segundo anno de Architetura = Defe_    

19 -rido = ficando marcado o dia 30 de janeiro e nomeados exa_    

20 -minadores os professores Allioni, Viegas e Lopes pae, fi_    

21 -cando este ultimo na presidencia da mesa.    

22 -O professor Dotto, declara acharem-se preparados para    

23 -serem examinados nas matérias do primeiro anno de     

24 -Architetura os alumnos Enedino de Sant’Anna e Agrip_    

25 -piniano Barros. São feitos algumas considerações    

26 -sobre o primeiro d’estes alumnos que se acha em condições    

27 -especiaes por não ter cursado a aula de desenho linear.    

28 -Fica deliberado que seja elle obrigado a pestar exame de to_    

29 -das as matérias, para o que tem até o dia 12 de Fevereiro    

30 -afim de habilitar-se n’aquella materia em que se julga    

31 -paes.    

32 -É lido um officio do professor Canisares declarando q~    

33 -o Snr. Thesoureiro negara-se a pagar-lhe a prestação re_    

34 -lativa ao mez de Dezembro. O Snr. Allioni, declara em    

35 -sua defesa que em sessão do Conselho Administrativo    

36 -de 23 de Novembro o Snr. Director [Rasura-ilegível] que    

37 -foi-lhe confirmado em sessão 9 de janeiro.    
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38 -Julga que sendo o Conselho Administrativo para isso    

39 -[Rasura -------------------------------------] declaração    
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1  -d’ aquelle funccionamento; estava elle ipiso-facto licencia_    

2  -do. Trancam-se diversas considerações a respeito    

3  -d’ellas uma parte da Congregação que por fal_    

4  -de communicação official do Secretario no corpo    

5  -docente fora motivado este estado de cousas. O    

6  -Secretario em sua defesa lembra que como órgão do     

7  -Conselho Administrativo corria-lhe unicamente o de_    

8  -ver da communicação, que se não foi feita foi sim_    

9  -ples e unicamente por não ter comparecido numero    

10  -com a qual podesse funccionar a Congregação que es_    

11  -tava convocada para o dia”, isto é, dois dias depois    

12  -d’ aquelle em que foi apresentado ao conselho o pedido    

13  -do Snr Director.    

14  -O Snr. Allioni volta à consideração e lembra ain_    

15  -da que o funccionario alludido passara na occasião    

16  -do pedido o exercicio do cargo ao Vice-Director, occa_    

17  -sião em que fez-lhe a entrega do livro do ponto.    

18  -O professor Austricliano entende que á vista da     

19  -falta de um documento que esclareça este [?nos] quais,    

20  -deve-se fazer o pagamento pedido. O Secretario e pro_    

21  -fessor Lopes pae, declaram que por motivos particulares    

22  -deixou de votar. Voltada a proposta do Professor    

23  -Austricliano é acceita por maioria relativa.    

24  -O Snr. Allioni declara que motivos imperiosos abri_    

25  -gam-n’o a deixar o exercicio do cargo de thesoureiro    

26  -por algum tempo. É nomeado para substituil-o no seu    

27  -impedimento o Professor Lellis Piedade.    

28  -As dez horas da noite nada mais havendo a tratar o    

29  -Snr. Presidente declara concluida a sessão da qual    

30  -fica lavrada esta acta em que me assigno na qualida_    

31  -de de Secretario. Manoel Lopes Rodrigues    

32  -Está conforme.    

33  -J. F. Lopes Roiz              [Assinaturas]           Eduardo Dotto    

34  -Acta da sessão em 31 de Janeiro de 1882    

35  -              Presidencia do Professor Lopes Pae.    

36  -As oito horas da noite do dia 31 de janeiro de 82    

37  -presentes os professores, Allioni, Dotto, Austricli_    

38  -ano, Lellis [Rasura, ilegível] Lopes filho; o Snr presidente    

39  -[Rasura, ilegível]    
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] -rior sobre o qual faz largas considerações o professor    

2 -Austricliano, pedindo a suppressão de alguns pontos    

3 -d’ella. Falta o Snr. Allioni e o professor Austricliano re_    

4 -tira a proposta.    

5 -No expediente é lida a acta do exame do alumno Ma_    

6 -noel Quirino, que foi simplesmente approvado com    

7 -625 pontos apenas por lhe faltarem os pontos dos alumnos    

8 -de Geometria descriptiva, que o alumno não poude obter    

9 -por ignorância de que lhe eram exigidos pelos estatutos.    

10 -Lembra a commissão encarregada do exame, que seja elle    
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11 -submettido a julgamento ulterior.    

12 -Fica decidido que se o alumno quizer coadunar-se com    

13 -os pontos da approvação simples julguem-se desde já promp_    

14 -to; no caso contrario, isto é, que elle espere uma approvação    

15 -plena, seja elle obrigado a apresentar já os referiram    

16 -épuros.    

17 -Por proposta do Professor Lopes Pae, fica marcado o dia    

18 -2 de Fevereiro para o julgamento dos trabalhos do concurso    

19 -dos alumnos, ficando nomeados os professores Canisares    

20 -Carlos e Lopes Pae.    

21 -O professor Carlos, pregunta se os seus trabalhos estão    

22 -sujeitos a julgamento. O Secretario que se acha em con_    

23 -dicções idênticas a este professor, isto é, que é alumno e pro_    

24 -fessor, faz considerações a respeito e fica deliberado que    

25 -este assumpto seja desenvolvido em uma outra sessão de    

26 -Congregação.    

27 -As dez horas da noite nada mais havendo a tratar    

28 -levantou-se a sessão da qual fica lavrada esta acta    

29 -em que me assigno como secretario.    

30 -                      [Assinatura]             Manoel Lopes Rodrigues    

31  -Está conforme.    

32  -J. F. Lopes Roiz   [Assinatura]     Eduardo Dotto    

33  -Acta da Sessão extraordinaria do dia 7 de Fevereiro    

34  -do anno de 1882    

35  -Presidencia do Dr. Virgilio    

36  -As tres horas da tarde presentes os professores Lopes    

37  -pae e filho, Austricliano, Lellis e Dotto, o Snr Presi_    

38  -dente declara aberta a sessão.    

39  -deixa de ser [Rasura ---------------------] terior, pedindo    

      

1 62 -o Secretario desculpa d’esta falta pela preci_    

2  -pitação com que foi feita esta sessão.    

3  -O Snr. Presidente faz a leitura da ultima parte do    

4  -art. 40 e 41 dos estatutos e seus paragraphos, par_    
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-ticipando depois da leitura o mau procedimento    

6 -havido pelo alumno João Gualberto Baptista na     

7 -noite do dia 4, procedimento tanto menos reprova_    

8 -vado quando este induviduo desatendera as apresen_    

9 -tações do Snr.o Director interino e Secretario.    

10 -Depois de considerações feitas por diversos membros    

11 -da Congregação, fica declarado que o Snr. Presidente    

12 -passa ao porteiro da Academia uma portaria,     

13 -com a qual fique elle authorisado a intimar ao    

14 -alumno a defender-se perante a Congregação     

15 -e deve para isso reunir novamente no dia 19.    

16 -As 4 horas da tarde nada mais havendo a tra_    

17 -tar levanta-se a sessão da qual, fica lavrada a     

18 -presente acta em que me assigno na qualidade    

19 -de Secretario. Manoel Lopes Rodrigues.    

20 -Está conforme    

21 -J. F. Lopes Roiz.             [Assinaturas]    Eduardo Dotto    

22 -Acta da Sessão de 9 de Fevereiro de 1882    

23 -Presidencia de Dr. Virgilio    
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24 -Aos nove dias do mez de Fevereiro do anno de    

25 -1882, presentes os professores Lopes pae e filho, Dotto,     

26 -Lellis, Carlos, Viegas, o presidente declara aberta a     

27 -sessão.    

28 -Depois de lida a acta da anterior que é approva_    

29 -da; declara o Snr. presidente que o alumno João    

30 -Gualberto, negara-se a cumprir o que segundo é    

31 -de lei lhe foi imposto pela Congregação, declaran_    

32 -do que não compareceria á sessão para defender-se    

33 -porque não se considera alumno do estabelecim_    

34 -mento e sim discipulo particular do professor    

35 -Canisares.    

36 -Considerando [rasura] esta declaração é prejudicial    

37 -aos interesses da Academia por ter sido motivada    

38 -por uma deliberação ulterior da Congregação, lem_    

39 -bra este funccionario [rasura] ao profes_    

   63   

1  -ser alludido intimando-o a um     

2  -das funcçõs executadas no estabelecimento.    

3  -Esta lembrança é acceita e unanimemente approvado.    

4  -Fica tambem por unanimidade deliberado a expul_    

5  -são do alumno João Gualberto Baptista e em consequen_    

6  -cia d’essa prohibida a sua entrada no estabelecimento    

7  -e o funccionario com authorisação do publicar a deli_    

8  -beração em uma ou mais gazetas da capital e affi_    

9  -xal-a na porta do estabelecimento.    

10  -As 7 ½ horas da noite, nada mais havendo a tratar    

11  -é levantada a sessão da qual fica lavrada esta     

12  -acta em que me assigno na qualidade de secretario.    

13  -Manoel Lopes Rodrigues    

14  -Está conforme    

15  -J. F. Lopes Roiz       [Assinatura]  Eduardo Dotto    

16  -Acta da sessão de 22 de Abril de 1882    

17  - Presidencia do Dr. Virgilio    

18  -As 4 horas da tarde, presentes os professores Lopes pae    

19  -e filho, Austricliano, Lellis, Carlos e Dotto, Snr presi_    

20  -dente declara aberta a sessão.    

21  -São lidas e approvadas as actas das sessões de    

22  -7 e 9 de fevereiro.    

23  -Expediente: Um requerimento do alumno Manoel    

24  -Quuirino pedindo permissão de cursar o 3º anno    

25  -de Arquitetura, obrigando-se a prestar os exames nas    

26  -materias do 3º anno. A Congregação delibera conce-    

27  -der-lhe o favor de prestar os das matérias do 1º e 2º     

28  -anno.    

29  -Um outro do Snr. Engenheiro José Allioni, partici_    

30  -pando que por encommodos de saúde retira-se p.a    

31  -Europa e pedindo que a Congregação dispense-o    

32  -do exercicio de seu cargo e das funcções de professor    

33  -durante o tempo da sua ausencia = mandou-se archi_    

34  -var = Um officio do Snr. Dr. Eduardo Feliciano    

35  -de Castilho, offerecendo-se para leccionar a cadeira    

36  -vaga de Anatomia.    
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37  -O professor Dotto, participa a Congregação que    

38  -o Dr Alfredo de Barros, faz por seu intermédio egual    

39  -offerecimento. Fica adiada a materia para uma    

 64 -nova sessão    

2  -Uma carta do professor Canisares solicitando um    

3  -quadro do crucificado e vários outros objectos de    

4  -sua propriedade existentes no estabelecimento. De_    

5  -liberou-se responder ao professor Canisares que especi_    

6  -fique os objectos que solicita, os quaes serão entre_    

7  -gues a uma pessoa por elle competentemete autho_    

8  -risado.    

9  -Ordem do dia = Uma proposta dos professores Lopes    

10  -Rodrigues filho e Carlos Carvalho, pedindo a crea_    

11  -ção de uma aula de desenho, nocturna, que deve    

12  -funccionar debaixo da direcção de ambas.    

13  -As 5 ½ horas da tarde nada mais havendo a tratar    

14  -é levantada a sessão da qual fica lavrada a pre_    
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-sente acta em que me assigno na qualidade     

16 -de secretario. Manoel Lopes Rodrigues    

17 -Está Conforme.    

18 -J. F. Lopes Roiz            [Assinatura]            Eduardo Dotto    

19 -Acta da sessão de 28 de Abril de 1882    

20 -Presidencia do Dr. Virgilio    

21 -As 3 horas da tarde do dia 28 de Abril de 1882    

22 -presentes os professores Lopes pae e filho, Dotto,    

23 -Carlos, Lellis, Austricliano, o Snr. presidente faz ler    

24 -a acta da sessão de 22, que sem debate é appro_    

25 -vada; communicando em seguida que convocara    

26 -extraordinariamente a Congregação para que ella    

27 -tivesse sciencia do quanto se passou com relação    

28 -ao quadro do crucificado existente no salão da     

29 -instituição que pelo Snr. professor Canisares a ella     

30 -offerecido em outra ephoca é hoje reclamado.    

31 -A congregação fica sciente dos officios troca_    

32 -dos entre o secretario e o Snr. Rodrigues de Araujo,     

33 -decidindo afinal que a este Snr. seja entregue    

34 -o quadro e mais objectos apresentando elle uma    

35 -procuração, para isso, firmado pelo professor    

36 -alludido.    

37 -Em seguida procede-se a eleição p.e os diversos     

38 -cargos que ficam assim destribuidos. Vice-director    

39 - e Vice-presidente Lopes pae, Secretario, Lopes filho,    
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1  - Thesoureiro, Lellis Piedade e Bibliothecario, Carlos Carvalho.    
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-As 5 horas nada mais havendo a tratar é levantada a     

3 -sessão da qual fica lavrada esta acta em que me assi_    

4 -gno como secretario. Manoel Lopes Rodrigues    

5 -Esta conforme.    

6 -J. F. Lopes Roiz              [Assinatura]    Eduardo Dotto    

7 -Acta da sessão de 17 de março de 1883    

8 -Presidencia do Snr. Lopes pae.    

9 -As 5 horas da tarde do dia 17 de Março do anno de    

10 -mil oitocentos e oitenta e treis, presentes os professo_    
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11 -res, Lopes pae, Lellis, Viegas, Antonio Lopes, Austricliano,     

12 -e Dotto, o Snr. presidente declara aberta a sessão.    

13 -Faz ler a acta da sessão de 28 de abril do anno de 82    

14 -que sem debate é approvada; communicando que    

15 -convocara a Congregação para que ella deliberasse o dia    

16 -da exposição, ficando adiado para ser tratado em ou_    

17 -tra Congregação.    

18 -Faz parte do expediente um requerimento do alumno    

19 -Manoel Quirino, pedindo premissão para prestar exa_    

20 -me das matérias que lhe faltam para completar o    

21 -primeiro e segundo anno do curso de Architectura,    

22 -sendo levados em conta os pontos obtidos por    

23 -este mesmo alumno no curso de desenhista; o que     

24 -lhe foi concedido.    

25 -O professor Lellis propõe que na primeira exposi_    

26  -ção que houver n’este estabelecimento se realise    

27  -um concurso musical debaixo de um regulamento    

28  -que uma commissão especial confeccionará.    

29  -ficando em seguida considerado como professor effec_    

30  -tivo da cadeira de Architectura o Snr. Antonio Lopes    

31  -Rodrigues.    

32  -As 5 ¾ horas da tarde nada mais havendo a tractar    

33  -é levantada a sessão da qual fica lavrada a presen_    

34  -te acta em que me assigno na qualidade de     

35  -secretario.    Eduardo Dotto [Assinatura]    

36  -J. F. Lopes Roiz [Assinatura]    

37  -Acta da sessão de 5 de maio de 83    

38  -Presidencia do Snr. Lopes pae.    

39  -As 4 horas da tarde do dia 5 de maio do anno    
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-de mil oitocentos e oitenta e treis, presentes os pro_    

2 -fessores, Lopes pae, Lellis, Austricliano, Coelho, An.to    

3 -Lopes e Dotto, o Snr presidente declara aberta    

4 -a sessão.    

5 -É lida a acta da sessão anterior, que sem de_    

6 -bate é approvada; communicando em segui_    

7 -da o Snr. presidente que convocara a congre_    

8 -gação, para que ella deliberasse o dia de se solem_    

9 -nisar a exposição. Depois de algumas sonside_    

10 -rações fica determinado o dia 10 de Junho    

11 -do corrente anno.    

12 -Em seguida é nomeada uma comissão, com_    

13 -posta dos Snr. professores Lopes pae, Carlos e Dotto,     

14 -para ir nos Collegios pedir trabalhos afim de    

15 -abrilhantar a dita exposição.    

16 -O Snr Lopes pae, faz ver que augmentando o nu_    

17 -mero de alumnos em sua aula, necessita de mais     

18 -um professor para auxilial-o, pelo que o professor    

19 -Carlos que regia a 1ª Classe de desenho d’este es_    

20 -tabelecimento, passou a reger a 2ª, sendo logo no_    

21 -meado para professor da 1ª classe o alumno Agrip_    

22 -piniano Barros.    

23 -As cinco horas da tarde nada mais havendo a tratar    
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24 -eu Eduardo Dotto, na qualidade de secretario lavrei    

25 -esta acta em que me assigno.    

26 -J. F. Lopes Roiz   [Assinaturas] Eduardo Dotto    

27 -    

28 -Acta da sessão de 1º de Setembro de 1883    

29 -Presidencia do Snr. Lopes pae.    

30 -As 3 ½ horas da tarde do dia 1º de Setembro do an_    

31 -no de mil oitocentos e oitenta e treis, presentes os pro_    

32 -fessores, Lopes pae, Allioni, Austricliano, Carlos, Viegas,    

33 -An.to Lopes, Agrippiniano Barros e Dotto o Snr. presiden_    

34  -te declara aberta a sessão.    

35  -É lida a acta da sessão anterior que é approvada sem    

36  -debate.    

37  -Expediente= Uma carta do professor Allioni a_    

38  -gradecendo a Congregação a boa vontade com que to_    

39  -mou parte na profunda dor, que lhe foi dado    

      

1  -soffrer pela inesperavel perda de sua mui lastimada Esposa    

2  -e que acaba de renovar-se em parte pela sua chegada    

3  -da Europa. O Dr. Allioni declara que mandara es_    

4  -ta carta suppondo que houvesse sessão da Congrega_    

5  -ção antes de sua presença ao estabelecimento, e aprovei_    

6  -ta a occasião para agradecer de viva voz. Declara    

7  -ao mesmo tempo que está prompto a reassumir o     

8  -cargo do logar de que é elle professor.    

9  -O Snr. Lopes pae declara que deixou de realizar-se    

10  -a exposição no dia em que fora determinado, por    

11  -causa de encommodos de sua saúde, ficando então    

12  -determinado o dia 16 de Dezembro d’este anno não    

13  -só dos trabalhos dos alumnos como tambem de tra_    

14  -balhos externos tendo relação com as Bellas-Artes.    

15  -Em seguida procede-se a nomeação de treis commis_    

16  -sões, que foi assim destribuidos: Aprimeira composta    

17  -dos Snrs Lopes pae, Austricliano e Carlos, p.a convite das    

18  -authoridades; a 2ª dos professores Lellis, An.to Lopes e Dotto,     

19  -para convite dos expositores; a 3ª dos professores Allioni,     

20  -Agrippiniano Barros e Viegas, para ornamento do estabe_    

21  -lecimento.    

22  -As 4 ½ horas da tarde nada mais havendo a tratar    

23  -é levantada a sessão da qual fica lavrada esta    

24  -acta em que me assigno na qualidade de secreta_    

25  -rio.    

26  -J. F. Lopes Roiz   [Assinaturas]   Eduardo Dotto    

27  -    

28  -Acta da sessão extraordinária em 20 de 7
bro

 de 83.    

29  -Presidencia do Snr. Lopes pae    

30  -As 2 ½ horas da tarde do dia 20 de 7
bro

 de 1883, presi_    

31  -dentes os professores, Austricliano, Allioni, Agrippini_    

32  -ano, Viegas, Lopes pae e Dotto, o presidente declara aberta    

33  -a sessão.    

34  -É lida a acta da sessão anterior que é approvada.    

35  -Faz parte do expediente um requerimento do     

36  -Snr. Braz Hermenegildo do Amaral, offerecendo-se    
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37  -para preencher o lugar de lente substituto da ca_    

38  -deira de Anatomia descriptiva, ficando adiada    

39  -para se tratar no principio do anno vindouro.    

 68     

1  -O professor Allioni propõe a Dr. Luiz Francisco Jun_    

2  -queira Ayres de Almeida, para leccionar uma das    

3  -cadeiras do curso de Architectura e fica determi_    
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-nado que o mesmo Snr. faça a sua proposta para     

5 -ser decidido em outra Congregação.    

6 -O professor Austricliano ponderou que se observas_[rasura]    

7 -se os estatutos que regem o mesmo estabelecimento    

8 -quanto as eleições de cargos dos diversos funccio_    

9 -narios continuem do mesmo modo até o fim    

10 -do anno, procedendo-se depois a eleição no co_    

11 -meço do anno vindouro.    

12 -O mesmo professor pediu que se guardasse o     

13 -programma do[sic] costume, na exposição que deve ter    

14 -logar no dia 16 de Dezembro d’este anno e foi    

15 -approvado.    

16 -Nada mais havendo a tratar levantou-se a ses_    

17 -são da qual fica lavrada esta acta em que na     

18 -qualidade de secretario me assigno.    

19 -J. F. Lopes Roiz       [Assinatura]       Eduardo Dotto    

20 -    

21 -Acta da sessão de 5 de Outubro de 1883    

22 -Presidencia do Snr Lopes pae.    

23 -As 5 horas da tarde do dia 5 de Outubro do anno de    

24 -1883, presentes os professores Allioni, Austricliano,     

25 -An.to Lopes, Agrippiniano Barros e Dotto o presidente de_    

26 -clara aberta a sessão.    

27 -É lida a acta da sessão anterior e é approvada.    

28 -Expediente: Um camarote da commissão central dos     

29 -estudantes de humanidades em favor do monumento    

30 -de José de Allencar e fica determinado não se acceitar    

31 -em virtude de o estabelecimento ter feito muitas des_    

33 -pezas e portanto não poder contribuir.    

32 -Um convite da sociedade homeopathica pedindo p.a    

34 -assistir a sua inauguração.    

35 -O Dr. Ayres é considerado professor de Architec_    

36 -tura d’este estabelecimento, e no caso de accei_    

37 -tar, reger a cadeira do 3º anno sobre resistências dos     

38 -materiais de estabilidade da construcções, fi    

39  -    

     6 

[rasura] 

1  -cando o Dr. Allioni {na cadeira} de Machinas simples, a vapor 

e 

   

2  -Hydraulicas, empregadas nas construcções civis; com_    

3  -posição dos edifícios de Architectura civil, e histo    

4  -ria da architectura (thecnica) e applicações da archi_    

5  -tectura civil, projetos de casas e edifícios publicos    

6  -(pratica)    

7  -O professor An.to Lopes, a cadeira de desenho li_    
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8  -near, simples e com sombreados (pratica do 3º anno)    

9  -Elementos de achitectura (da 2ª parti thecnica) Appli_    

10  -cações de elementos de architectura, desenho de pon_    

11  -tos, janellas, madeiramentos ate (pratica do 2º anno)    

12  -Fica tambem determinado de se officiar ao professor    

13  -Lellis (thesoureiro) para mandar dizer que quanto    

14  -tem em caixa, afim de se poder comparar com     
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-as despezas que se tem de fazer com a próxima    

16 -exposição.    

17 -As 3 ½ horas da tarde nada mais havendo a     

18 -tratar é levantada a sessão em que me assi_    

19 -gno na qualidade de secretario.    

20 -J. F. Lopes Roiz   [Assinaturas]  Eduardo Dotto    

21 -    

22 -Acta da sessão de 22 de 9
bro

 de 1883    

23 -Presidencia do Snr Lopes Rodrigues (pae).    

24 -As 3 horas da tarde do dia 22 de Novembro    

25 -do anno de 1883, presentes os professores, Allioni,    

26 -Viegas, Austricliano, Agrippiniano e Dotto, o Snr. pre_    

27 -sidente declara aberta a sessão.    

28 -É lida a acta da sessão anterior e é approvada.    

29 -Faz parte do expediente, um officio do professor    

30 -e thesoureiro do estabelecimento communicando    

31 -a congregação da quantia existente em caixa e    

32 -mais um officio do Imperial Lyceu de Artes    

33 - e Officios, accompanhando a lista dos diversos    

34 -funccionarios que teem de dirigir o m.mo    

35 -estabelecimento durante o anno de 83 á 84.    

36 -Ordem do dia: O professor Allioni communi_    

37 -ca a Congregação que entendeu-se com o the_    

38 -soureiro a respeito das despezas que se tinham    

39 -de fazer com a próxima exposição, e que     
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-elle lhe participara que havia reservado a quantia    

2 -de quinhentos mil reis (500$000) para estas despezas.    

3 -O mesmo professor pede a leitura dos nomes dos    

4 -professores das diversas commissões que estão     

5 -encarregadas de tratar da exposição e pede que    

6 -cada uma d’ellas trate de ir começando os seus    

7 -trabalhos; pede ainda mais explicação sobre o    

8 -tempo que deve durar a exposição e fica deli_    

9 -berado que seja por espaço de 8 dias com ilu_    

10 -minação.    

11 -O professor Lopes Rodrigues, propõe que a Academia    

12 -concorda com algum ônus para o enquadramento    

13 -dos trabalhos dos alumnos que não poderem    

14 -compral-os = approvado=    

15 -As 4 horas da tarde nada mais havendo a tratar     

16 -é levantada a sessão da qual fica lavrada    

17 -esta acta em que me assigno na qualidade    

18 -de secretario.    

19 -J. F. Lopes Roiz   [Assinaturas] Eduardo Dotto.    

20 -    
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21 -Acta da sessão de 12 de Dezembro de 1883    

22 -Presidencia do Snr. João Fran.co Lopes Roiz~    

23 -As 2 ½ horas da tarde do dia 12 de Dezembro do    

24 -anno de mil oitocentos e oitenta e treis, presentes    

25 -os professores, Allioni, Austricliano, Viegas, Agrip_    

26  -piniano, Carlos, An.to Lopes e Dotto, o Snr. presiden_    

27  -te declara aberta a sessão.    

28  -É lida a acta da sessão anterior e é approvada    

29  -depois de uma emenda feita pelo professor    

30  -Austricliano, que aproveitando a occasião    

31  -declara ter conseguido musica para o     

32  -Domingo da exposição de dia e de noite e tam_    

33  -bem para terça-feira, quinta-feira e sabbado.    

34  -A commissão encarregada do ornamento do     

35  -estabelecimento declara que contratara a     

36  -pintura do estabelecimento por 55$000 com     

37  -o Snr. Manoel Quirino, o qual é devedor    

38  -da quantia de 26$000, porem que não o for_    

39  -çaria a pagar com o mesmo Snr. não podesse=    
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-approvado = Declara mais que tambem contrata_    

2 -ra a armação com o Snr. Cachoeira, obrigando-se    

3 -o mesmo Snr a aprezentou fazendo muito boa    

4 -e renovar as flores no domingo da distribui_    

5 -ção dos premios, pela quantia de 75$000.    

6 -O professor José Allioni pede que a commis_    

7 -são encarregada dos convites dos expositores    

8 -procure saber dos mesmos Snr, os trabalhos    

9 -tem de mandar afim de se poder guardar es_    

10 -paços para os mesmos trabalhos.    

11 -O professo Austricliano requer verbalmente    

12 -que a galleria seja só occupada pelos trabalhos    

13 -dos alumnos; não sendo porem possivel por não    

14 -haver trabalhos que podessem encher a dita galle_    

15 -ria. Fica tambem determinado que os trabalhos    

16 -as alumnas occupem um só espaço da galle_    

17 -ria com a inicial = Curso de Senhoras = afim     

18 -de chamar mais attenção dos visitantes.    

19 -Por proposta do professor Allioni, fica tambem    

20 -determinado que se o Snr. Dr. Luiz. Fran.co Junqueira Ayres    

21 -de Almeida, tiver mandado o officio affirmando    

22 -leccionar no estabelecimento da exposição    

23 -que o mesmo Snr tome assunto em uma das cadeiras    

24 -da congregação. O professor Antonio Lopes en_    

25 -carrega-se de ir fallar com a companhia a respeito    

26 -da illuminação do mesmo estabelecimento.    

27 -Em seguida é nomeada uma commissão com_    

28 -posta dos Snr. Carlos Carvalho Lopes Rodrigues    

29 -e Agrippiniano Barros para julgar os trabalhos    

30 -dos alumnos que entratam em concurso.    

31 -Fica marcada uma outra reunião para o dia    

33 -18 do corrente as 2 horas da tarde, afim de no_    

32 -mear-se as commissões que têm de julgar os    
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34 -trabalhos dos expositores externos.    

35 -As 3 ½ horas da tarde nada mais havendo a    

36 -tratar-se é levantada a sessão da qual fica    

37 -lavrada esta acta em que me assigno na     

38  -qualidade de secretario.    

39  -J. F. Lopes Roiz  [Assinaturas]   Eduardo Dotto    

1 72     

2  -Acta da Sessão do dia 18 de 10
bro

 de 83    
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-Presidencia do Snr. João Fran.co Lopes Roiz~    

4     

5 -As treis horas da tarde, do dia 18 de Dezembro    

6 -do anno de mil oitocentos e oitenta e treis, pre_    

7 -sentes os professores, Allioni, Lellis, Austri_    

8 -cliano, Antonio Lopes, Agrippiniano, Carlos    

9 -e Dotto, o presidente declara aberta a sessão    

10 -sendo adiada a leitura da acta da sessão    

11 -anterior para outra reunião.    

12 -Expediente: Uma carta a Dr. Luiz Fran.co    

13 -Junqueira Ayres de Almeida, communi_    

14 -cando ter acceito o cargo de professor de uma    

15 -das cadeiras de Architectura d’este estabelecimen_    

16 -to.    

17 -Ordem do dia: Procede-se a nomeação das diver_    

18 -sas commissões que teem de julgar os trabalhos    

19 -dos expositores externos e ficam assim organi_    

20 -sadas: Commissão de Prendas= Presidente = Agrippi_    

21 -niano barros = julgadoras = As Ex.mas Snr.s Professoras    

22 -D. Etelvina Rosa Soares e D. Virginia Poggio.    

23 -Commissão de Mobilias escholares = Presidente o Snr.    

24 -Dr. José Allioni = julgadores os Snr.s Predro[sic] Joaquim    

25 -de Alcantara e Augusto Texeira Machado; Com_    

26 -missão de photographia = Presidente = o professor    

27 -Austricliano Fran.co Coelho = julgadores = Manoel    

28 -Vaz da Costa e Eduardo De Vichy; Commissão    

29 -de desenhos = Presidente o professor Antonio    

30 -Lopes Rodrigues = julgadores = os professores    

31 -Carlos Costa Carvalho e Angelo Romãs.    

32 -Comissão de emitação de pedra = Presidente  =    

33 -Lellis Piedade = julgadores os Snr.s Carlos Cro_    

34 -ezi e Antonio Machado Peçanha.    

35 -Em seguida o Dr. Allioni propõe que se     

36 -officie ao Dr. Virgilio, actualmente na Europa    

37 -communicando todos os sucessos da exposição=    

38 -approvado =    

39 -Propõe mais que se dê alguma cousa aos    

  -musicos nas noites em que viessesm tocar.    

     73 

1  -Nada mais havendo a tratar foi levantada a sessão    

2  -{na qual fica levantada esta acta} em que me assigno na 

qualidade de secretario. 

   

3  -João F. Lopes Roiz ~ [Assinaturas] Eduardo Dotto    

4  -    

5  -Acta da sessão extraordinaria em 22 de 10bro de 1883    
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6  -Presidencia do Snr. Fran.c Lopes Roiz~.    
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-As onze e meia horas da manhã do dia 22 de Dezem_    

8 -bro do anno de mil oitocentos e oitenta e tres, presentes    

9 -os professores, Allioni, Lellis, Agrippiniano, Ant.o Lopes,    

10 -Austricliano e Dotto o Snr. presidente declara aberta    

11 -a sessão.    

12 -São lidas as actas de 12 e 19 do corrente e são ap_    

13 -provadas.    

14 -Não ha expediente: O professor Lellis Piedade de_    

15 -clara que desempenhara bem a proposta feita pelo    

16 -professor Allioni, na sessão anterior e declara mais    

17 -que pedira uma reunião, ainda que com pezar, para    

18 -reprovar o premio que tiveram alguns expositores    

19 -de prendas; o que não deixa de fazer por ter parte    

20 -indirecta pelos expositores e portanto que em nome    

21 -d’estes expositores que são D.a Emma e Jenny [ilegível]     

22 -eo Snr. Carlos de Moraes, dispensa os premios com     

23 -que foram classificados os seus trabalhos pela    

24 -Commissão julgadora, deixando este acto a aprecia_    

25 -ção da Congregação.    

26 -O professor Allioni faz algumas considerações    

27 -a respeito e diz que nada pode ser feito uma vez    

28 -que a commissão julgadora não quer reconsiderar o     

29 -acto. O professor Austricliano classifica de    

30 -injusto o premio dado pela Commissão julgadora    

31 -ao Snr. Carlos de Moraes, porque pessoas entendi-    

32 -das na materia assim o disseram e diz mais que     

33 -não havendo disposição a este respeito nos estatutos,    

34 -que a congregação podia recusar o julgamento    

35 -do juizo.    

36 -O Dr. Allioni diz ser verdade não haver nos estatutos    

37 -disposições sobre o que se trata, porem que a con_    

38 -gregação não pode ir de encontro a um julgamento    

39 -feito por uma commissão por ella nomeada    

l 74     

1  -por lhe merecer confiança.    

2  -O professor Lellis diz que falando de ouvir as opi_    

3  -niões de alguns collegas, desfavoravel ao premio con_    

4  -cedido a um dos trabalhos que figuram na     

5  -exposição, protesta contra o modo porque foi    

6  -julgado.    

7  -A congregação reconhece que a commissão    

8  -julgadora podia ser menos severa na classifi_    

9  -cação dos ditos trabalhos e não podendo revogar    

10  -o julgamento do jury pelas razões acima ditas    

11  -e resolve que deixe de ser publicada esta parte    

12  -do julgamento e que não sejam chamados os     

13  -expositores nem interna nem externamente.    

14  -O professor Allioni diz que em vista do Snr.    

15  -Manoel Quirino ter cumprido bem com o    

16  -seu trato sobre a pintura do estabelecimento,    

17  -que gratificou-o co mais 15$000, pagando    

18  -11$000 pelos 26$000 de que era devedor em    
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19  -matriculas. Diz mais que contratara, como    

20  -já dissera na outra reunião, com o Snr. Cachoeira,    

21  -a armação por 15$000, porem que o mesmo    

22  -Snr. não tendo apparecido e mandado communi_    

23  -car não poder fazer senão na ultima hora, foi    

24  -chamado o Snr. Eduardo Costa, contratando a     

25  -armação pela quantia de 120$000 por espaço    

26  -de oito dias obrigando-se tambem o m.mo    

27  -Snr. a renovar as flores no domingo da distri_    

28  -buição de premios.    

29  -O professor Lopes pae propõe que seja mencionado    

30  -na acta um voto de louvor ao professor Agrip_    

31  -piniano Barros, pelos trabalhos prestados pelo    

32  -mesmo Srn. durante a exposição = approvado una_    

33  -nimemente=    

34  -O mesmo professor delara que sendo Vice pre_    

35  -sidente e Vice-director, deseja saber como deve    

36  -ser feita a assignatura dos diplomas, o que    

37  -depois de algumas considerações ficou de_    

38  -liberado que o mesmo professor Lopes, assig_    

39  -nasse[???] em lugar do Director e Presidente que    

     75 

1  -se acham fora da província.    

2  -As 2 ½ horas da tarde nada mais havendo a tratar    

3  -é levantada a sessão da qual ficou lavrada    

4  -esta acta em que me assigno como secretario.    

5  -    

6  -Eduardo Dotto [Assinatura]    

7  -João Francisco Lopes Roiz [Assinatura]    

8  -Acta da sessão de 27 de Dezembro de 1883    

9  -Presidencia do Professor Lopes Roiz pae.    

10  -Aos vinte nove dias do mez de Dezembro do     

11  -anno de mil oitocentos e oitenta e treis, presen_    
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-tes os professores Allioni, Austricliano,    

13 -Agrippiniano, Ant.o Lopes, Carlos e Dotto, o    

14 -presidente declara aberta a sessão.    

15 -É lida a acta da sessão anterior que é ap_    

16 -provada depois de algumas emendas.    

17 -Procedi-se a eleição dos diversos cargos    

18 -annuaes d’este estabelecimento cujo resultado    

19 -foi o seguinte: Vice-Director o professor    

20 -João Fran.co Lopes Roiz, 5 votos e o professor    

21 -Carlos dois: Thesoureiro o Dr. Allioni, cinco    

22 -votos e o professor Lellis Piedade dois, Secre_    

23 -tario o professor Eduardo Dotto seis e o profes_    

24 -sor Agrippiniano Barros, cinco, o    

25 -professor Austricliano um e o professor    

26 -Antonio Lopes um; Bibliothecario o profes_    

27 -sor Carlos Costa Carvalho, seis e o profes_    

28 -sor Astricliano um.    

29 -O Dr. Allionni declara ter deixado o cargo    

30 -de thesoureiro não só por motivos já    

31 -conhecidos pela Congregação como tambem    
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32 -pela sua viagem a Europa; porem que ten    

33 -sido de novo eleito, acceita sob a condic_    

34 -ção de proceder conforme os estatutos.    

35 -As 3 ½ horas da tarde nada mais haven_    

36 -do a tratar é levantada a sessão da qual    

37 -fica lavrada esta acta em que me assigno    

38 -na qualidade de secretario    

39  -Eduardo Dotto [Assinatura]    

      

 76     

1  -Acta da Sessão de 26 de Janeiro de 1884    

2  -Presidencia do Professor João Lopes Roiz pai    

3  -Approvada em 28 de Fevereiro de 1884    

4  -Aos vinte seis (26) dias do mez de janeiro do anno de    

5  -mil oitocentos e oitenta e quatro, presentes os pro_    

6  -fessores, Lopes Roiz, Carlos, Agrippiniano, Antonio Lopes,    

7  -Allioni e Dotto, o presidente declara aberta a sessão.    

8  -É lida a acta da sessão anterior e é approvada    

9  -O professor Agrippiniano lembra a Congregação    

10  -de um requerimento do professor Braz Hermenegildo    

11  -do Amaral offerecendo-se para leccionar Anatomia    

12  -pictorica n’este estabelecimento, o qual tinha sido    

13  -adiado para de tratar do mesmo assumpto no princi_    

14  -pio do corrente anno, ficando logo o Snr. Braz do     

15  -Amaral nomeado para reger esta dita cadeira na     

16  -qualidade de lente substituto.    

17  -Em seguida os professores Allioni e Antonio Lopes    

18  -apresentam os seus programmas que tem de se_    

19  -guir no curso de Architectura que vão leccionar=    

20  -approvado = O Dr. Allioni propõe a creação de    

21  -um curso pratico de Desenho linear, de elementos    

22  -de architectua e desenho ao, dividido em     

23  -treis partes p.a a primeiro, segundo e terceiro anno    

24  -especialmente para marmoristas, entalhadores, etc    

25  -que não queiram conhecel-os theoricamente=    

26  -=approvado=.    

27  -Nada mais havendo a tratar é levantada    

28  -a sessão da qual fica lavrada esta acta    

29  -em que me assigno na qualidade de    

30  -secretario.    

31  -    

32  -O Secretario    

33  -    

34  -J. F. Lopes Roiz [Assinatura] Eduardo Dotto    

35  -    

36  -    

37  -Acta da sessão de 28 de Fevereiro de 1884    

38  -Presidencia João Fran.co Lopes Roiz~    

39  -Aos vinte e oito dias de Fevereiro do anno    
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1  -de mil oitocentos e oitenta e quatro presentes os    
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 -professores, Dr. Junqueira Dr Allioni, Manoel Lopes,    

3 -Agrippiniano, Braz do Amaral, Austricliano, Carlos    
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4 -e Dotto, o presidente declara aberta a sessão.    

5 -É lida a acta da sessão anterior e é approvada    

6 -Expediente: um officio do professor Manoel    

7 -Lopes offerecendo a Academia de Bellas Artes o    

8 -quadro do crucificado existente no salão    

9 -nobre e uma carta do professor Lellis Pie_    

10 -dade declarando passar muito breve a thesouraria    

11 -ao Dr. Allioni, eleito thesoureiro em sessão de 29    

12 -de Dezembro do anno de mil oitocentos e oiten_    

13 -ta e treis. A congregação determina que seja     

14 -la
n
çado[sic] na acta um voto de louvor e agrade_    

15 -cimento ao professor Manoel Lopes e officiar    

16 -ao professor Lellis que está sciente do conteú_    

17 -do de sua carta.    

18 -Os preofessores Dr. Allioni e Austricliano pro_    

19 -poem a divisão do curso de desenho linear,    

20 -sendo um curso theorico e outro pratico    

21 -dividido em quatro secções, sendo duas    

22 -secções para cada parte, o que sendo approva_    

23 -do, apresentaram em seguida os programmas    

24 -do mesmo curso que estão assignados pelos    

25 -mesmos Snr.s.    

26 -O professor Agrippiniano Barros é nomeado    

27 -para reger o curso pratico o que acceitou.    

28 -O professor Allioni propõe que se tire o     

29 -retrato do professor João Fran.co Lopes Roiz~ pae    

30 -e que seja collocado no salão de honra do     

31 -mesmo estabelecimento, sendo dado entre tra_    

32 -balho ao professor Manoel Lopes Roiz =    

33 -=approvado=    

34 -Em seguida propõe o professor Austricli_    

35  -ano que o retrato seja collocado com solem_    

36  -nidade e fica determinado que seja apenas    

37  -em presença da Congregaçãoe dos alumnos    

38  -ficando logo tambem determinado o dia    

39  -4 as 3 horas da tarde para a dita solemnidade.    
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1  -Nada mais havendo a tratar é levantada a ses_    
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-são da qual fica lavrada esta acta em que     

3 -me assigno na qualidade de secretario    

4 -O Secretario    

5 -João Fran.co Lopes Roiz Eduardo Dotto [Assinaturas]    

6 -    

7 -Acta da Sessão de 25 de Abril de 1884    

8 -Presidencia Lopes Rodrigues    

9 -As 7 ½ horas da noite prezentes os professores, Al_    

10 -lioni, Austricliano, Agrippiniano, Braz, Carlos Viegas,     

11 -e Dotto o Snr presidente declara aberta a sessão.    

12 -É lida a acta da sessão anterior e é approvada.    

13 -Expediente: Um requerimento do alumno Ray_    

14 -mundo Nonato Spinola, pedindo a Congregação    

15 -para mandal-o examinar nas matérias do curso    
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16 -do primeiro anno de Architectura sendo dispen_    

17 -sado do exame de Dezenho Linear por não si achar    

18 -preparado, é differido ficando o alumno obrigado    

19 -a prestar depois o dicto exame; faz parte tambem    

20 -do expediente uma carta do Dr. Feliz Ferreira, pe_    

21 -dindo uma noticia historica da Academia    

22 -de Bellas-Artes desde a sua fundação, para in_    

23 -cluir em um trabalho que tem de publicar, sobre    

24 -os principaes institutos artísticos do paiz,     

25 -o que sendo acceito pela congregação ficou    

26 -encarregado d’esta noticia o professor Austri_    

27 -cliano Coelho. A congregação tambem acha de_    

28 -ver mandar-se uma planta do estabelecimento    

29 -para a Instrucção Publica de propaganda na    

30 -côrte.    

31 -O Dr. Allioni propõe que sendo os recursos pecu_    

32 -niarios da Academia muito acanhados, que se os    

33 -professores hão de ficar muito[sic] mezes sem receber ho_    

34 -norarios fiquem recebendo com abatimento de    

35 -25% temporariamente. =approvado=    

36 -Declara tambem, que de accordo com o professor    

37 -de Musica Miguel Torres, ter vontade de ani_    

38 -mar a aula de musica, sendo para isto preciso    

39  -a compra de um piano, porem que não ha_    

      

     79 

1  -vendo recurso pecuniarios, pede licença para contrahir    

2  -um debito = approvado=    

3  -As 8 ½ horas da noite nada mais havendo a tratar-se    

4  -é levantada a sessão da qual fica lavrada esta    

5  -acta em que me assigno na qualidade de secre_    

6  -tario.                                             O secretario    
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-[Assinaturas]João Francisco Lopes Roiz~      Eduardo Dotto     

8 -    

9 -Acta da Sessão de 7 de julho de 1884    

10 -                      Presidencia Lopes Rodrigues    

11 -Aos 7 dias do mez de julho do anno de mil oi_    

12 -tocentos e oitenta e quatro, presentes os professores    

13 -Allioni, Austricliano, Braz, Antonio Lopes, Agrip_    

14 -piniano, Lellis, Carlos Costa Carvalho, foi aberta a    

15 -sessão.    

16 -O Srn presidente declara que a prezente sessão    

17 -tem por fim considerar o mérito do pintor    

18 -sergipano Horacio Hora, cujos trabalhos estão    

19 -expostos actualmente n’esta Academia.    

20 -O professor Austricliano é de opinião que     

21 -sejam elles julgados e concedido ao Snr. Horacio    

22 -Hora o premio a que tiver direito; o Snr. Allioni    

23 -opina contra propondo que se confira os ti_    

24 -tulos de membro correspondente e o de Academico    

25 -de mérito de accordo com os estatutos – posto    

26 -a votos é esta proposta unanimemente approvada    

27 -marcando-se o dia 9 as 7 horas da noite p.
a
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28 -a entrega do respectivo diploma.    

29 -Nada mais havendo a tratar deu-se por termi_    

30 -nada a sessão. E eu Eduardo Dotto secretario    

31  -actual lavrei a presente acta em que me as_    

32  -signo.    

33  -João Fran.
co

 Lopes Roiz   Eduardo Dotto  [Assinaturas]    

34      

35  -Acta da sessão de 28 de Julho de 1884    

36  -         Presidencia Lopes Roiz    

37  -Aos vinte oito dias do mez de julho do anno     

38  -de mil oitocentos e oitenta e quatro, as 6 ½ horas    

39  -da noite, presentes os professores, Allioni, Viegas    

      

 80     

1  -Agrippiniano, Antonio Braz e Dotto, é aberta    

2  -a sessão.    

3  -São lidas as duas actas das sessões anteriores e     

4  -approvadas sem debate.    

5  -Faz parte do expediente treis officios do Ex.mo    

6  -Snr. Conselheiro Presidente da província: dois    

7  -declarando ter expedito ordem do Engenheiro Di_    

8  -rector das obras publicas para mandar realizar    

9  -os concertos [sic] de que carece o telhado do edificio    

10  -em que funcciona este estabelecimento como    

11  -tambem para abrir uma janella no canto da     

12  -parede que se está construindo, e um pedindo    

13  -a entrega das chaves dos commodos térreos d’este    

14  -mesmo estabelecimento conforme lhe havia so_    

15  -licitado o Ex.
mo

 Conego Director Geral da Instrucção    

16  -Publica. Faz também parte do expediente um    

17  -officio da redacção do Diario do Povo convidando    

18  -a Congregação da Academia de Bellas-Artes p.a    

19  -assistir ao acto da libertação de uma pobre infeliz    

20  -no Paço da Camara Municipal.    

21  -Em seguida o Dr. Allioni declara que a bastante    

22  -tempo tem notado que a companhia de illumi_    

23  -nação a gaz tem apresentado contas avultadas    

24  -e que recusando pagal-as sem que a companhia    

25  -mudasse o contador esta dera-lhe em resposta    

26  -que não mudava-o; pelo que pedia licença a     

27  -Congregação p.a proceder contra a dita companhia    

28  -=approvado=    

29  -Ao mesmo tempo diz tambem lamentar a     

30  -pouca animação d’este estabelecimento e cha_    

31  -mou a attencção da Congregação para anima_    

32  -ção em que se acha o Lyceu de Artes e     

33  -Officios; pedindo para esta a nomeação    

34  -de uma Commissão de syndicancia para ver    

35  -d’onde provem a tamanha animação d’aquelle    

36  -estabelecimento, ficando em seguida esta com_    

37  -missão  composta dos Snr.s professores Ant.o    

38  Lopes, João Fran.co Lopes Roiz e Viegas    

39  As 8 horas da noite nada mais havendo a     
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1  -tratar é levantada a sessão da qual eu como se_    

2  -cretario lavrei a presente acta.    

3  -[Assinaturas] João Fran.co Lopes Roiz  Eduardo Dotto     

4  -                                               Secretario    

5  -Acta da Sessão de 4 de Novembro de 1884    

6  -Prezidencia Lopes Rodrigues    

7  -Aos 4 dias do mez de Novembro de mil oito_    

8  -centos e oitenta e quatro, as 7 horas da noite,    

9  -prezentes os professores, Lopes Roiz, Allioni, Aus_    

10  -tricliano, Ant.o Lopes, Viegas, Carlos o prezidente declara    

11  -aberta a sessão.    

12  -Não há leitura da acta da sessão anterior por não    

13  -estar prezente o secretario e pelo mesmo motivo    

14  -assume o exercicio o secretario adjunto.    

15  -O professor Austricliano accusa o alumno    

16  -Paulo Felix do Nascimento ter retirado um tra_    

17  -balho para ir expol-o no Lyceu de Artes e Offi_    

18  -cios sem ordem do director.    

19  -O professor João Fran.co Lopes Rodrigues declara    

20  -ter visto o referido trabalho na exposição    

21  -daquelle estabelecimento=    

22  -O Dr. Allioni pondera que o alumno merece    

23  -uma pena mas não acha nos estatutos pena    

24  -alguma que esteja na razão da desobdiencia e     

25  -propõe o seguinte: Não entrar em concurso    

26  -e não serem expostos os seus trabalhos d’este    

27  -anno na próxima exposição o que é acceito    

28  -pela maioria.    

29  -Em vista das circunstancias excepcionaes    

30  -e difficuldades que o thezoureiro tem en_    

31  -contrado em receber os pagamentos no  The_    

32  -souro Provincial, pede permissão a Congregação    

33  -para dispender até aquantia de cem mil    

34  -reis (100$000) com um procurador que se    

35  -encarregue de receber a subvenção dos dois    

36  -ultimos mezes do exercicio findo = approvado=.    

37  -O professor Austricliano faz lembrar a falta    

38  -de eleições que devia ter logar no dia 12 de    

39  -outubro do corrente anno e propõe que seja    
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-adiada para Fevereiro quando se fizer a eleição dos     

2 -demais cargos o que é aprovado =    

3 As 8 horas da noite nada mais havendo a tratar    

4 -é levantada a sessão da qual eu secretario ad_    

5 -junto pela falta do 1º secretario, lavrei a presen_    

6 -te acta em que me assigno=    

7 -O secretario adjuncto    

8 -J. Fran.co Lopes Roiz   Agrippiniano Barros [Assinatura]    

9 -    

10 -Acta da Sessão de 24 de Novembro de 1884    
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11 -Presidencia Lopes Roiz    

12 -As 7 horas da noite do dia 24 de Novembro de    

13 -mil oitocentos e oitenta e quatro, presentes    

14 -os professores Allioni, Lopes, Braz, Carlos,    

15 -Austricliano e Dotto. Snr presidente de_    

16 -clara aberta a sessão.    

17 -São lidas as actas de 28 de julho de 4 de No_    

18 -vembro do corrente anno e pprovadas de_    

19 -pois de algumas emendas.    

20 -Faz parte do expediente um officio do pro_    

21 -fessor Agrippiniano Barros declarando não     

22 -continuar definitivamente como membro    

23 -do corpo docente do estabelecimento. Em     

24 -vista do que a congregação delibera officiar-    

25 -lhe concedendo-lhe a sua demissão com a    

26 -modificação seguinte: se for possivel ou    

27 -do agrado do referido professor continuar    

28 -a prestar mais tarde os seus relevantes ser_    

29 -viços a Academia ella os acceitará.    

30 -O Dr. Allioni declara que conforme tinha    

31 -pedido pagara a um procurador a porcenta_    

32 -gem de 50$000 em vez de 100$000 como solli_    

33 -citara afim de ser recebida do Thezouro    

34 -Provincial a subvenção da Academia.    

35 -Declara tambem que alem d’esta já recebeu     

36 -os quatro mezes do exercicio do anno cor_    

37 -rente e pede licença para continuar a pagar    

38 -a um procurador 5% para ser recebida com    

39 -mais presteza a dita subvenção =approvada=    
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-Propõe mais pagar somente 5  mezes aos profes_    

2 -sores dos seus honorarios atrazados para poder-se     

3 -fazer a exposição do estabelecimento = approvado    

4 -O mesmo professor faz ver a congregação a    

5 -necessidade de comprar um piano mais usa_    

6 -do para que estudem os alumnos mais atra_    

7 -zados = approvado =    

8 -As 8 da noite na[sic] mais havendo a tratar    

9 -é levantada sessão do qual eu secretario la_    

10 -vrei a presente acta.    

11 -                                       O secretario.    

12 -                                       Eduardo Dotto    

13 -Acta da sessão de 15 de Dezembro de 1884    

14 -                                  Presidencia Lopes Roiz~    

15 -Aos quinze dias do mez de Dezembro de mil oi_    

16 -tocentos e oitenta e quatro, as 7 horas da noite,    

17 -presentes os professores Austricliano, Allioni, An.to    

18 -Lopes, Braz e Dotto o Snr presidente declara aberta    

19 -a sessão.    

20 -E lida e approvada a acta da sessão anterior. [papel rasurado]    

21 -o presidente de [rasura] logar a reunião com     

22 -o fim de de [rasura] dia da exposição    



252 

 

 

 

Linha Margem Corpo do Texto Margem Folha Obs. 

23 -e ao {m.mo} tempo o [rasura] ano lectivo, em vista do    

24 -que a congregação [rasura] 8 de Março    

25 -para a exposição. O Dr. Allioni lembra que seria    

26 -bom admittir-se trabalhos de outros officios que não    

27 -tivessem relação com as Bellas-Artes fazendo    

28 -uma sessão a parte. O professor Austricliano    

29 -pondera o mal que pode porvir d’essa idéa    

30 -e fica determinado continuar a Academia    

31 -acceitar somente obras d’ arte como [rasura]    

32 -O Dr. Allioni então declara que apenas [rasura]    

33 -idéa com o fim de anima [rasura]    

34 -Em seguida procedeu-se [rasura]    

35 -missões que tem de obter trabalhos para a ex_    

36 -posição propondo o Dr. Allioni que sejam    

37 -apenas nomeadas duas, uma para a cidade    

38 -baixa e outra para a cidade alta, ficando    

39 -assim organizadas; a primeira composta dos    
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-professor Allioni e Antonio Lopes e a segunda    

2 -dos professores Lopes roiz~ e Braz do Amaral.    

3 -Fica tambem determinado que os trabalhos dos     

4 -alumnos sejam julgados com os das alumnas.    

5 -As 8 horas da noite nada mais havendo a tratar    

6 -é levantada a sessão da qual como secretario    

7 -lavrei a presente acta.    

8 -                                        Eduardo Dotto    

9 -Acta da sessão de 23 de Dezembro de 1884    

10 -                    Presidencia do Snr. Lopes Roiz~.    

11 -As onze horas do dia vinte e treis de Dezembro    

12 -do anno de mil oitocentos e oitenta e quatro    

13 -presentes os professores Lopes Roiz~, Allioni,    

14 -Austricliano, Amaral, Antonio Lopes    

15 -e Dotto o Snr. presidente declara aberta    

16 -a sessão.    

17 -É lida e approvada acta da sessão de 15    

18 -de Dezembro.    

19 -O Dr. Allioni propõe que se faça um pedido    

20 -os diversas redações dos Jô[rasura] d’esta capital    

21 -com o fim de não recebeu [rasura] ellas dinheiro    

22 -pelos annuncios da [rasura]    

23 -Lemba o professor seja feito    

24 -o pedido de mo [rasura] publicações saiam    

25 -desde o prezente da acta até a da abertura da     

26 -exposição = approvado=    

27 -O professor Lopes Roiz propõe que a Congrega_    

28 -ção faça para a Academia uma subvenção    

29 -á Assembléa Geral Legislativa = approvado=    

30 -O mesmo professor pergunta a congregação    

31 -se alumno que entrou em concurso pode    

32 -tam[?bém?] [papel rasurado] concorrer como expositor externo    

33 -[papel rasurado][?????] feitos em sua caza, ficando    

34 -[papel rasurado] [????]    
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35 -O professor Allioni propõe que se faça     

36 -um apanhamento d’estas decisões tomadas    

37 -em congregação para que se possa formular    

38 -disposições que sirva para reforma dos [papel rasurado]    

39 -estautos.    
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-O professor Amaral propõe que a Congregação envie    

2 -circulares ou memoriaes a diversas pessoas ex_    

3 -pondo o estado da Academia e pedindo auxilio    

4 -para os seus progressos. O Dr. Allioni ampliando    

5 -mais esta idea pede que se envie as circulares    

6 -para todo o Brazil pedindo o concurso de todos    

7 -em favor do estabelecimento.    

8 -As 12 horas nada mais havendo a tratar é    

9 -levantada a sessão da qual lavrei a presente    

10 -acta em que me assigno como secretario    

11 -                                                          Eduardo Dotto    

12 -    

13 -Acta da sessão de 24 de janeiro de 1885    

14 -                                          Presidencia Lopes Roiz~    

15 -As duas horas da tarde do dia vinte quatro de janei_    

16 -ro do anno de mil oitocentos e oitenta e cinco, pre_    

17 -zentes os professores Carlos, Allioni, Amaral, Lopes    

18 -Roiz~, Austricliano e Dotto o Snr. prezidente declara    

19 -aberta a sessão.    

20 -É lida e approvada a acta da sessão anterior    

21 -O professor Allioni prop~ e que a exposição que se     

22 -tem de realizar seja transferida para o primeiro    

23 -domingo de Maio = approvado = O mesmo professor    

24 -lembra que as decisões tomadas em Congregação não    

25 -podem ser publicadas sem approvação d’esta, a pro_    

26 -posito de um artigo inserido em uns dos jornais    

27 -da tarde d’esta Capital, e lembra ainda que    

28 -se trate da circular que a congregação resolveu    

29 -enviar para todo o Brazil, com o fim de ficar    

30 -o publico sabendo do estado em que se acha à    

31 -Academia e pede que a congregação tratar    

32 -de redigir a mesma circular. O professor    

33 -Austricliano propõe que a congregação no_    

34 -mei uma commissão que com o secretario    

35 -se encarregue d’este trabalho ficando assim    

36 -organizada: professores Dotto (secretario), Austricli_    

37 -ano e Amaral o qual apresenta um plano    

38 -da mesma circular que já preparara e que    

39 -é lida e approvada.    
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1  -O professor Allioni propõe a creação de cursos    

2  -annexos preparatorios lembrando as vantagens     

3  -que d’ahi podem provir a Academia = approvada =    

4  -O professor Amaral pede a nomeação de uma     

5  -comissão para dar as bases de um program_    
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6  -ma para os dictos cursos que fica composta    

7  -dos Snr.s Allioni, Austricliano, Amaral.    

8  -As 3 horas e meia da tarde é levantada     

9  -a sessão da qual como secretario lavrei    

10  -a prezente acta.    

11  -                                  Eduardo Dotto    

12  -    

13  -Acta da sessão extraordinária em 26 de Janeiro de 85    

14  -Presidencia Lopes Rodrigues    

15  -As 6 ½ horas da tarde do dia 26 de Janeiro do     

16  -anno de mil oitocentos e oitenta e cinco pre_    

17  -sentes os professores, Amaral, Lopes Rodrigues,    

18  -Antonio Lopes , Allioi e Dotto, o presidente    

19  -declara aberta a sessão.    

20  -Deixa de ser lida a acta da sessão anterior, pe_    

21  -dindo o secretario desculpa d’esta falta motivada    

22  -pela precipitação com que foi feita esta sessão.    

23  -O Dr. allioni delcara que tendo-se encontrado    

24  -com o Dr. Junqueira Ayres e communicando-lhe    

25  -a intenção da Congregação da Academia de en_    

26  -via um pedido a Assembléa Geral afim    

27  -de obter uma subvenção para a mesma    

28  -Academia, que elle applaudira a Idea e apezar    

29  -de achar um pouco tarde, em virtude da pro_    

30  -xima partida para a Côrte do império do     

31  -digno reprezentante do 1º disctricto da     

32  -capital da Bahia o Snr Barão do Guahy,    

33  -preparara um pedido que deve ser aprezenta_    

34  -do pela mesma congregação ao Snr. Barão p.a    

35  -que defenda os interesses da Academia na     

36  -camara temporária, a qual é lida [???]    

37  -approvada e assignada pelos professores    

38  -prezentes, deliberando-se enviar no dia    

39  -seguinte uma commissão de professores    
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1  -comprimentar o Snr Barão do Guahy e aprezentar    

2  -o pedido feito.    

3  -As 7 horas da noite é levantada a sessão da qual     

4  -fica levantada a prezente acta em que me assig_    

5  -no como secretario.    

6  -                                             Eduardo Dotto [Assinatura]           

7  -    

8  -Acta da sessão de 4 de Fevereiro de 1885    

9  -                 Presidencia Lopes Roiz    

10  -As 7 horas da noite prezentes os professores Aus_    

11  -tricliano, Allioni, Antonio Lopes, Carlos, Braz    

12  -do Amaral, Lopes Roiz e Dotto o prezidente declara    

13  -aberta a sessão.    

14  -São lidas e approvadas as actas das sessões an_    

15  -teriores.    

16  -O Dr. Allioni declara que tendo a commissão    

17  -d’esta academia se dirigido a caza do Snr Ba_    
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18  -rão do Guahy afim de entregar-lhe o pedido q~    

19  -se tinha rezolvido aprezentar ao mesmo Snr,    

20  -para que na occasião do orçamento aprezentar-se    

21  -na Camara Geral uma emenda, propondo uma    

22  -subvenção de 10:000$ (dez contos de reis) para    

23  -Academia, fora recebida dignamente por a_    

24  -quelle destincto deputado que prometteu en_    

25  -vidar todos os seus esforços n’este sentido.    

26  -O mesmo professor pondera depois que ten_    

27  -do a prezidencia da província adiado a aber_    

28  -tura da Assembléa provincial para o mez de    

29  -Maio era conveniente que tambem a Acade_    

30  -mia adiasse a sua exposição, o q~é approvado    

31  -ficando marcado para esta solemnidade de    

32  -o dia 14 de Junho.    

33  -Fica tambem resolvido que sejam as sessões    

34  -d’esta Congregação sempre as 7 horas da noite    

35  -enquanto não resolver a mesma Congre_    

36  -gação revogar esta disposição.    

37  -Ás 8 ½ horas da noite nada mais haven_    

38  -do a tratar é levantada a sessão d’ a qual    

39  -    
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-                                      Eduardo Dotto [Assinatura]    

4 -    

5 -Acta da sessão de 26 de Maio de 1885    

6 -                             Prezidencia  Dr. Virgilio Damazio    

7 -    

8 -As 7 horas da tarde prezentes os professores, Lopes    

9 -Roiz, Amaral, Austricliano, Carlos, Antonio Lopes,    

10 -Viegas, Allioni, e Dotto, o prezidente declara aber-    

11 -ta a sessão.    

12 -É lida acta da sessão anterior e approvada.    

13 -Expediente – Um officio do Director da Escola    

14 -Agricola da Bahia agradecendo ter a Acade_    

15 -mia franqueado os seus salões para {os} exames pre_    

16 -paratorios dos aspirantes á matricula da mesma    

17 -Escola = mandou-se archivar.    

18 -Um outro do Snr Agrippiniano Barros ex-profes_    

19 -sor d’esta Academia pedindo a entrega dos     

20 -trabalhos feitos em sua casa e ainda nas    

21 -paredes d’este estabelecimento = ficou determina_    

22 -do que o mesmo Snr requeresse em termos ao direc_    

23 -tor do estabelecimento. Foi apresentada a obra    

24 -Apreciação sobre as Bellas-Artes, offerecida    

25 -por seus autor Feliz Ferreira a esta academia    

26 -=mandou-se archivar.    

27 -O Dr. Allioni declara que fora em commissão    

28 -a casa do Snr. Conselheiro Junqueira o qual    

29 -da mesma forma que o Snr. Barão do Guahy pro_    
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30 -metteu fazer tudo que pedisse em favor d’esta    

31 -academia na corte do imperio.    

32 -Em seguida procedeu-se a eleição para os novos     

33 -funccionarios segundo os estatutos em vigor, ten_    

34 -do o seguinte resultado:    

35  -Vice-presidente o professor Dr. Luiz Fran.co Junquei_    

36  -ra Ayres d’ Almeida por 7 votos, obtendo o pro_    

37  -fessor Austricliano 1 e o professor Viegas 1,     

38  -Vice-director – o professor Carlos Costa Carvalho    

39  -por 7 votos, obtendo o professor Austricliano 2    
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-Director- o professor João Fran.com Lopes Roiz~ por 8 votos,     

2 -obtendo o professor Canizares 1.    

3 -Secretario – o professor Eduardo Dotto, por 1 voto    

4 -(reeleito) obtendo o professor Austricliano 1 e o pro_    

5 -fessor Braz do Amaral 1.    

6 -Adjunto-secretario- o professor Braz do Amaral    

7 -por 7 votos, obtendo o professor Austricliano 2.    

8 -Thesoureiro – o professor Dr. José Allioni por 8    

9 -votos (reeleito, obtendo o professor Antonio -    

10 -Lopes 1.)    

11 -Bibliothecario o professor Antonio Lopes    

12 -por 5 votos obtendo o professor Austricli_    

13 -ano 3 e o professor Braz do Amaral 1.    

14 -Sendo notado por alguns dos Snr.s Professores    

15 -que o dia da abertura da exposição 14 de jun_    

16 -nho próximo, não era o mais próprio por    

17 -motivos de força maior; depois de alguma    

18 -discussão, ficou resolvido que esta cerimo_    

19 -nia se faria no dia 21 do mesmo mez.    

20 -Nada mais havendo a tratar é levantada    

21 -a sessão da qual como secretario lavrei a pre_    

22 -sente acta em que me assigno.    

23 -                       Eduardo Dotto  [Assinatura]    

24 -    

25 -Acta da sessão de 15 de Junho de 1885    

26 -           Presidencia do prof. Lopes, na ausencia    

27 -do Dr. Virgilio C. Damazio.    

28 -    

29 -Aos 15 dias do mez de Junho de mil oitocentos    

30 -e oitenta e cinco, presentes os professores Lopes Roiz,    

31 -Allioni, Austricliano, Amaral, Dr. Junqueira, Car_    

32 -los e Dotto, as 7 horas da noite, o prezidente declara    

33 -aberta a sessão.    

34 -É lida a acta da sessão anterior e pondera o Snr.    

35 -presidente em discussão, pedio a palavra o professor    

36 -Austricliano p.a notar que não tendo a Academia    

37 -2º secretario, devia segundo os estatutos em vigor    

38 -se mudada esta expressão que se leu na acta em     

39 -referencia ao cargo p.a o qual foi nomeado o professor    
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-Amaral para a de adjunto de secretario, tomando    

2 -em consideração o Snr presidente mandou fazer    

3 -a notificação pedida. Disse mais o professor    

4 -Austricliano que desejaria fazer mais algumas    

5 -considerações o que não fazia por certas rasões,    

6 -pedindo explicação a Dr. Junqueira, deu-a    

7 -o professor Austricliano satisfactoriamente.    

8 -Foi em seguida approvada a acta e tomou    

9 -posse o Snr. Dr. Junqueira agradecendo em pala_    

10 -vras breves e eloqüentes a honra que acabara de     

11 -receber da congregação.    

12 -Foram ainda aprezentados treis officios, um     

13 -do Ex.mo Snr Antonio Luiz Arcebispo Primaz    

14 -do Brazil, dizendo que não podia comparecer,    

15 -na solemnidade que a Academia tinha de effectuar    

16 -por causa de não o permittir seu estado de saude,    

17 -e dois outros dos Ill.mos Snr.s Inspectores do Arsenal    

18 -de Guerra e Arsenal de Marinha accusando terem    

19 -recebidos os officios de convite.    

20 -Em seguida procedeu-se a nomeação das diver_    

21 -sas commissões para os convites officios e     

22 -ornato da Academia, ficando a primeira com_    

23 -missão composta dos Snr Dr Virgilio, Dr Junqueira    

24 -e Prof. Lopes Roiz~; a segunda dos Snr Dr Allioni,    

25 -Carlos, Amaral, Austricliano e Dotto.    

26 -Nada mais havendo a tratar o Snr prezidente    

27 -levantou a sessão da qual na qualidade de se_    

28 -cretario lavrei a prezente acta em que me     

29 -assigno.    

30 -                                   Eduardo Dotto [Assinatura]    

31 -    

32 -Acta da sessão de 22 de Junho de 1885    

33 -                 Prezidencia Dr. Junqueira    

34 -    

35 -Aos vinte e dois dias do mez de junho do anno de    

36 -mil oitocentos e oitenta e cinco, as 8 horas da noi_    

37 -te, prezentes os professores, Allioni, Austricliano,    

38 -Braz, Carlos Lopes Roiz, e Dotto, o prezidente de_    

39  -clara aberta a sessão – O secretario pede que    

     49 

1  -lhe desculpem da leitura da acta da sessão anterior pela    

2  -precipitação com que foi feita esta sessão.    

3  -Procedeu-se em seguida a nomeação dos diversos juízes    

4  -que tem de julgar os trabalhos dos expositores exter_    

5  -nos, ficando assim organizados: Secção de Pherolas    

6  -Presidente o prof. Braz do Amaral, julgadoras_ as Ex.mas    

7  -Snr.s alumna – noutra. D. Maria Julia David e    

8  -D. Constança Lopes Rodrigues; Sessão de Photographia    

9  -Presidente – Carlos Costa Carvalho – julgadores – os Snr.s    

10  -Manoel Vaz da Costa e Pedro Gonçalves; secção de     

11  -Esculptura _ Prezidente o prop. Austriclinano Coelho-    

12  -julgadores os Snr. João Guilherme da Rocha Barros e Gal_    

13  -dino Fran.co Borges; Secção de Marcenaria – Prezidente Dr.    
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Allioni 

14  -julgadores os Snr.s Isaac Manoel de Barros e Frederico Gui_    

15  -lherme Coelho; _ Secção de Dezenho – prezidente o próprio 

An.to 

   

16  -Lopes Roiz – Julgadores –os Snr.s Dr Fran.co Rodrigues 

Nunes e  

   

17  -Angelo da S.
a 
Romão – devendo estes diversos ju_    

18  -rys funccionarem no dia 25 ás 11 horas da manhã.    

19  -O prezidente da sessão que pedira a reunião p.a    

20  -se tractar do beneficio prezente e futuro da Acade-    

21  -mia e que vendo ser possivel obter-se um aug_    

22  -mento de subvenção, propunha a nomeação de    

23  -duas commissões; sendo uma para se dirigir ao    

24  -Prezidente da província e outra para ir nas casas    

25  -dos deputados pedir um auxilio, isto é, pedir que    

26  -se equipare a subvenção da Academia com a do     

27  -Imperial Lyceu de Artes e Officios – O professor     

28  -Austricliano diz que acha boa a idea porem     

29  -que não sendo pequeno o numero dos deputados     

30  -provinciaes, acha que ficará muito sobrecarrega_    

31  -da de trabalho esta commissão; porem o Dr. Jun_    

32  -queira lembra meios de com pequeno esforço satis_    

33  -fazer a todos os deputados, convocando p.
a
 beneficio    

34  -da Academia, pelo que passou-se a nomear as duas    

35  -commissões, ficando assim organizadas: a 1ª com_    

36  -posta dos Snr.s Dr. Virgilio Damasio Dr. Junqueira    

37  -Ayres e Prof Austricliano Fran.co Coelho, Dr    

38  -José Allioni e Prof Fran.co Lopes Rodrigues;    

39  -a 2ª dos Snr.s Dr Junqueira Ayres, Professores Braz    

  -    
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1  -do Amaral e Eduardo Dotto.    

2  -Poderando[sic] em seguida que havendo falta de sime_    

3  -tria nos retratos a óleo que figuraram no salão    

4  -nobre d’este estabelecimento onde já existe a do     

5  -vice-director professor Lopes, propõe que se colloque    

6  -tambem alli a do Dr. José Allioni, um dos professo_    

7  -res que mais se tem esforçado pela Academia    

8  -=approvado unanemente= O Sr. Allioni agradese[sic]    

9  -esta prova de merecimento que lhe dão os seus    

10  -collegas dizendo não ter ainda feito bastante    

11  -bem a Academia, para que o seu retrato figure    

12  -em uma das 
{suas}

 paredes; no que não concordam    

13  -os seus collegas prezentes.    

14  -Pergunta ainda o prezidente se há mais alguma    

15  -proposta á fazer; as que o professor Austri_    

16  -cliano diz que não tem nada a propor, mais    

17  -que se tivesse de fazel-o proporia que se collocasse    

18  -no salão nobre uma placa em que figurasse o no_    

19  -me do Prof. Canizares, n’um quadro, a quem    

20  -a Academia tambem deve muito.    

21  -Toma então a palavra o Dr. Allioni dizendo    
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22  -que n’este caso propõe q~ á Congregação mande tirar    

23  -tambem o retrato do professor Canysares[sic], mas que    

24  -não sendo lisongeiro o estado financeiro d’este    

25  -Estabelecimento; se adie a collocação para a épocha    

26  -em que for authorisada a despeza com os dois que     

27  -serão collocados na mesma occasião.    

28  -O Dr. Junqueira diz que a indicação do pro_    

29  -fessor Austricliano é dignar de louvor mas     

30  -lhe parece dever deixar-se a collocação do retrato    

31  -do professor Canyzares para quando for pos_    

32  -sivel ao cofre da Academia.    

33  -Nada mais havendo a tratar, o Snr. prezidente     

34  -levantou a sessão da qual na qualidade de se_    

35  -cretario lavrei a prezente acta em que me as_    

36  -signo.    

37  -                                               Eduardo Dotto. [Assinatura]    

38  -    

39  -    
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-   Acta da sessão de 26 de Junho de 1885    

2 -Prezidencia Dr. Virgilio (Sessão extraordinaria)    

3 -    

4 -Aos vinte e seis dias do mez de junho do anno    

5 -de mil oitocentos e oitenta e cinco, a 1 hora da     

6 -tarde, prezentes os professores, Allioni, Junqueira,    

7 -Austricliano, Lopes Roiz~, Amaral, Carlos e Dotto    

8 -o prezidente declara aberta a sessão.    

9 -Não ha leitura da acta por terem os professores de    

10 -se dirigirem, ao palácio da presidencia da provin_    

11 -cia em commissão.    

12 -O Professor Amaral consulta a congregação so_    

13 -bre o seguinte: 1º Se o alumno premiado em uma    

14 -secção aprezentando trabalhos em outra que se     

15 -não ensina no estabelecimento pode ser premia_    

16 -do; 2º se os trabalhos de expositores externos já    

17 -premiados com medalha de ouro, podem    

18 -receber premio inferior.    

19 -Depois de algumas discussões em que entra_    

20 -ram os professores Amaral, Austricliano,     

21 -Allioni e Virgilio, ficou assentado que    

22 -quanto a 1ª consulta pode o alumno aprezen_    

23 -tar trabalhos em outra secção e ser premiado.    

24 -Quanto a 2ª avista de uma secção que se resol_    

25 -veu que os trabalhos dos expositores extrenos, os     

26 -quaes já tenhão obtido medalha de ouro não     

27 -entrem em julgamento, declarando esta resolu_    

28 -ção em uma tarja que deverá acompanhar os     

29 -mesmos, ficou tambem assentado que o exposi_    

30 -tor que tenha obtido medalha de ouro fique    

31  -ixento[sic] de julgamento, e que d’ora em     

32  -diante se premie os trabalhos e não os     

33  -expositores.    

34  -Declarando o secretario que não comparecem a    
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35  -commissão nomeada para julgar os trabalhos    

36  -de pintura, foi nomeada uma outra     

37  -composta dos Sn.r Na.
to
 Lopes, Carlos e Manoel    

38  -Querino.    

39  -As 2 horas da tarde nada mais havendo a tratar    
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1  -o Sr. prezidente levantou a sessão da qual na     

2  -qualidade de secretario lavrei a prezente acta    
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-em que me assigno    

4 -                                                Eduardo Dotto [Assinatura]    

5 -    

6 -Acta da sessão em 7 de agosto de 1885    

7 -Presidencia Dr. Junqueira Ayres    

8 -    

9 -Aos sete dias do mez de Agosto do anno de    

10 -mil oitocentos e oitenta e cinco, as 7 horas da    

11 -noite, prezentes os professores Allioni, Lopes    

12 -Rodrigues, Carlos, Amaral e Dotto, o preziden_    

13 -te declara aberta a sessão. – São lidas as actas    

14 -de 15, 22, e 26 de Junho, sendo approvadas as duas    

15 -ultimas e adiada a discussão e votação da 1ª por     

16 -proposta do Dr. Junqueira, para quando estivesse    

17 -prezente a esta Congregação o professor Austricli_    

18 -ano Coelho = approvada=.    

19 -O expediente constou de um officio do gabinete    

20 -Portuguez de Leitura enviando um dos seus rela_    

21 -torios para o exercicio de 85 à 86; assim como o rela_    

22 -torio a falla com que abrio a segunda sessão da     

23 -25ª legislatura da Assembléa Provincial da Bahia    

24 - em 1º de Maio de mil oitocentos e oitenta e cinco o     

25 -Ill.
mo

 Ex.
mo

 Snr. Dezembargador Experidião Eloy de Barros    

26 -Pimentel.    

27 -O Dr. Junqueira diz ter pedido esta sessão p.a    

28 -mostrar a reprezentação que tem de ser enviada    

29 -pela congregação da Academia, pedindo    

30 -uma subvenção a Assembléa Geral Legisla_    

31 -tiva, o que passa a ler-sé em seguida una_    

32 -nememente approvada – Pede mais o m.mo Dr.    

33 -que a secretaria lhe entregue, para fazer par_    

34 -te dos documentos que hão de acompanhar    

35 -a referida petição, um exposto da freqüência    

36 -professorado, exposições, programma, premios    

37 -e trabalhos d’esta Academia.    

38 -O mesmo Sr. propõe mais que a Congregação    

39 -se dirija ao Senador Junqueira, e cada um     
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1  -dos deputados da Bahia, por meio de cartões, pedindo_    

2  -lhes o seu valioso auxilio para o bom rezultado das    

3  -pretenções da Academia = approvado=    

4  -As 9 horas da noite nada mais havendo a tratar    

5  -o Sr prezidente levantou a sessão da qual na qua_    
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6  -lidade de secretario lavrei a prezente acta em que     

7  -me assigno.    

8  -                              Euduardo Dotto               [Assinatura]    

9  -    

10  -Acta da Sessão de 22 de Dezembro de 1885    

11  -                            Prezidencia Dr. Virgilio    

12  -As sete horas e quarenta minutos da tarde    

13  -prezentes os professores, Dr. Allioni, Austricli_    

14  -ano, Carlos, Amaral, Lopes Roiz e Dotto, o Snr Pre-    

15  -zidente declara aberta a sessão.    

16  -O secretario le a acta da sessão de 7 de Agosto    

17  -que é approvada e em seguida a da sessão de    

18  -15 de junho cujo discussão tinha sido adia_    

19  -da – Posta em discussão é tambem approvada.    

20  -Toma a palavra o Dr. Allioni para aprezen-    

21  -tar o seu balancete do anno de 1884 à 1885 a    

22  -partir do mez de Abril, data em que tomou a    

23  -posse da thezouraria , declarando que existe em     

24  -seu livro caixa um vale do ex-thesoureiro no    

25  -valor de um conto duzentos e cinqüenta e nove    

26  -mil trezentos e cinqüenta reis (1:259$350),    

27  -Ponderando a Congregação a conveniência    

28  -de inutilizar o dito Valle apezar de possuir    

29  -uma carta do professor Lellis em que confessa    

30  -a devida e promette satisfazel-a logo que lhe    

31  -for possivel.    

32  -Tratando depois da receita da Academia expõe    

33  -com clareza o assumpto, notando a diminuição    

34  -sempre crescente das matriculas e os perigos que     

35  -d’ ahi vem para a Academia, concluindo diz    

36  -que há um saldo de duzentos e quinze mil    

37  -e trezentos (215$300) e pede que a congrega_    

38  -ção nomeie uma commissão para exami_    

39  -nar os seus livros, pedindo que o Snr Presidente    
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-satisfaz nomeando os Snr Director, Secretario e pro_    

2 -fessor Austricliano Coelho.    

3 -O secretario lê um pedido do professor Manoel    

4 -Lopes Rodrigues, actualmente em Paris, em que     

5 -lembrando as difficuldades da sua subsistencia    

6 -n’aquella Capital e a necessidade para a bôa     

7 -orientação da sua educação artística de uma    

8 -somma maior do que actualmente dispõe a_    

9 -quelle collega sollicita da Congregação subvenção    

10 -mensal de 50 francos mediante as seguintes     

11 -a que se obriga: 1º executar todos     

12 -os annos uma copia de um dos mais notáveis    

13 -quadros do Museu de Paris que ficará perten_    

14 -cendo a galleria da Academia; escolhido    

15 -entre os dos catálogos dos museos que pro_    

16 -mette enviar, 2º offerecer a Academia um     

17 -dos melhores trabalhos do seu curso de cada an_    
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18 -no; 3º direito de exigir a Academia no fim     

19 -de 3 annos um quadro original seu.    

20 -O Snr. Presidente submette à consideração    

21 -da Congregação o pedido acima sobre o qual    

22 -falla o Snr Thezoureiro dizendo que apezar das    

23 -difficuldades financeiras em que se vê a caza,    

24 -propõe que sejam enviadas ao nosso collega au_    

25 -sente 300 francos por semestre, cumprindo as    

26 -promessas que faz. O professor Austricliano    

27 -Coelho diz que sente não poder a Academia    

28 -só por si sustentar na Europa o seu ex-dis_    

29 -cipulo professor, mas que volta pelo pedido    

30 -acrescentando que está prompto, a ceder a     

31 -quarta parte de seus honorarios p.a tão    

32 -digno fim. O Snr. Presidente declara tambem    

33 -que pede para associar-se aos professores     

34 -com carta egual a d’elles dado o caso que tal    

35 -se torne necessario – Submettido a votação é    

36 -approvada unanumimente o pedido do pro_    

37 -fessor Manoel Lopes .    

38 -O Snr Director toma tambem a palavra p.a    

39 -agradecer a Congregação o seu delicado e carido_    
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-so procedimento, offerecendo uma capella por     

2 -occasião do enterramento de Sua Senhora.    

3 -Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente    

4 -declara encerrada a sessão as 8
h
 ¼, da qual na    

5 -qualidade de secretario lavrei a prezente acta em     

6 -que me assigno.    

7 -                                     Eduardo Dotto    

8 -    

9 -Acta da sessão de 25 de Janeiro de 1886    

10 -Presidencia do Prof-Lopes Roiz~ (na ausencia do Dr. Virgilio)    

11 -As 7 horas da noite do dia vinte e cinco    

12 -de Janeiro de mil oitocentos e oitenta e seis,     

13 -prezentes os professores Austricliano, Amaral,    

14 -Lopes Roiz~, Carlos, Allioni e Dotto o presiden_    

15 -te declara aberta a sessão.    

16 -Levanta-se antes da sessão uma questão de     

17 - ordem: o professor Austricliano nota que não    

18 -se pode fazer a sessão por não haver prezi_    

19 -dente nem vice-prezidente; resolve-se então    

20 -que o presidente da sessão seja o professor Lopes,    

21 -por acclamação.    

22 -Aberta a sessão o secretario lê a acta da sessão     

23 -de 22 de Dezembro de 1885 e é approvada.    

24 -Pede a palavra o Dr. Allioni pedindo que quando     

25 -se diz na acta Abril de 85 diga-se 2 de Abril    

26 -de 84, pedindo tambem que se declare na    

27 -acta haver um saldo de 215$300; o que é     

28 -approvado. Declara o Snr. Presidente que o     

29 -motivo da reunião é tratar-se da abertura dos    
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30 -cursos e annuncios d’estes.    

31 -Propõe o professor Allioni p.a facilitar o desen_    

32 -volvimento das Bellas-Artes, com o fim de     

33 -formar um nucleo de artistas, a conveniencia    

34 -de fundar uma escola de primeiras lettras    

35 -que deverá ter mais de que tem as escolas    

36 -do paiz, o desenho a musica, não sendo por    

37 -ora possivel dar tambem os exercícios de     

38 -gymnastica e que só deverá ter creanças    

39 -de 9 annos de idade.    
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1  -O professor Amaral pergunta então se dado    

2  -o caso de resolver-se a fundação da escola    

3  -encontrará a Academia com pouca despeza    

4  -que pode fazer e que não passará de 25$000,    

5  -uma pessoa que, segundo a proposta será    

6  -uma professora, que preste-se a vir ensinar com     

7  -estas habilitações e este honorário.    

8  -Pergunta ao professor Dotto se já consultou    

9  -as senhoras de seu conhecimento a respeito ;    

10  -o que elle responde affirmativamente, ficando    

11  -o mesmo encarregado de contractar uma     

12  -professora.    

13  -Em seguida procede-se a confecção do program_    

14  -ma da aula primaria que se resume nos se_    

15  -guintes artigos.    

16  -1º que a Academia funde uma escola de     

17  -primeiras lettras; 2º que esta só receba crean_    

18  -ças do sexo masculino até 9 annos de idade;    

19  -3º que seja regida por uma professora; 4º     

20  -que só se pague a esta professora 25$000 men_    

21  -saes; 5º que se addicione aos trabalhos conhe_    

22  -cidos o desenho e a musica; 6º que esta aula    

23  -funccionará somente 5 horas por dia; 7º que    

24  -o preço da matricula será 2$000 mensaes; 8º     

25  -que se revoguem as disposições em contrario.    

26  -Fica tambem assentado mandar imprimir-se    

27  -avulsas com os annuncios dos cursos da Aca_    

28  -demia que serão distribuidos gratis-, ficando    

29  -o professor Amaral encarregado da redacção.    

30  -As 8 horas nada mais havendo a tratar o     

31  -Snr. Presidente encerra a sessão da qual na     

32  -qualidade de secretario lavrei a presente    

33  -acta em que me assigno.    

34  -                                                 Eduardo Dotto [Assinatura]    

35  -    

36  -Acta da sessão de 31 de Março de 1886    

37  -                            Presidencia do Professor Lopes Roiz~    

38  -    

39  -As sete horas da tarde do dia trinta e um de    
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-Março de mil oitocentos e oitenta e seis prezentes os     

2 -professores Lopes Roiz (director), Carlos Costa Carvalho, 

Aus_ 

   

3 -tricliano Coelho, Eduardo Dotto, Braz do Amaral, o Snr    

4 -director declara aberta a sessão.    

5 -Logo em começo é acclamado o presidente da sessão, em     

6 -seguida lê o secretario a acta da sessão anterior que    

7 -é approvada com as emendas aprezentadas pelo Snr    

8 -professor Austricliano. O expediente constou de dois    

9 -officios; um do Gremio Litterario enviando o seu     

10 -relatorio e outro da direcção do Club Commercial.    

11 -O professor Austricliano pede dispensa da leitura    

12 -o que é approvado.    

13 -Pede a palavra o Dr. Allioni que diz ter reclamado    

14 -o professor Miguel dos Anjos Torres, lente de musica    

15 -do estabelecimento, sobre a conveniência de ter um    

16 -auxiliar que tocasse o piano durante as suas au_    

17 -las de musica e lembra para este logar uma discípula    

18 -da mesma Academia, a professora D. Virginia Poggio,    

19 -mas diz que n’esse caso convem que se limite a ma_    

20 -tricula até 10 annos de edade, para homens, pela    

21 -inconviniencia do ensino a moças.    

22 -O professor Austricliano pede a palavra para notar    

23 -que desejaria que já tivesse a Academia esta professora    

24 -exercendo este lugar mas que deveria a congregação    

25 -pôr em concurso o lugar em obdiencia ao art.o 3º     

26 -dos estatutos. – Replica o professor Allioni dizen    

27 -do que o artigo entende com os professores que adminis_    

28 -tram a Academia e não com os professores contra_    

29 -tados e lê o §único dos estatutos.    

30 -O professor Austricliano discute com o mesmo arti_    

31 -go dizendo que não se prova ter a pessoa aprezentado    

32 -as qualidades requeridas pelo §.    

33 -Lembra o professor Allioni os procedentes, ao que     

34 -responde o professor Austricliano que tem a congre_    

35 -gação errado, mas que elle deseja somente que se res_    

36 -peite a lei, fazendo abstrações de pressão, arrependendo-se    

37 -de não ter seguido o principio escripto nos estatutos.    

38 -Poz em discussão o Snr Prezidente e é approva_    

39 -da a proposta na sua integra.    
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1  -O professor Allioni pede que a congregação resolva    

2  -sobre o pedido que fez em tempo ao Ex.mo Snr. Barão    

3  -do Gauby Snr Senador Junqueira e o profes_    

4  -sor Austricliano pede que se mande tambem     

5  -um pedido, no mesmo sentido ao Ex.mo Snr  Dr.    

6  -Barão de Lucena sendo porem incumbido o Ex.mo    

7  -Snr. Junqueira e enviando a congregação uma com_    
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 -missão com o Ex.mo Snr. Barão de Gauby afim    

9 -de pedir-lhe que passasse a causa da Acade_    

10 -mia, ficando encarregado o professor Allioni.    

11 -Nada mais havendo a tratar, as 8 horas da noite, o    
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12 -presidente encerra a sessão da qual na qualidade     

13 -de secretario lavrei a presente acta que vae por     

14 -mim assignada.    

15 -                                                     Dr. Eduardo Dotto 

[Assinatura] 

   

16 -    

17 -Acta da Sessão de 9 de Fevereiro de 1887    

18 -                        Presidencia do Dr. Virgilio Damazio    

19 -    

20 -Aos nove dias do mez de Fevereiro do anno de mil    

21 -oitocentos e oitenta e sete, as seis horas da tarde,    

22 -presentes os professores Austricliano, Viegas, Carlos,     

23 -Lopes, Braz, Dotto e o Snr. presidente declara aber_    

24 -ta a sessão.    

25 -É lida a acta da sessão anterior e posta em dis_    

26 -cussão é approvada.    

27 -Não há expediente. O professor Lopes    

28 -declara que pediu para que    

29 -a Congregação tome algumas medidas sobre o es_    

30 -tudo de abatimento da Academia e continua a fa    

31 -zer algumas considerações sobre a permanen_    

32 -cia das aulas das audiencias no primeiro andar    

33 -d’este estabelecimento. O professor Austricliano    

34 -faz tambem algumas considerações sobre  o    

35 -assumpto.    

36 -O director declara ainda ter ido em commissão    

37 - [ilegível]  já se acha_    

38 -rem na Academia as mezas e bancos que lhe    

39 -foram concedidos pelo Ex.
mo

 Conselheiro Ban_    
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1  -deira de Mello, presidente da província.    

2  -O Dr. Amaral propõe então que vá uma commis_    

3  -são agradecer este favor a sua Ex.
a
 que aproveitan_    

4  -do a occasião ella pessa o seu auxilio para patro_    

5  -cinar algumas providencias com o fim de melho_    

6  -rar a Academia, como a promoção de um con_    

7  -certo em algum salão do palácio ou outro    

8  -espetaculo no theatro publico, para que com o    

9  -dinheiro que d’ahi se apurar possa in Aca_    

10  -demia realizando o melhoramento do que mais    

11  -precisar. Esta proposta foi approvada una_    

12  -nimimente sendo nomeados pelo Snr presidente p.a_    

13  -fazerem parte da commissão os Snr professores                                                                      

14  -Lopes Roiz~, Austricliano Coelho, Dr. Braz do Amaral,     

15  -Dr. Allioni e o mesmo presidente.    

16  -O professor Lopes Roiz~ declara que acabam de    

17  -ser feitos no estabelecimento os exames de admis_    

18  -são da Eschola Agricola.    

19  -As seis horas e treis quartos nada mais haven_    

20  -do a tratar, lavrei a presente, que na qualidade     

21  -de secretario vai assignada    

22  -                                        Dr. Eduardo Dotto [Assinatura]    
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23  -Acta da sessão de 10 de Junho de 1887    

24  -                    Prezidencia Dr. Virgilio    

25  -Aos dez dias do mez de Junho, as 5 horas da tarde,     

26  -presentes os professores Lopes, Allioni, ACoelho, Braz e Dotto 

o 

   

27  -Snr presidente declara aberta a sessão. É lida a acta    

28  -da sessão anterior e approvada.    

29  -Expediente Leu-se um officio do Ex.mo Snr Cons.
o
 pre    

30  -sidente da província em que scientifica o ato    

31  -de ter mandado entregrar os moveis que se acham no     

32  -Escola Normal em Salvador    

33  - Um outro oficio do Dr. Director Geral da instrucção    

34  -Publica em que     

35  -sobre o recebimento d’aquelles moveis e um re_    

36  -querimento de Inocencio Ferreira Santos pe_    

37  -dindo a [rasura] da qualificação que     

38  -para despezas da Academia    

39  -[rasura]    
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-officio da Sociedade Beneficencia Academica que     

2 -acompanha o visto da sua direcção – mandou-se    

3 -archivar.    

4 -O professor Braz do Amaral declara que pedira a    

5 -prezente reunião para tratar de certos, pontos que    

6 -considera uteis a Academia e que     

7 -diz que tendo sido convidado pelo directorio do Ly_    

8 -ceu de Artes e Officio para leccionar a cadeira    

9 - de Historia das Artes e notando que pode ser de    

10 -alguma utilidade para o nome  e os discipulos    

11 -d’ esta Academia, que ella se força o curso da     

12 -m.ma materia como determina os estatutos. O    

13 -Dr. Allioni faz algumas considerações a respeito dizendo    

14 -que o professor Lellis (encarregado d’esta cadeira) não com_    

15 -parecendo ha alguns acha contudo que não se faça    

16 -nomeação de outro sem primeiro ter uma solu_    

17 -ção final do mesmo professor. A congregação    

18 -porem acceita e agradece a offerta do Dr. acima    

19 -mencionado o qual continuando com a palavra    

20 -demonstra a necessidade de uma espécie de regimento    

21 -interno da Academia que regule e faça executar    

22 -os cursos de modo que os alumnos só possam    

23 -frequentar certas aulas depois de serem approvados    

24 -em outras por exames ou dos respectivos    

25 -professores – A congegação encarrega os professores    

26 -Braz e Allioni de redigirem o regimento alludido.    

27 -O Dr. Allioni lembra o pedido que se fez o anno    

28 -passado aos deputados geraes e que se repita este     

29 -anno o mesmo pedido por meio de cartas e todos    

30 -os deputados e senadores apezar de lhe parecer já    

31 -um pouco tarde e que para auxiliar este pe_    

32  -dido se escreva tambem a imprensa da Côrte es_    

33  -pecialmente as O Paiz que em um artigo pu_    
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34  -blicado em principio do anno corrente comittiva,    

35  -fallando das artes, a Academia de Bellas Artes    

36  -da Bahia – Esta idea é approvada ficando o pro_    

37  -fessor Braz encarregado de redigir as cartas. O Dr. Alli_    

38  -oni declara que ainda não tendo ido a commissão    

39  -nomeada pela Academia agradecer ao Ex.mo Snr    
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-Cons.o Bandeira de Mello, por moléstia do presidente da m.
ma

    

2 -Academia, fazer da autorização d’este, pede que se resolva    

3 -o dia em que se deve fazer a visita alludida o que     

4 -o Snr. Presidente encarrega-se de Marcar.    

5 -Nada mais havendo a tratar, as 6 horas da tarde, levantou-se    

6 -a sessão da qual lavrei a prezente acta em que me assig_    

7 -no na qualidade de secretario.    

8 -                                               Dr. Eduardo Dotto [Assinatura]    

9 -Acta da sessão de 27 de julho de 1887    

10 -                             Presidencia do professor Lopes    

11 -    

12 -Aos vinte e sete dias do mez de Julho do anno de mil oi_    

13 -tocentos e oitenta e sete, as 5 horas da tarde, presentes os     

14 -professores Allioni, Carlos, Lopes, A.Coelho, Amaral e Dotto 

o 

   

15 -presidente delaclara aberta a sessão.    

16 -Não se leu [a] acta da sessão anterior em vista das razões    

17 -aprezentadas pelo secretario. –Expediente – Um officio da     

18 -direcção do Azylo de Mendicidade convidando para á    

19 -inauguração do novo azzylo a Boa Viagem – Um outro    

20 -do Con
so 

Bandeira de Mello accusando o recebimento    

21 -do officio com que o Secretario em nome da Congre_    

22 -gação lhe agradecera o pedido feito espontaneamente por    

23 -S. Ex.a ao Conselheiro A. N. Tolentino director da Academia    

24 -de Bellas-Artes da Côrte, de alguns modelos de pintura,    

25 -esculptura e estatuaria para esta Academia – Aprezenta-se    

26 -um volume Collecção de obras relativas a Capitania    

27 -da Bahia e sua Geographia offerecida pelo Ex.mo Snr    

28 -Cons
o
 Bandeira de Mello – Em seguida falla o Dr. Alli_    

29 -oni sobre o arrendatário do quintal da Academia    

30 -que se apoderou de uma loja e de uma parte do     

31 -predio contra ordem expressa do Ex.mo Presidente    

32 -da Provincia que nos tinha cedido todas as chaves    

33 -das lojas e sobrelojas d’este estabelecimento por occa_    

34 -sião da visita que fez á Academia em Janeiro do corren_    

35 -te anno e em cujo terreno estabelecem o referido arren_    

36 -datario uma arena para luta de aves domesticas. Falla    

37 -sobre o mesmo assumpto o professor Austricliano Coelho    

38 -e o professor Amaral, que lembra que se falle    

39 -a respeito a S. Ex
a
 o Snr. Presidente da Provincia    
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1  -visita que a congregação projecta fazer e que ainda    

2  -não se effectuou.    

3  -O professor Lopes lembra a necessidade da exposição    
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4  -ao que o Dr. Allioni responde expondo a falta de meios    

5  -pecuniarios confiados ao seu cuidado e diz que    

6  -só sera possivel fazer-se a exposição, diminuin_    

7  -do o tempo de oito dias para tres em virtude do gran_    

8  -de dispendio com o gaz. – O professor Amaral    

9  -fallando dos meios em geral de melhorar o cofre    

10  -da Academia e do insucesso provavel do pedido    

11  -feito para a corte do imperio, diz que se soubesse    

12  -que não resultaria a queda da Academia des_    

13  -truil-a completamente para fundal-a de novo,     

14  -proporia que se remediasse este estado de cousas    

15  -pondo ao serviço da Academia muitas vontades    

16  -e muitos homens; e que para isto reconhecia a necessi_    

17  -dade de uma reforma geral nos estatutos for_    

18  -mando-se uma sociedade que com a congregação,    

19  -metade pelo menos, sustente a Academia cujo peso    

20  -já é demasiado para os seus professores actuaes    

21  -aos quaes não pode ser agradavel nem digno diri_    

22  -girem-na na vida inglória e enfraquecida que     

23  -ella vai levando – Em segundo o Dr. Allioni    

24  -falla na visita que se tem de fazer ao Presidente    

25  -da província e fica deliberado escrever-se ao Dr.    

26  -Virgilio pedindo que marque dia e hora para    

27  -[rasura] fazer a vista projetada.    

28  -As 6 ½ horas da tarde nada mais havendo a tratar    

29  -levantou-se a Sessão da qual lavrei a presente acta em     

30  -que me assigno na qualidade de secretario.    

31  -                                     Eduardo Dotto [Assinatura]    

32  -    

33  -Acta da sessão de 5 de Setembro de 1887    

34  -                           Presidencia Dr. Virgilio    

35  -    

36  -Aos cinco dias do mez de Setembro do anno de    

37  -mil oitocentos e oitenta e sete, presentes os     

38  -professores Lopes, Austricliano, Allioni, Carlos,    

39  -Braz do Amaral e Dotto o prezidente declara    
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1  -aberta a sessão. São lidas as actas das sessões anteriores de 10    

2  -de Junho e 27 de Julho do cadente anno e approvadas    

3  -depois de algumas emendas feitas pelos professores Allioi    

4  -e Austricliao Coelho – Expediente – Uma carta do     

5  -Ex.mo Snr. Dr. Innocencio Marques de Araujo Goes, agrade_    

6  -cendo as lisongeiras expressões e o favoravel conceito    

7  -com que o honrou a Academia de Bellas Artes q
do

    

8  -derigiu-lhe uma circular que solicitara amparo    

9  -e protecção para este estabelecimento – Um requerimento    

10  -do alumno – mestre Alfredo Callatino da Rocha, pedin_    

11  -do a creação de um curso da língua Poruguesa no     

12  -estabelecimento e sendo elle o professor nomeado: - é    

13  -adiado – Em seguida trata-se da exposição ficando    

14  -resolvido ter ella logar no dia 20 de Novembro do     

15 A p p r o v a d a  e m  9  d e  n o v e m b r o  d e  1 8 8 7
 

D r .  E d u a r d o  D o t t o  [ A s s i n a t u r a ] -mesmo anno e o começo dos concursos dos diversas    
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16 -classes. O Dr. Allioni ponderando a ausencia de ma_    

17 -gisterio dos professores, depois de algumas considerações    

18 -a respeito, propõe 1º) Que o professor que deixar de occu_    

19 -par a sua cadeira por mais de um anno passe p.a    

20 -a classe dos professores honorarios, nomeando a congrega_    

21 -ção um novo professor – 2º Que o professor deverá     

22 -pedir licença por um anno, podendo a congregação    

23 -prorrogal-a por novo pedido, e que em falta de    

24 -pedido deverá a congregação avisar ao professor e    

25 -que não voltando elle em tempo indicado poderá    

26 -então a congregação consideral-o na classe acima    

27 -indicada. Falla a este respeito o professor Aus_    

28 -tricliano Coelho e depois de alguma discussão e por    

29 -se achar a hora já bastante adiantada fica as    

30 -propostas adiadas – Fica deliberado unaneme_    

31 -mente que a Academia acceite trabalhos exter_    

32 -nos, porem com a condição de que os expositores    

33 -não tenham direito a premio, isto é, de que os seus     

34 -trabalhos não entrem em julgamento.    

35 -Nada mais havendo a tratar levantou-se    

36  -a sessão da qual na qualidade de secretario    

37  -lavrei a presente acta que vai por mim assig_    

38  -nada.    

39  -                       Dr. Eduardo Dotto [Assinatura]    
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1  -Acta da sessão de 9 de Novembro de 1887    

2  -Presidencia do Dr. Virgilio    

3  -    

4  -Aos nove dias do mez de Novembro do anno de mil    
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-oitocentos e oitenta e sete, as 5 horas da tarde, pre_    

6 -sentes os professores Allioni, Lopes, Carlos, Austricli_    

7 -ano e Dotto, o Snr presidente declara aberta a sessão.    

8 -É lida a acta da sessão anterior e approvada -    

9 -Expediente: Um officio do Directorio do Imperial Lyceu    

10 -de Artes e officios, convidando a Academia para     

11 -concorrer com seus trabalhos a sua exposição, deli    

12 -bera-se responder o officio agradecendo a gentileza    

13 -do convite e almejando que a sua festa artística e     

14 -industrial tenha a mais explendida e completa rea_    

15 -lização e tambem  que se mande convidal-os para assis_    

16 -tir a abertura da nossa proxima exposição. Em seguida    

17 -trata-se da nomeação das commissões que tem de diri_    

18 -gir os destinos da exposição ficando assim organi_    

19 -zadas. Commissão de convite – Dr. Virgilio Damazio    

20 -Eduardo Dotto e professor Austricliano Coelho – com_    

21 -missão de ornato toda a congregação – Delibera-se tambem    

22 -que a exposição deve durar por espaço de oito dias.    

23 -O director delara a congregação o facto occorrido    

24 -no concurso da 2ª Classe e tomando-se em conside_    

25 -ração resolveu-se expulsar o alumno Luciano dos     

26 - S’antos e suspender por tempo ideterminado[sic] os alum_    

27  -nos Joaquim de Souza, Julio Pereira e Octaciano Pinto;    
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28  -finalmente que os trabalhos dos concorrentes não     

29  -fossem julgados – O professor Austricliano Fran.co    

30  -Coelho apresenta as seguintes propostas.    

31  -1ª Que se confira diploma de benemerito d’esta Aca_    

32  -demia a cada um dos signatarios do termo de sua    

33  -fundação em 17 de Dezembro de 1887, ~2ª Que este    

34  -titulo seja extensivo ao Snr Dr. Eduardo Dotto em     

35  -attenção aos serviços gratuitos por elle prestado como    

36  -professor desde a epocha da inauguração do estabele_    

37  -cimento. – 3ª Que os referidos diplomas sejam assignados    

38  -pela congregação com dispensa dos membros, que     

39  -licendiados, estam fora desta provincia. Estas    

      

     107 

1  -propostas são adiadas – O mesmo professor dois    

2  -requerimentos : 1º Requiro que na forma do Artigo    

3  -11 § 1º dos estatutos, fique designado o dia da semana    

4  -para a reunião ordinaria mensal d’esta congregação; e    

5  -que no impedimento do presidente e seu substituto seja    

6  -a reunião presidida pelo diretor – adiada.    

7  -2º Requiro que seja designado o dia para e eleição    

8  -dos cargos annuaes d’esta Academia cujo praso já    

9  -expirou ha muito – Fica designado o dia 30 do corrente.    

10  -Nada mais havendo a tratar as 6 ½ horas da tarde,     

11  -levantou-se a sessão da qual na qualidade de secreta_    

12  -rio a lavrei a presente acta que vai por mim assignada.    

13  -                          Dr. Eduardo Dotto    

14  -    

15  - Acta da sessão especial para se proceder a     

16  -                eleição dos cargos annuaes em 30 de 9bro 1887    

17  -                       Presidencia – Professor Lopes    

18  -    
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-Aos trinta dias do mez de Novembro anno de mil    

20 -oitocentos e oitenta e sete, presentes os professores, Allioni    

21 -Lopes, Amaral, Carlos, Austricliano e Dotto, o presidente 

decla_ 

   

22 -ra aberta a sessão – É lida a acta da sessão anterior e     

23 -approvada – Em seguida passa-se a proceder a eleição dos     

24 -diversos cargos annuaes, como determina os estatutos    

25 -em vigor, dando o seguinte resultado: vice-director    

26 -o professor Carlos Costa Carvalho por 3 votos, obtendo o pro_    

27 -fessor Dotto – 2  e o professor Austricliano Coelho – 1, secre_    

28 -tario o professor Dotto por 5 votos, obtendo o professor    

29 -Amaral 1, - adjunto do secretario o professor Amaral por 4     

30 -votos, obtendo o professor Ignacio Viegas 1 e o Aus _    

31 -tricliano Coelho 1, - thesoureiro o professor José Allioni por    

32 -5 votos, obtendo o professor Amaral 1, - Bibliothecario    

33 -o professor Austricliano Coelho por 4 votos obtendo    

34 -o professor Amaral 1 e o professor Viegas 1 – Nada mais    

35 -havendo a tratar as 6 ½ horas da tarde o Snr presidente    

36 -levanta a sessão da qual na qualidade de secre_    

37 -tario lavrei a presente acta que vai por mim assig_    

38 -nada.    
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39 -                                              Dr. Eduardo Dotto [Assinatura]    
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-Acta da sessão de 21 de Abril de 1888    

2 -                             Presidencia Dr. Junqueira Ayres    

3 -    

4 -Aos vinte e um dias do mez de Abril do anno de mil    

5 -oitocentos e oitenta e oito as 5 horas da tarde, presentes    

6 -os professores – Amaral, Austricliano, Carlos, Lopes, Dotto    

7 -o Snr Vice-presidente declara aberta a sessão – É lida     

8 -acta da sessão anterior e approvada – O professor    

9 -Austricliano pede a leitura de umas propostas adia_    

10 -das que por não estar presente o presidente continuam    

11 -adiadas – O Dr. Ayres diz que não podendo continuar    

12 -a exercer o cargo que occupa como vice-presidente e    

13 -professor d’esta Academia, pede que a congregação lhe    

14 -dispense d’estes cargos o que a congregação não    

15 -acceita concordando o Dr. Ayres – Em seguida com_    

16 -parece o Dr. Virgilio Damazio que assume a presi_    

17 -dencia e o Dr Ayres pede a palavra e falla sobre    

18 -a subvenção da Academia dizendo que acha que    

19 -a que ella deve este anno dirigir-se de outro    

20 -modo, isto é, mandando uma petição á Camara    

21 -dos deputados e a cada um dos membros da com_    

22 -missão do orçamento e tambem a cada um dos     

23 -deputados – Lembra tambem que a congregação    

24 -deve nomear uma commissão do seu seio para ir     

25 -ao Cons
o
 Manoel do Nascimento Machado Portella    

26 -presidente da provincia para fazendo ver o estado    

27 -da Academia ver se sua Exa nos officia dizendo    

28 -em verdade que Academia é digna de um ausilio,     

29 -sendo isto um meio muito bom para fazer a bôa von_    

30 -tade do ministro do Imperio e finalmente que alem    

31 -de todos estes meios compromettia-se a fallar na     

32 -Camara dos deputados – todos estas propostas são     

33 -approvadas – Em seguida foi lida uma carta    

34 -dirigida a congregação pelo Dr Allioni; por não    

35 -poder a esta sessão comparecer, depois da qual    

36 -o Dr. Ayres tornou a insistir no seu pedido de    

37 -dispensa alegando afazeres o que a congregação    

38 -negou-lhe de novo. As 7 horas da noite nada    

39 -mais havendo a tratar o Snr presidente declara aber_    

      

     109 

1  -ta à sessão da qual na qualidade de secretario la_    

2  -vrei a presente acta.    

3  -                                  Dr. Eduardo Dotto [Assinatura]    

4      

5  -Acta da sessão de 5 de Maio de 1888    

6  -               Presidencia do Dr. Virgilio Damazio    

7  -    

8  -Aos cinco dias do mez de Abril de mil oitocentos    

9  -e oitenta e oito, as 5 horas da tarde, presentes os profes_    
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-sores Lopes, Austricliano, Amaral, Antonio Lopes e Dotto    

11 -o Snr. presidente declara aberta a sessão – É lida a acta    

12 -da sessão anterior e approvada – Expediente - : Um officio    

13 -do Ex.mo Snr Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella,    

14 -presidente da provincia louvando a congregação    

15 -d’esta Academia pela bôa ordem em que encontrou    

16 -o estabelecimento por ocasião de sua visita ao     

17 -mesmo; - outro officio do professor Dr. José Allioni    

18 -que allegando afazeres, moléstia e fadigas pedia sua    

19 -demissão do cargo de professor e tambem de thezoureiro    

20 -do mesmo estabelecimento; o que a congregação resolveu    

21 -não acceitar e não se resignar a perder um dos     

22 -seus mais distinctos membros; mas apenas permittir    

23 -que o mesmo Dr. suspendesse os seus trabalhos de profes_    

24 -sor avista das justas razões alegadas, em quanto    

25 -durassem as causas que a motivaram, pedindo não    

26 -só a continuação de seus serviços como thezoureiro    

27 -como tambem o seu comparecimento ás suas sessões e    

28 -que se officiasse ao mesmo Dr. n’ este sentido.    

29 -Em seguida por proposta do professor Lopes Roiz~    

30 -ficou considerada professora adjunta da aula de    

31 -musica do mesmo estabelecimento a Ex.ma Snr
a
 D. Justina    

32 -Vieira de Campos, que desde o mez de Março [rasura]    

33 -funccionava interinamente.    

34 -As 6 horas da tarde nada mais havendo a tratar o     

35 -Snr. presidente levantou a sessão da qual na qualida_    

36 -de de secretario lavrei a presente acta que vai por    

37 -mim assignada.    

38 -                                     Dr. Eduardo Dotto [Assinatura]    

39 -    
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-Acta da sessão de 13 de Junho de 1888    

2 -                  Presidencia Dr. Virgilio Damazio    

3 -    

4 -Aos treze dias do mez de Junho do anno de mil    

5 -oitocentos e oitenta e oito as 5 horas da tarde presentes    

6 -os professores Lopes, Allioni, Austricliano, Carlos e Dotto,    

7 -o Snr presidente declara aberta a sessão – É lida a acta da    

8 -sessão anterior e approvada.    

9 -O expediente constou de um officio do Dr. José Alli-    

10 -oni em resposta de um que lhe foi dirigido, partici_    

11 -pando a esta congregação que procuraria reassumir    

12 -os seus trabalhos logo que se achasse melhor dos seus     

13 -encomodos, fazendo todo o possivel em comparecer    

14 -ás sessões – Uma carta do Ex.mo Snr Cons. Dr Manoel do    

15 -Nascimento Machado Portella, presidente da provincia,    

16 -convidando a congregação d’esta Academia para    

17 -comparecer no Palacio da Presidencia afim de tra_    

18 -tar-se da representação da Provincia da Bahia     

19 -na Exposição de Pariz, que deve ter logar o anno    

20 -de mil oitocentos e oitenta e nove.    

21 -Um convite do Directorio do Imperial Lyceu de     
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22  -Artes e officios convidando a congregação    

23  -d’esta Academia para assistir a uma sessão    

24  -solemne que faz em honra da lei da extinção    

25  -de elemento cervil e finalmente da leitura de     

26  -um officio do Ex.mo Snr Cons
o
 Presidente da provin_    

27  -cia, communicando ter cedido a Academia     

28  -de Bellas-Artes todo o terreno pertencente ao    

29  -predio escholar do Curato da Sé, onde se acha    

30  -funccionando a mesma Academia. Em seguida    

31  -pede a palavra o Dr. José Allioni e propõe que     

32  -em attenção aos bons serviços prestados a esta    

33  -Academia pela Ex.ma Snra D. Virginia Poggio, q
do 

    

34  -professora adjunta da cadeira de musica do mesmo    

35  -estabelecimento, se officie a mesma professora agra_    

36  -decendo os valiosos serviços prestados á instituição    

37  -de que todos fazemos parte – Em seguida o pre_    

38  -sidente da Congregação apresenta um officio que     

39  -vai dirigido ao Ex.mo Snr. Dr. Presidente da provin_    

      

      

1  -cia em que agradece a concessão, feita a Academia, 111   

2  -do terreno e tambem uma representação a Assembléa    

3  -Geral Legislativa pedindo auxilio para a Academia    

4  -que depois da respectiva leitura foram unaneme_    

5  -mente approvados.    

6  -Nada mais havendo a tratar, as seis horas da tarde,     

7  -levantou-se a sessão da qual lavrei a presente    

8  -acta que vai por mim assignada    

9  -                                   Dr. Eduardo Dotto [Assinatura]    

10  -    

11  -Acta da sessão de 2 de Agosto de 1888    

12  -              Presidencia do Ex.mo Snr. Conselheiro Dr. Virgilio    

13  -    

14  -Aos dous dias do mez de Agosto do anno de 1888, pre_    

15  -sentes os professores Lopes Roiz~. Dr. Allioni, Austricliano,    

16  -Carlos, Antonio Lopes e Dr. Dotto, declarou-se aber_    

17  -ta a sessão: foi lida e approvada a acta da sessão ante_    

18  -rior – O Sr. Dr. Dotto pede dispensa d’esta sessão    

19  -por motivo muito imperioso: attendido, sendo convidado    

20  -o professor Austricliano para exercer interinamente    

21  -o cargo de secretario em quanto estivessem impedidos    

22  -o effectivo e o adjunto.    

23  -       O expediente constou de dous officios da presiden_    

24  -cia da provincia, um solicitando a remessa dos objectos    

25  -obtidos pela academia para a exposição sul-ame_    

26  -ricana promovida pela sociedade de Geographia do     

27  -Rio de janeiro; outro recommendando o pedido da     

28  -sociedade dos menores desamparados tambem do Rio de    

29  -Janeiro; mandou-se addicionar á resposta do primeiro    

30  -o memorial d’esta Academia de cuja confecção    

31  -ficou encarregado o professor Austricliano, sendo    

32  -os referidos officios respondidos pelo Snr. Dr. Virgilio    

33  -Damazio.    
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34  -Outro officio da Typographia Bahiana enviando    

35  -o seu balancete e a seleção dos novos funccionarios,    

36  -mandou-se archivar e agradecer.    

37  -                                Propostas    

38  -O professor Austricliano propõe que fiquem con_    

39  -signadas as 1
as

 segunda-feiras de cada mez para as     

      

 112     

1  -reuniões ordinárias d’esta congregação procedendo aviso aos 

pro_ 

   

2  -fessores – Approvado -    

3  -O Snr. Virgilio Damazio propõe que seja concedido o titulo    
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-de professor honorário d’esta academia áquelle que não    

5 -podendo exercer as funcções de lente, a congregação julgar    

6 -digno de merecel-o: approvado.    

7 -O Snr. Austricliano que se officie ao tutor dos órfãos,    

8 -filhos do finado Francisco Leonici Serapião para pro_    

9 -videnciar de modo o desoccupar o quintal ou terreno    

10 -pertencente ao prédio onde funcciona esta academia,    

11 -outr’ora arrendado pelo governo, approvado.    

12 -O Snr. Dr. Allioni que seja reduzida a porcentagem    

13 -que se dá ao professor Carlos pelo trabalho de receber no 

thezou_ 

   

14 -ro provincial a subvenção; pagando-se-lhe 2 ½%; depois    

15 -de ser ouvido o Snr. professor Carlos foi approvado.    

16 -O mesmo Dr. é de parecer que parte da subvenção seja    

17 -distribuida com os professores com participação e outra    

18 -parte para acudir as necessidades da academia; - acceito    

19 -O mesmo Dr. Allioni faz algumas considerações Acer_    

20 -ca do estado actual da Academia, em relação ao ensino,    

21 -que considera em condições contrarias ao programma    

22 -de estudos e deseja a observancia do programma em     

23 -sua integra, lamentando a falta de gasto.    

24 -O professor Austricliano julga necessárias as conferen_    

25 -cias determinadas pelo art. 30 nos estatutos como meio    

26 -de desenvolvimento do gosto pelas Bellas Artes.    

27 -Nada mais havendo a tratar-se deu-se por finda a     

28 -sessão. Eu Austricliano Francisco Coelho, secretario in_    

29 -terino lavrei a presente acta em que me assigno.    

30 -                      Austricliano Fran.co Coelho [Assinatura]    

31 -Está conforme  Dr. Eduardo Dotto [Assinatura]    

32 -Observação – Nesta mesma sessão o professor Allioni    

33 -pede licença para fazer uma encomenda; de alguns    

34 -preparos para as aulas da mesma Academia; para     

35  -Europa, que foi-lhe dada.    

36  -                               Dr. Eduardo Dotto [Assinatura]    

37  -    

38  -    

39  -    

   [?113] 

[rasura] 

  

1  -Acta da sessão de 27 de Agosto de 1888    

2  -Presidencia do Cavalheiro Dr. Virgilio Damazio    
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-Aos vinte e sete dias do mez de Agosto do anno de    

5 -mil oitocentos e oitenta e oito presentes os professores,    

6 -Austricliano, Carlos, Antonio Lopes, Allioni e Dotto;    

7 -o Snr. Cons.o Dr. Virgilio, presidente da sessão declara aberta    

8 -a mesma. É lida a acta da sessão anterior e appro_    

9 -vada depois de algumas emendas feitas pelo Dr.    

10 -José Allioni.    

11 -Expediente – Constou de um officio do professor    

12 -Dr. Braz do Amaral no qual diz que obrigado á    

13 -ausentar-se d’esta capital por dois mezes mais ou    

14 -menos, pede a esta congregação que se digne dispensal-o    

15 -por este tempo do comparecimento n’este estabele_    

16 -cimento.    

17 -Em seguida o Dr Virgilio declara que pedira a     

18 -reunião da congregação para mostrar aos seus colle_    

19 -gas um officio que lhe fora dirigido pelo direc_    

20 -tor em que allegando moléstia pede a exoneração    

21 -dos cargos de professor e director que occupa n’    

22 -esta Academia – Estranhando, porem, este procedimento    

23 -e entrando em indagação soube que isto fora mo_    

24 -tivado por uma questão que o mesmo director tivera    

25 -com o professor Austricliano Coelho;  a vista do que pede    

26 -que o mesmo professor, a ausencia do director tenha    

27 -a palavra para explicar o que se deu afim de    

28 -que a mesma congregação possa deliberar alguma    

29 -cousa a tal respeito; achando porem que a retirada    

30 -do professor Lopes é quase que o desapparecimento    

31 -da Academia de Bellas-Artes. O professor Dotto    

32 -diz que assistira a questão havida entre o profes_    

33 -sor e director alludidos a qual foi a seguinte:    

34 -Mandando o professor Lopes o alumno Pedro Ribei_    

35 -ro da Cunha, para a aula de desenho linear pratico    

36  -do Dr. José Allioni, foi desattendido pelo alumno    

37  -respondendo que não ia; pelo que o professor    

38  -Austricliano Coelho tomara a palavra dizendo que    

39  -era preciso saber saber se o programma obriga o    

 [?114]     

1  -alumno a comparecer a esta aula; ao que o profes_    

2  -sor Lopes dissera que d’esta forma o professor     

3  -Austricliano Coelho estava ensuflando o alumno    

4  -para desobedecel-o e assim travou-se uma alter_    

5  -cação entre os dois professore em que achou    

6  -que o professor Austricliano excedeu-se para     

7  -com o director.    

8  -O professor Austricliano Coelho, toma a palavra     

9  -e conta tambem o facto dizendo ser verdade esta    

10  -altercação que tivera em vozes altas e que se assim    

11  -procedeu foi porque o professor Lopes o havia    

12  -provocado, pois antes de dizer alguma cousa já o alum_    

13  -no o tinha respondido que não ia para a aula, porem    

14  -achava que a congregação não podia deliberar cousa al_    

15  -guma porque não havia uma accusação feita a elle    
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16  -por escripto e nem o professor Lopes achava-se presente.    

17  -O Dr. Virgilio diz que em todo caso o professor Lopes     

18  -era o director e que o professor Austricliano Coelho não    

19  -procedera bem. Depois de algumas discussões em     

20  -que tomou parte o Dr. José Allioni, o Dr. Virgilio pro_    

21  -põe uma commissão composta do mesmo Dr., Dr Allioni    

22  -e o secretario para ir entender-se com o professor Lopes    

23  -o que foi approvado.    

24  -Em seguida foi chamado a presença da Congregação    

25  -o alumno acima alludido e foi admoestado pelo Dr. pre_    

26  -sidente como manda o art. 39 §1º dos estatutos    

27  -que nos rege.    

28  -Propostas    

29  -O Dr. José Allioni propõe: 1º Que a Academia não receba    

30  -mais alumnos sem que não seja com consentimento    

31  -de seu pae, tutor ou outra pessoa que possa responder    

32  -pelo alumno; - 2º Que a Academia mande aos Paes    

33  -d’estes alumnos bolletins mensaes - Approvado    

34  -Nada mais havendo a tratar os 6 ½ horas da     

35  - tarde levantou-se a sessão da qual eu na qualidade    

36  -de secretario lavrei a presente acta que vai    

37  -por mim assignada.    

38  - Dr. Eduardo Dotto.    

39  -    
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-Acta da Sessão de 3 de Setembro de 1888    

2 -Presidencia – Conselheiro Dr. Virgilio C. Damasio    

3 -    

4 -Aos tres dias do mez de Setembro do anno de mil    

5 -oitocentos e oitenta e oito presentes os professores    

6 -Allioni, Carlos, ACoelho, Lopes Rodrigues e Dotto o Snr    

7 -Cons. Dr. Presidente declara aberta a sessão.    

8 -É lida a acta da sessão anterior e approvada.    

9 -O professor Lopes Rodrigues pede a palavra para expor a     

10 -congregação o motivo de ter na sessão anterior mandado    

11 -um officio pedindo a sua demissão- diz que o mo_    

12 -tivo, do que a congregação já é conhecedora, foi ter sido    

13 -muito insultado d’entro da Academia pelo professor    

14 -Austricliano Coelho na occasião em que mandava o     

15 -alumno Pedro Ribeiro da Cunha para a aula de desenho    

16 -linear do Dr. José Allioni. O professor Austricliano    

17 -Coelho pede a palavra e diz que no seu modo de pen_    

18 -sar não insultou, que apenas exaltar-se com o m.
mo

    

19 -professor porque o havia dito que elle estava isuflan_    

20 -do o alumno para não ir a aula, mas que não havia     

21 -de sua parte intenção de offendel-o. Depois de     

22 -algumas discussões em que tambem porte os outros pro_    

23 -fessores o Cons.o Dr. Virgilio Damasio acha que todas as    

24 -razões apresentadas pelo professor Austricliano não tem    

25 -justificação, que é preciso haver mais respeito mutuo    

26 -para que não continue a dar-se d’estes factos e pede    

27 -ao professor Austricliano para declarar em sua opi_    

28 -nião se o facto que se deu foi regular. O    
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29 -professor Austricliano, em resposta diz que a     

30 -congregação ficasse tranquilla que d’ora em diante    

31 -não haveria mais cousa alguma com professor algum    

32 -pois que o seu plano já estava delineado e não     

33 -queria ser o causador de qualquer desgosto para a     

34 -Academia de Bellas Artes.    

35 -Em seguida, ainda depois de outras discussões o    

36 -professor accusado, como manda os nossos estatutos    

37 -retirou-se da sela da sessão e a congregação    

38 -firmando-se no paragrapho unico do art. 42    

39 -dos estatutos que a regem, deliberou unanime_    

      

1 [?116] -    

2  -mente que se participasse por escripto ao mesmo    

3  -professor alludido do que a congregação julgou cen_    

4  -suravel o acto do qual consta o mesmo profes_    

5  -sor queixou-se verbalmente e em sua presença o     

6  -director esperando, a vista das intenções allegadas    

7  -em sua defesa na mesma occasião que d’ora     

8  -em diante d’estes ou malogros actos não mais    

9  -tenham logar no seio da mesma congregação.    

10  -Nada mais havendo a tratar as 7 horas da     

11  -noite, o Snr. Cons
o
. Dr. Virgilio, presidente da sessão, en_    

12  -cerrou-se, da qual na qualidade de secretario    

13  -lavrei a presente acta em que me assigno.    

14  -[Assinatura]Dr. Eduardo Dotto    

15  -    

16  -Acta da Sessão de 31 de janeiro de 1889    

17  -Presidencia do Cons. Virgilio Damasio    

18  -    

19  -Aos trinta e um dias do mez de janeiro do anno     

20  -de mil oitocentos e oitenta e nove presentes o Dr. Alli_    

21  -oni, Lopes, Amaral, Austriclaino Coelho e Dotto, as    

22  -5 horas da tarde, o Snr Presidente declara aberta a    

23  -sessão – É lida a acta da sessão anterior e approvada.    

24  -Expediente – um officio do Ex.
mo

 Snr Dr. Conselheiro    

25  -Presidente da provincia solicitando d’esta Aca_    

26  -demia a pronta coadjuração para a exposição    

27  -que se vae realizar no edifício do Lyceu de    

28  -Artes e Officios, ficando o director authorizado    

29  -a providenciar n’este sentido – Um requerimento    

30  -do Snr Alfredo Augusto da Silva Freire offerecendo-se    

31  -para gratuitamente leccionar a língua Franceza    

32  -n’este estabelecimento; fica deliberado que se    

33  -tomará em consideração na occasião opportuna.    

34  -Em seguida o Dr. Allioni toma a palavra e     

35  -diz que havendo necessidade de umas estantes para    

36  -se conservar os gessos chegados da Europa e pede a     

37  -congregação credito para mandal-os fazer tomando    

38  -alguma quantia, quasi fosse necessario, em conta    

39  -corrente_approvado.    

40  Estando a hora já adiantado foi encerrada a     
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- 117   

2 -sessão e marcado o dia 4 de Fevereiro para outra    

3 -reunião afim de tratar-se da eleição dos novos    

4 -funccionarios annuaes e outros negócios tenden_    

5 -tes a mesma academia.    

6 -Nada mais havendo a tratar levantou-se a sessão    

7 -da qual lavrei a presente acta em que me assigno.    

8 -    

9 -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

10 -    

11 -Acta da Sessão de 4 de Fevereiro de 1889    

12 -Presidencia – Cons.
o 
Dr. Virgilio C. Damasio    

13 -    

14 -As cinco horas da tarde do dia 4 de Fevereiro do an_    

15 -no de mil oitocentos e oitenta e nove, presentes     

16 -os professores Lopes, Allioni, ACoelho, Carlos e     

17 -Dotto, o presidente declara aberta a sessão. É li_    

18 -da a acta da sessão anterior e approvada – Pro_    

19 -cede_se a eleição dos diversos cargos annuaes    

20 -d’este estabelecimento cujo resultado foi o seguinte:    

21 -vice-director Carlos Costa Carvalho; secretario Edu_    

22 -ardo Dotto, - adjuncto ao secretario Dr. Braz do Amaral;    

23 -Thezoureiro Dr. José Allioni; bibliothecario Aus_    

24 -tricliano Fran.
co

 Coelho, todos reeleitos. O Conse_    

25 -lho administrativo declara que achando-se bastante    

26 -doente o porteiro do estabelecimento o Snr. Innocencio    

27 -Ferreira dos Santos, resolveu, licencial-o com    

28 -o ordenado por inteiro, nomeando porem interi_    

29 -namente o Snr. Allexandre Poggio, para o mesmo cargo,    

30 -mediante a quantia de 20$000 e mais ainda como    

31 -servente o Snr. Grato Pereira Lima pela quantia de     

32 -15$000 mensaes, por assim julgar necessario approvado.    

33 -Em seguida o Dr. José Alionni falla sobre a necessida_    

34 -de de uma reforma de estatutos e da creação    

35 -de uma sociedade de beneficência; porem que deixaria     

36 -para tratar em outra sessão porque o seu compa_    

37 -nheiro Dr. Braz do Amaral, d’isso tambem encarregado,    

38 -não se acha presente. Falla tambem sobre a aula de     

39 -desenho linear e lembra que os alumnos d’esta aula    

40 podendo apressar a parte theorica n’aula de Geometria    

      

1 118     

2  -o professor Austricliano Coelho fazer uma trans_    

3  -ferencia, encarregando-se, por exemplo, de uma outra ca_    

4  -deira como a de língua portugueza ao que o profes_    

5  -sor Austricliao diz acceitar – Aprezenta tambem uma    

6  -carta do professor Manoel Lopes Rodrigues, actual_    

7  -mente na Europa, em que pede a Congregação d’esta    

8  -Academia a continuação da subvenção por mais     

9  -dois annos-approvado unanememente; observando    

10  -porem o Dr. José Allioni que o professor alludido    

11  -tem tido uma certa demora no enviar os trabalhos que     

12  -promettera a Academia. A congregação authoriza    
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13  -ao Dr. Allioni a responder a carta ao professor    

14  -Manoel Lopes Rodrigues – Apresenta ainda os contos    

15  -a congregação, das despezas feitas com objectos man_    

16  -dados vir da Europa, sendo em materiaes e utensilios    

17  -para o trabalho da Academia de 1:533$020 e em    

18  -livros para a bibliotheca de 255$260.    

19  -O professor Carlos aprezenta duas propostas:    

20  -1ª Que se prepare um athelier para os alumnos da    

21  -aula de pintura (urgente); - 2ª Que se decida a ques_    

22  -tão do augmento de subvenção dos professores da     

23  -Academia de Bellas-Artes de accordo com a     

24  -idéa aqui já apresentada pelo Dr. Allioni e que     

25  -comece a vigorar de Fevereiro em diante. – O Dr.    

26  -José Allioni propõe que quanto a 1ª fique em     

27  -ser até que se possa fazer por preço commodo, e     

28  -tratada na outra sessão, para depois de novo cal_    

29  -culo ver se é possivel assim proceder-se. approvado    

30  -Nada mais mais havendo a tratar, as 7 horas da tarde,     

31  -foi levantada a sessão da qual na qualidade de    

32  -secretario lavrei a presente acta em que me as_    

33  -signo.    

34  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

35  -    

36  -Acta da Sessão de 3 de Abril de 1889    

37  -Presidencia Professor Rodrigues.    

38  -    

39  -As 4 horas da tarde do dia tres de Abril do    

  -    

   119   

1  -anno mil oitocentos e oitenta e nove, presentes os pro_    

2  -fessores, Lopes, Allioni, ACoelho, Carlos, Amaral e Dotto,    

3  -director, servindo de presidente, declara aberta a sessão.    

4  -É lida a acta da sessão anterior e approvada. Não    

5  -há expediente. O Dr. Allioni pede a palavra e diz que     

6  -escrevera ao Cons. Barão do Guahy lembrando a subven_    

7  -ção da Academia, e que achava bom que n’este sen_    

8  -tido se mandasse um apresentação ao ministero do    

9  -imperio alem do que se enviasse a Assembeléa geral.    

10  -Acha tambem que os nossos Estatutos precisa[sic] de reforma    

11  -porem que se adie até ver se vem alguma     

12  -dos poderes Geraer; mas que se poude assentar desde já    

13  -algumas bases que são:    

14  -Fica as disciplinas da Academia de Bellas Artes di_    

15  -vididas em 2 secções: preparatória e especial. A     

16  -especial de accordo com os estatutos e a preparato_    

17  -ria augmentada dos cursos: - Uma aula primaria de me_    

18  -ninos nas condições modernas; - uma aula primaria de     

19  -meninas nas condições modernas; - uma aula de língua    

20  -portuguesa; - uma aula de latim; - uma aula de    

21  -francez – theorica e pratica; - uma aula de inglez    

22  -theorica e pratica; - uma aula de geographia e historia    

23  -principalemente a do Brazil.    

24  -                 Criação de uma instituição de beneficência    
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25  -1º Todo e qualquer individuo que pagar uma vez    

26  -a quantia de 10$000 de inscripção terá o direito de    

27  -ensino das disciplinas acima escriptos, para si e toda    

28  -a família.    

29  -2ª Quanto a beneficência pagarão 12:000 em prestação se_    

30  -mestraes adiantadas e receberão a recompensa de primeiro    

31  -a quantia de 50$000 por uma vez por falta do ope_    

32  -rario ou chefe da família contribuinte; - segundo    

33  -uma mensalidade ou pensão concedida por uma     

34  -commissão especial de sygnificancia nomeada an_    

35  -nualmente pelos sócios contribuintes em dia, no    

36  -caso de desatre ou moléstia grave.    

37  -3º Fica remido o sócio contribuinte por 10 mezes    

38  -seguidos.    

39  -4º A Academia terá um livro especial para a     

      

 120     

1  -inscripções de todos os operarios contribuintes, que     

2  -estiverem sem trabalho e facilitará os meios de    

3  -obtel-o, como: annuncios, facultação dos livros aos     

4  -mestres de obras, etc.    

5  -5º Estes contribuintes só poderão gozar d’estas garantias    

6  -depois de um anno de contribuição e quando o     

7  -seo numero elevar-se a 50.    

8  -6º Poderão fazer parte d’esta sociedade todos os     

9  -operarios que inscrever os seus no_    

10  -mês no livro especial embora não recebam ensino.    

11  -Em seguida o concelho administrativo declara    

12  -ter fallecido o porteiro Innocencio Ferreira dos Santos    

13  -e que nomeara para o mesmo logar o Snr Alexandre    

14  -Poggio, que já servia interinamente, m[?a]rcando-lhe  o    

15  -ordenado de 360$000 annuaes – approvado.    

16  -Trata-se depois da proposta do professor Carlos, a     

17  -respeito de augmento de ordenado aos professores e     

18  -fica determinado que todos os professores per_    

19  -cebam a gratificação de 30$000 mensaes,    

20  -tendo porem o director mais a quantia de    

21  -20$000 – Fica tambem deliberado o augmento     

22  -nos ordenados dos professores contractados, passan_    

23  -do a ter a professora d’aula primaria 30:000,    

24  -o professor de Musica 30$000 e a professora     

25  -adjunta 15$000 – Nada mais havendo a tratar    

26  -levantou-se a sessão da qual na qualidade de    

27  -secretario lavrei a presente acta que vai por    

28  -mim assignada.    

29  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

30  -    

31  -    

32  -       acta da sessão de 6 de Maio de 1889    

33  -     Presidencia – lopes Roiz~    

34  -    

35  - Aos seis dias do mez de maio do anno de 1889,    

36  -as 5 horas da tarde, presentes os professores, Aus_    
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37  -tricliano, Lopes Roiz, Allioni, Carlos, Amaral e     

38  -Dotto, o presidente declara aberta a sessão. É    

39  -lida a acta da sessão anterior e approvada.    

      

      

1  - 121   

2  -Não há expediente . O Dr. Allioni pede a palavra e lê uma     

3  -carta que lhe foi dirigida pelo Ex.
mo

 Snr. Barão do Guahy    

4  -na qual pede-lhe para que faça sciente aos seus     

5  -collegas de Congregação que tomaria a seu cuidado    
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-e não pouparia esforços para que a Academia de    

7 -Bellas-Artes tivesse uma subvenção do governo    

8 -geral – Em virtude d’esta carta o Dr. Allioni propõe    

9 -que mande quanto antes uma representação a Ca-    

10 -mara Geral – approvado.    

11 -Apresenta também outra carta derigida pelo pro_    

12 -fessor Manoel Lopes Rodrigues, actualmente na     

13 -Europa, em que lembra a conviniencia de chamar_    

14 -se o professor Hora para a Academia    

15 -de Bellas-Artes, idéa que foi acceita.    

16 -  Nada havendo a tratar foi levantada a sessão    

17 -da qual na qualidade de secretario lavrei a pre_    

18 -sente que vai por mim assignada.    

19 - [Assinatura]  Dr. Eduardo Dotto.    

20 -    

21 -Acta da Sessão de 8 de Julho de 1889    

22 -Presidencia – Lopes Roiz    

23 -    

24 -Aos oito dias do mez de Julho do anno de 1889,    

25 -as 5 horas da tarde, presentes os professores, Amaral,     

26 -Carlos, Allioni, ACoelho e Dotto o presidente declara    

27 -aberta a sessão. É lida a acta da sessão anterior    

28 -e approvada – Expediente – Um requerimento    

29 -do alumno Frencisco Xavier Rosa Soares em     

30 -que votando a falta de um professor que reja    

31 -a aula de traços, offerece-se para leccional-a    

32 -gratuitamente. O Dr. Allioni pede a palavra    

33 -e diz que elle próprio já propora a creação de di_    

34 -versos cursos annexos a Academia com fim de ver    

35 -se o augmento no numero de matriculas dava mais     

36 -impulso ao estabelecimento: porem vê que isto     

37 -não se dá e que portanto, havendo poucos     

38 -alumnos, acha desnecessário, por ora, mais um    

39 -professor para reger a dita aula – approvado -    

  - O mesmo Dr. aproveita a occasião e declara que     

      

1 122 -    

2  -em diante continuará a prestar-se do mesmo modo,    

3  -porem, não recebendo mais a gratificação mensal como    

4  -professor visto não estar leccionando; declaração que    

5  -não é acceita por seus companheiros dizendo que    

6  -a dar-se isto é o mesmo que a retirada do muito    

7  -digno collega da Academia. O Dr. Allioni usando de    
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8  -novo da palavra diz que não querendo desg[?os]tar os     

9  -seus collegas continuaria nas mesmas condições.    

10  -Em seguida o professor Carlos apresenta a seguinte    

11  -proposta. Considerando que as melhores obras sobre    

12  -Historia das Bellas Artes, Sthetica, Perspectiva e     

13  -Anatomia acham-se scriptas e traduzidas em     

14 
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-francez; que o alumno d’esta Academia que pre_    

15 -tender viajar a sua custa, do governo ou deste    

16 -estabelecimento, precisa pelo menos do conhecimento    

17 -da língua franceza, propõe que esta congregação    

18 -nomei uma pessoa habilitada para o ensino d’ella    

19 -apresentando para esse fim o deputado provincial    

20 -Dr. Reis Magalhães que muito deseja tomar parte    

21 -n’este estabelecimento como um de seus profes_    

22 -sores e de quem já não pequenos favores tem    

23 -recebido. – Esta proposta é adiada até que a Aca_    

24 -demia tenha uma subvenção maior para poder    

25 -fazer a reforma que tem em projecto.    

26 -Por já se achar a hora adiantada é le_    

27 -vantada a sessão e marcada outra para     

28 -o dia 15 do corrente as 4 horas da tarde.    

29 -Nada mais havendo a tratar lavrei a presente    

30 -acta em que me assigno como secretario.    

31 -[assinatura] Eduardo Dotto    

32 -    

33 -Acta da sessão de 15 de Julho de 1889    

34 -Presidencia Dr. Virgilio    

35 -    

36 -Aos quinze dias do mez de julho do anno de    

37 -mil oitocentos e oitenta e nove presentes os     

38 -professore, Carlos, Allioni, Lopes, Austricliano    

39 -e Dotto o Snr. Dr. presidente declara aberta a sessão.    

40 -É lida e approvada a acta da sessão anterior    

      

1  - 123   

2  -O Dr,. Allioni pede a palavra e diz que na sua opinião    

3  -acha que se deve tomar um alvitre a respeito do que    

4  -já externou na sessão passada acerca do estado da     

5  -Academia, o que depois de algumas considerações    

6  -ficou deliberado que se fosse marchando do mesmo modo,     

7  -apenas tornando o programma obrigatório com    

8  -distribuição de bolhetin, mensaes – Em seguida    

9  -o professor Lopes Roiz~ falla na conviniencia que    

10  -há para a Academia, da vinda do professor Horacio e    

11  -fica assentido que se lhe adiante algum dinheiro    

12  -para a sua renovação da Europa a esta capital.    

13  -As 5 horas da tarde nada mais havendo a tratar    

14  -é levantada a sessão da qual na qualidade de    

15  -secretario lavrei a presente acta em que me     

16  -assigno.    

17  -Bahia 15 de julho de 1889    

18  -  [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

19  -    
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20  -Acta da sessão de 22 de janeiro de 1890    

21  -Presidencia = Professor Lopes=    

22  -Aos 22 dias do mez de janeiro do anno de mil oito_    

23  -centos e noventa as 4 horas e meia da tarde, presentes    

24  -os professores Lopes, Carlos, Braz, Allioni e Dotto    

25  -é lida a acta da sessão anterior e approvada.    

26  -Não houve expediente – o Dr Allioni pede    

27  -a palavra para mostrar a seus collega uma carta    

28  -do professor Horacio Hora, na qual diz que     

29  -a vista dos últimos acontecimentos do nosso paiz    

30  -e as más noticias que acaba de ter adia a     

31  -viagem para mais tarde aguardando reposta para     

32  -o seu governo. O Dr. Allioni acha que esta res_    

33  -posta só pode ser dada depois de ouvido o go_    

34  -vernador do Estado- O Dr. Braz declara, então,     

35  -que fallando a este mesmo respeito com o     

36  -governador dissera elle que desejando aproveitar    

37  -artistas nacionaes na reforma que vai fazer    

38  -no ensino achava conviniente chamal-o para esta    

39  -cidade.    

40  Nada mais havendo a tratar é levantada a sessão    

  -    

1 124 -    

2  -da qual eu lavrei a presente acta em que me assi_    

3  -gno.    

4  -[Assinatura] Eduardo Dotto.    

5  -    
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-Acta da sessão de 14 de Fevereiro de 1890    

7 -Presidencia Lopes Roiz~    

8 -    

9 -Aos quatorze dias do mez de Fevereiro do anno    

10 -de mil oitocentos e noventa, as 5 ½ horas da    

11 -tarde, presentes os professores Lopes, Allioni, Braz,    

12 -Carlos, Austricliano e Dotto o Snr. presidente declara     

13 -aberta a sessão. É lida a acta da sessão anterior e    

14 -approvada. Não há expediente. O professor Austricliano    

15 -requer que, a exemplo das instituições publicas nos    

16 -sejam pagos os honorários relativos aos mezes de    

17 -Dezembro e Janeiro. Este requerimento, depois de    

18 -ouvidas algumas considerações do Sr. thesoureiro,    

19 -foi regeitado. – O Dr. Allioni pede a palavra e propõe    

20 -que em caso de ser transformada a Academia de Bellas    

21 -Artes, com a reforma que tem de soffrer a instrucção    

22 -publica, forçar-se uma exposição aos trabalhos dos    

23 -alumnos logo que d’isto se tenha sciencia – O professor Aus_    

24 -tricliano acha conviniente de, [palavra riscada]que em qualquer 

caso 

   

25 -fazer-se a exposição para credito da Academia. O profes_    

26 -sor Lopes Roiz~, então, declara que nas condições em que    

27 -o professor Austricliano quer a exposição não há numero    

28 -sufficiente de trabalhos bons que honre o estabelecimento.    

29 -O Dr. Allioni acha que se deve modificar o pro_    

30 -gramma de estudos seguido pela Academia, propõe:    
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31 -1º Que seja fechada a porta da Academia desde    

32 -que as aulas comecem a funccionar, havendo    

33  -um livro na porta onde o alumno seja obrigado a     

34  -assignar o nome e a hora da entrada.    

35  -2º Que seja distribuidos pelos Paes dos alumnos     

36  -folhetins mensaes da sua assiduidade, aproveita_    

37  -mento e comportamento.    

38  -3º Que haverá na Academia o curso completo sub_    

39  -dividido em cursos preparatório e curso especial.    

  O primeiro d’estes cursos comprehenderá as aulas elementares    

      

1  - 125   

2  -desenho geométrico até perspectiva; - desenho de ornamentos, 

fo_ 

   

3  -lhagens, etc, - e desenho de figura.    

4  -Estas aulas serão obrigatórias e seguidas por todos os     

5  -alumnos qualquer que seja a orientação que deseja dar    

6  -a sua carreira – No fim os alumnos serão obrigados a     

7  -passar por um exame de sufficiencia antes de cursarem    

8  -as aulas especiaes, sem o que lá não poderão ser accei_    

9  -tos; - Nos cursos especiaes haverá toda independência - O    

10  -alumno seguirá o curso que mais lhe agradar conforme    

11  -a Idea ou carreira que quiser seguir- Architectura, Pin_    

12  -tura, Esculptura ou officios que d’elles sejam de_    

13  -pendentes, como – artes mechanicas e liberaes, pintor     

14  -de retratos, paisagens, retocador, lytographo, etc, e enfim a     

15  -classe dos entalhadors, modeladores, santeiros etc, e etc.    

16  -As 6 ½ horas da tarde nada mais havendo a tratar foi    

17  -levantada a sessão da qual lavrei a presente acta que vai por     

18  -mim assignada.    

19  -[Assinatura] Eduardo Dotto    

20  -Acta da Sessão de 3 de março de 1890    

21  -                             Presidencia Lopes Rodrigues    

22  -Aos seis dias do mez de Março do anno de 1890, as    

23  -5 ½ horas da tarde presentes os professores Allioni, Carlos,    

24  -ACoelho, Lopes Roiz~ e Dotto o Snr. presidente declara    

25  -aberta a sessão. É lida a acta da sessão anterior a qual    

26  -entrou em discussão em relação a proposta do Dr. Allioni    

27  -sobre a reforma do ensino n’esta Academia, sendo depois    

28  -de algumas considerações approvada a primeira parte e a_    

29  -diada a segunda para outra sessão por já estar a hora    

30  -adiantada. Em seguida foi levanvatada a sessão    

31  -da qual em como secretario lavrei a presente acta em que     

32  -me assigno.    

33  -[Assinatura] Eduardo Dotto    

34  -    

35  -Acta da sessão de 22 Maio de 1890    

36  -Presidencia Dr. Virgilio Damazio    

37  -As 5 horas da tarde do dia vinte e dois de Maio do     

38  -anno de mil oitocentos e noventa, presentes os professores    

39  -A. Coelho, Carlos, Lopes, Amaral, Allioni e Dotto o Snr.    

40  -presidente declara aberta a sessão. É lida a acta da sessão    
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1 126 -e approvada. Não há expediente.    
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-O professor Lopes diz que pedira a reunião para de_    

3 -clarar que o professor Braz do Amaral apresentara a     

4 -idéa de que se mandasse uma representação ao minis_    

5 -tro da Instrucção Publica, pedindo uma subvenção p.
a
    

6 -Academia. Esta Idea é unanememente approvada; a_    

7 -chando o professor ACoelho que a representação deva ser    

8 -documentada com uma informação do Governador ou     

9 -enviado por elle próprio, propõe que a congregação    

10 -nomei uma commissão para ir pedir o seu auxilio    

11 -n’esta questão – approvada. ficando a commissão compos_    

12 -ta dos professores Lopes Roiz, ACoelho, Dotto, commissão    

13 -que já tendo sido nomeada para comprimentar o Gover-    

14 - nador do Estado, aproveita a occasião para declarar que     

15 -cumprisse a sua missão.    

16 -O professor Austricliano acha de grande necessidade    

17 -que a Academia faça uma exposição para a     

18 -bôa manutenção do estabelecimento e propõe que seja    

19 -realisada no mais breve tempo possivel de accordo com    

20 -as posses da mesma Academia – O Dr. Allioni declara    

21 -que a questão de exposição não é tanto de posse e sim     

22 -de bons trabalhos para que possa a Academia apre_    

23 -sentar ao publico uma exposição digna de ser    

24 -mencionada, mas que em todo caso vota pela pro_    

25 -posta: - approvada e marcando-se em seguida o     

26 -dia 16 de Novembro para a referida exposição, de_    

27 -vendo-se logo annunciar-se por editaes.    

28 -As 6 horas da tarde nada mais havendo a tratar-se    

29 -foi levantada a sessão da qual lavrei a presente    

30 -acta que vae por mim assignada na qualidade    

31 -de secretario.    

32 -[Assinatura] Eduardo Dotto    

33 -    

34 -Acta da sessão de 11 de Agosto de 1890    

35 -Presidencia Professor Lopes Rodrigues    

36 -Aos onze dias do mez de Agosto do Anno de mil    

37 -oitocentos e noventa , as 6 ½ horas da tarde, presentes    

38 -os professores Loopes, Allioni, Braz, Carlos, ACoelho e Dotto, 

o 

   

39 -presidente declara aberta a sessão.    

      

1  - 127   

2  -É lida a acta da sessão anterior e approvada. Não ha expedi_    

3  -ente. O professor Lopes declara que a reunião tem logar    

4  -para tomar-se uma deliberação sobre a fusão da Academia    

5  -de Bellas-Artes com o Lyceu de Artes e Officios, mas    

6  -que não tendo comparecido o Dr. Virgilio Damazio    

7  -propõe que a sessão seja adiada para outro dia.    

8  -approvado- Nada mais havendo a tratar-se foi le_    

9  -vantada a sessão da qual como secretario, lavrei    

10  -a presente acta que vae por mim assignada.    

11  -[Assinatura] Eduardo Dotto    

12  -    
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13  -Acta da Sessãode 28 de Agosto de 1890    

14  -Presidencia Dr. Virgilio    

15  -Aos vinte e oito dias do mez de Agosto do anno de    
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-1890 presentes os professores Allioni, Carlos, Lopes, Ama_    

17 -ral e Dotto, o Snr presidente declara aberta a sessão.    

18 -É lida a acta da sessão anterior e approvada -    

19 -O Dr. Allioni pede a palavra para propor a congrega-    

20 -ção um protesto contra o regulamento da Instruc_    

21 -ção publica, não só em relação a fusão do     

22 -Lyceu de Artes com a Academia, como tambem    

23 -por não considerar o presidente da mesma Aca_    

24 -demia como membro do Conselho superior da ins_    

25 -trucção, ao passo considera o presidente do     

26 -Lyceu de Artes. Acha que o modo de proceder    

27 -quanto a primeira parte é talvez a confusão    

28 -de Bellas-Artes com Artes e Officios.    

29 -Em seguida alguns professores entram em apre_    

30 -ciação da referida proposta e fica resolvido    

31 -protestar-se contra esta parte do regulamento,    

32 -ficando encarregados os professores Allioni e     

33 -Amaral de formularem o referido protesto.    

34 -As 5 ½ horas da tarde nada mais havendo a tratar-    

35 -se foi levantada a sessão da qual como secreta_    

36 -rio lavrei a presente acta que vae por mim assig_    

37 -nada.    

38 -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

39 -    

      

1 128 -    

2  -Acta da sessão de 6 de Outubro de 1890    
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-Presidenci – Professor Lopes Roiz    

4 -    

5 -Aos seis dias do mez de Outubro de 1890 ás 4 ½ horas    

6 -da tarde, presentes os professores Allioni, Amaral, Aus_    

7 -tricliano, Lopes, Carlos e Dotto, o Snr. presidente decla_    

8 -ra aberta a sessão.    

9 -É lida a acta da sessão anterior e approvada.    

10 -Expediente: Um officio do Ministro dos negócios    

11 -da Instrucção Publica, Correios e Telegraphos, commu_    

12 -nicando que por não poder comportar despezas    

13 -estraordinaria o actual estado das verbas orçamen_    

14 -tarias, não pode acudir, no momento, ao appello    

15 -da Academia.    

16 -Em seguida é lido um requerimento assignado    

17 -pela maioria dos professores pedindo pagamento    

18 -de suas gratificações pelas férias, o que foi    

19 -por sua natureza approvado, votando contra o     

20 -Dr. Allioni.    

21 -A sessão tem por fim tratar da fusão, que querem     

22 -fazer, da Academia com o Lyceu de Artes, o que    

23 -depois de algumas considerações ficou deliberado    

24 -dirigir-se uma apresentação ao governador sobre    

25 -o caso. O Dr. Allioni, porem, diz ser melhor ir de     
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26 -novo uma commissão entender-se com o Dr. Satyro    

27 -director da Instrucção publica, para depois de ouvil-o    

28 -então a Academia tomou um alvitre – approvado -    

29 -O mesmo Dr. Allioni declara não ter feito a represen_    

30 -tação de protesto, como havia sido decedido na     

31 -sessão anterior, por ter logo dias depois assumido    

32 -o governo do Estado, o Dr. Virgilio Damazio o     

33 -qual dissera não haver necessidade d’isso; que    

34  -entrassemos em accordo com o diretório do Lyceu    

35  -de Artes e que elle sancionaria o que se tivesse    

36  -resolvido.    

37  -Nada mais havendo a tratar, ás 5 ½ horas da tarde,     

38  -foi levantada a sessão da qual como secretario    

39  -lavrei a presente acta que vae por mim assignada    

40  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

      

1  - 129   

2  -Acta da Sessão de 9 de Abril de 1891    

3  -Presidencia Dr Virgilio    

4  -As 5 horas da tarde do dia 9 de Abril do anno de 1891,    

5  -presentes os professores ACoelho, Dr. Allioni, Amaral, Dotto e     

6  -Lopes, o Snr presidente declara aberta a sessão.    

7  -É lida e approvada a acta da sessão anterior.    

8  -O expediente constou de um requerimento do professor    

9  -Carlos Costa Carvalho, pedindo, de se achar    

10  -offendido de moléstia grave, uma licença com vencimen_    

11  -tos por tempo indeterminado – approvado unanememente.    

12  -Outro do professor Alfredo Augusto da Silva Freire pe_    

13  -dindo a criação de uma cadeira da lingua francesa    

14  -e offerecendo-se para gratuitamente Regel-a em vista de    

15  -conhecer que a verba da Academia não pode supportar    

16  -mais esta despeza – approvado unanimemente.    

17  -Em vista do requerimento do professor Carlos, o Dr. Allioni 

pede  

   

18  - a palavra e diz que a ausencia do alludido professor sobre_    

19  -carregar o professor Lopes de trabalho, pelo que prop~e o    

20  -augmento de sua gratificação para oitenta mil reis (80$000) 

mensaes. 

   

21  -approvado – Em seguida pede, que por muitos afazeres seus, se    

22  -lhe dispense de continuar temporariamente como professor    

23  -de architectura deixando por isso de receber a sua grati_    

24  -ficação – foi dispensado.    

25  -O professor Lopes faz vê a necessidade de 2 auxiliares    

26  -para as aulas de desenho; sendo approvada esta proposta    

27  -foram logo em seguida nomeados D. Maria Constança Lopes    

28  -Rodrigues para auxiliar a aula do sexo feminino e D.     

29  -Etelvina Rosa Soares, para auxiliar a aula do sexo mas_    

30  -culino que funcciona todos os dias de 4 às 6 horas    

31  -da tarde, tendo cada uma a gratificação mensal de    

32  -Vinte e cinco mil reis (25$000).    

33  -Ficou tambem deliberado, enquanto durar o impedimento    

34  -do professor Carlos, passar-se ao professor Lopes Rodrigues    

35  -procuração para receber a subvenção da Academia.    
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36  -nada mais havendo a tratar ás 6 ½ horas da tarde, foi    

37  -levantada a sessão da qual lavrei a presente acta.    

38  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

39  -    

40  -    

      

1 130 -    

2  -Acta da Sessão de 4 de Agosto de 1891    

3  --Presidencia – Professor Lopes    
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-    

5 -As 5 horas da tarde do dia 6 de Agosto do anno de     

6 -mil oitocentos e noventa e um, presentes os professores    

7 -Lopes, Allioni, Braz, Austricliano e Dotto o Snr    

8 -presidente declara aberta a sessão.    

9 -É lida a acta da sessão anterior e approvada.    

10 -O Dr. Allioni pede a palavra e diz que pedira    

11 -a reunião da congregação pra que ella tome    

12 -uma deliberação acerca de uma mensagem do Dr.    

13 -Governador do Estado, publicada no Diario da Bahia,     

14 -dirigida ao congresso em que diz: “Temos n’esta capital,     

15 -dois estabelecimentos fundados pela iniciativa particular,     

16 -o Lyceu de Artes e officio e Academia de Bellas-    

17 -Artes, que bons serviços já tem prestado, e melhores    

18 -poderão prestar, se forem convertidos em estabele_    

19 -cimentos officiaes, recebendo a organisação    

20 -que vossa sabedoria lhes der ou axiliados    

21 -por fortes subvenções sendo n’este caso, re_    

22 -organizados com intenção e fiscalisação    

23 -dos poderes publicos. Neste sentido, fareis o que    

24 -mais acertado julgardes, tendo em attenção as    

25 -forças do orçamento da receita; o que não    

26 -podeis fazer é deixar no esquecimento, como    

27 -tem estado até aqui a instrucção e educação    

28 -technica dos nossos operário.” Fica deliberado    

29 -que o Dr. Braz do Amaral e Allioni, em commissão,    

30 -entendão-se com o Dr. Satyro d’ Oliveira Dias, director    

31 -geral da instrucção publica, para combinar sobre    

32 -o programma de reforma da Academia de Bellas-    

33 -Artes; podendo tambem entender-se com as commis_    

34 -sões respectivas da Camara e do Senado ou mixta    

35 -sobre a mesma reforma, acceitando de preferencia    

36  -uma forte subvenção com a fiscalização do    

37  -governo, conservando porem a Academia sua    

38  -autonomia administrativa e de ensino como até    

39  -aqui.    

40  Nada mais havendo a tratar foi levantada a sessão    
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- [?231]sic   

2 -da qual como secretario lavrei a presente acta que vae por    

3 -mim assignada.    

4 -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

5 -    

6 -Acta da Sessão de 6 de Agosto de1891    
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Presidencia Professor Lopes 

7 -As 5 horas da tarde do dia 6 de Agosto do anno de 1891    

8 -presentes os professores Lopes, Allioni, Amaral, Austri_    

9 -cliano e Dotto; sob a presidencia do professor Lopes    

10 -foi aberta a sessão.    

11 -É lida a acta da sessão anterior e approvada.    

12 -o Dr. Braz do Amaral pede a palavra e diz que tivera    

13 -uma conferencia com os membros da commissão de    

14 -reforma da instrucção, os quaes declararam ter a inten_    

15 -ção de na reforma autorizar ao governador entrar em    

16 -accordo com as diretorias da Academia de Bellas-Artes    

17 -e Lyceu de Artes e Officios sobre o ensino thecnico    

18 -e Professional.    

19 -O mesmo professor considerando que n’esta occasião    

20 -o governo exija a lista dos professores e não que_    

21 -rendo figurar como professor adjunto, pede a sua     

22 -exoneração.    

23 -A congregação não acceitando esse pedido, depois     

24 -de algumas considerações resolveu, para melhor    

25 -facilitar o ensino aos alumnos, dividir o curso    

26 -de Historia das Bellas-Artes e Esthetica em dois:    

27 -Curso de Esthetica, estudo geral das artes e suas    

28 -applicações – e – Historia propriamente das    

29 -Bellas-Artes: - ficando o professor Lellis Piedade    

30 -com a primeira parte e o Dr. Braz do Amaral    

31 -nomeado lente effectivo da segunda parte, a     

32 -qual já se acha regendo.    

33 -As 6 ½ horas da tarde nada mais havendo     

34 -a tratar foi levantada a sessão da qual    

35 -como secretario lavrei a presente acta que     

36 -vae por mim assignada.    

37 -    

38 - Dr. Eduardo Dotto    

      

1 132 -    

2  -Acta da Sessão de 23 de Outubro de 1891    

3  -Presidencia – Professor Lopes Roiz~    

4  -    

5  -Aos vinte e tres dias do mez de Outubro do anno de mil    
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-oitocentos e noventa e um, as 5 horas da tarde, presentes    

7 -os professores Lopes, Allioni, Amaral, Austricliano e Dotto,     

8 -o Snr. presidente declara aberta a sessão.    

9 -É lida a acta da sessão anterior e approvada.    

10 -o professor Lopes annuncia a morte do professor Car_    

11 -los da Costa Carvalho, em 16 do corrente mez, propondo    

12 -que se insira na acta um voto de profundo pezar    

13 -pela perda immensamente sentida do bom companheiro    

14 -de trabalho. Esta proposta foi unanememente approva_    

15 -da demonstrando todos os demais membros da Congre_    

16 -gação o mesmo pezar significado pelo lucto tomado    

17 -por oito dias.    

18 -Expediente – Um requerimento do ex-alumno da Aca_    

19 -demia Tito Weidiger Baptista, pedindo ser nomeado    
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20 -para o logar vago pelo fallecimento do professor Carlos    

21 -da Costa Carvalho, sendo unanememente approvado -    

22 -dado-se official-o afim de comparecer para tomar posse    

23 -da referida cadeira.    

24 -Um requerimento do professor do curso de francez Al_    

25 -fredo Augusto da Silva Freire, pedindo ser considera_    

26 -do professor effectivo concedendo-se-lhe o respectivo or_    

27 -denado; sendo depois de algumas considerações adiado    

28 -por proposta do Dr. Braz do Amaral.    

29 -O professor Austricliano, considerando que na época    

30 -em que foram realisados os contractos primitivos com    

31 -pessoas que nada tinham concorrido para a fundação d’esta    

32 -Academia e sua manutenção, para ensinarem algumas    

33 -materias, os seus professores nenhum honorário percebiam    

34 -pelas lições que davam.    

35 -Considerando que distribuindo–se com todos     

36 -uma gratificação mais ou menos igual, cede-se_    

37 -lhes não só a egualdade de posição e direito como    

38 -faz-se desapparecer a classificação e distincção entre     

39 -effectivos e contratados.    

40 -Considerando que membro da congregação deve ser    

      

1   133   

2  -todo aquelle que a seu cargo tem a direcção de uma cadei_    

3  -ra. E sendo limitado o numero a actual. Propõe que todos    

4  -os professores e adjunctos em exercicio sejam d’ora em diante    

5  -reconhecidos membros effectivos d’esta congregação 

requereram 

   

6  -mento supra a esta proposta depois de algumas     

7  -    

8  -    

9  -    

10  -    

11  -    

12  -    

13  -    

14  -    

15  -Acta da Sessão de 16 de Fevereiro de 1892.    

16  -Presidencia – Dr. Virgilio Damasio.    

17  -Aos desesseis dias do mez de Fevereiro do anno de mil    

18  -oitocentos e noventa e dois, às 4 ½ horas da tarde, pre_    

19  -sentes os professores Lopes, Allioni, Austricliano e Dotto    

20  -o Snr. Dr. Presidente declara aberta a sessão.    

21  -É lida a acta da sessão anterior e approvada.    

22  -Expediente – Um officio do professor Tito Weidinger Baptista    

23  -communicando achar-se actualmente impossibilitado de    

24 
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 -comparecer afim de reger a cadeira para que foi no_    

25 -meado, por estar empregado, no prolongamento e a Estra_    

26 -da de Ferro da Bahia como desenhista. Um officio    

27 -da professora D. Etelvina Soares declarando que só    

28 -continuará como professora de desenho, na qualidade    

29 -de effectiva, como tem sido os alumnos nomeados    

30 -pela Academia. Avista de officios do professor Tito    
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31 -Weidinger Baptista, o professor Austricliano pede a pa_    

32 -lavra e apresenta a seguinte proposta. Em vista da im_    

33 -possibilidade em que está o Snr. Tito Baptista, de reger    

34 -a cadeira para que foi nomeado     

35 -gado na linha férrea de Alagoinhas proponho que     

36 -seja considerada vaga a referida cadeira e nomea_    

37 -do em seo logar o Snr. Ozeás dos Santos     

38 -Esta proposta depois das informações favoráveis    

39 -    

     

1 134 -    

2  -pelo director foi unanememente approvada. Foram     

3  -tambem elevadas a qualidade de professoras effec_    

4  -tivas, por proposta do Dr. Allioni, do curso de desenho    

5  -do sexo feminino da Academia D. Maria Constan_    

6  -ça Lopes Rodrigues, com unanimidade de votos    

7  -e D. Etelvina Soarescom o voto contra do profes_    

8  -sor Austricliano Coelho.    

9  -Por proposta do Dr. Allioni, foi tambem elevado    

10  -de trinta mil reis (30$000) para quarenta mil reis    

11  - (40$000) o ordenado do porteiro d’este estabelecimen_    

12  -to. É lido um requerimento do Professor Alfredo    

13  -Augusto da A
s
 Freire, que foi adiado por não     

14  -estar presente o professor Braz do Amaral, autor    

15  -da adiação. Nada mais havendo a tratar-se foi    

16  -levantada a sessão às 5 ½ horas da tarde; da qual    

17  -na qualidade de secretario lavrei a presente acta que     

18  -vae por mim assignada.    

19  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

20  -[Acta da Sessão]    

21  -Acta da Sessão de 10 de Agosto de 1892    

22  -Presidencia Lopes Rodrigues    

23  -Aos dez dias do mez de Agosto do anno de mil    

24  -oitocentos e noventa e dois, as 6 horas da tarde,     
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-presentes o Dr. Allini, Ozéas, Austricliano, Bra    

26 -e Dotto foi aberta a sessão. É lida e approvada    

27 -a acta da sessão anterior – O expediente consta    

28 -de um officio do professor Alfredo Freire pedin_    

29 -do a sua effectividade na cadeira. O Dr. Allioni    

30 -faz ver que o estado financeiro da Academia    

31 -não permitte augmento de despeza e de accordo    

32 -com os demais professores delibera-se responder    

33 -que a congregação muito sente não poder no_    

34 -meal_o effectivo, mas compromette-se no caso    

35 -de tomal-o debaixo de sua protecção.    

36 -Trata-se em seguida da exposição que se terá    

37 de realisar em em Dezembro proximo vindouro e    

38 -tambem da compra de um piano. Depois de     

39 -algumas considerações fica resolvido que a expo_    

40 -sição tenha logar no dia 11 de Dezembro e adiada    

      

1  - 135   

2  - a compra do piano.    
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3  -O Dr. Allioni faz ver a grande utilidade de uma ma_    

4  -china photographica para a Academia e propõe    

5  -a compra de uma, o que é approvado, ficando o     

6  -mesmo Dr. encarregado da referida compra.    

7  -nada mais havendo a tratar-se foi levantada a     

8  -sessão, às 7 ½ horas da noite, da qual lavrei a presente    

9  -acta que vae por mim assignada.    

10  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

11  -    

12  -Acta da sessão de 20 de Outubro de 1892    

13  -Presidencia – Prof. Lopes    

14  -Aos vinte dias do mez de outubro do anno de mil oito_    

15  -centos e noventa e dois, as 4 horas da tarde, presentes    

16  -os professores Lopes, Allioni, Austricliano, Oséas, Braz, Dotto    

17  -e Alfredo Augusto da S
a
 Freire, por convite, foi aberta a ses_    

18  -são. É lida e approvada a acta da sessão anterior.    

19  -Expediente – Um convite do directorio do Lyceu de Ar_    

20  -tes e Officios, à congregação da Academia de B. Artes    

21  -para assistir o acto da abertura da sua exposição.    

22  -foi nomeada uma commissão composta dos professores    

23  -Ozeas, Freire e Dotto, para representar a mesma Aca_    

24  -demia. O Snr presidente diz que o motivo da reuni_    

25  -ão tem por fim declarar que o maestro de Musica 

[rasura][?Giuseppe] 

   

26  -Priccio havia se offerecido para formar na Academia    

27  -uma aula de córos e tambem que approximando-se    

28  -do dia 11 de Dezembro, designado para a abertura da    

29  -exposição, era necessario que se deliberasse acerca    

30  -do aceio do estabelecimento.    

31  -Quanto a primeira parte o Dr. Allioni, declara q~    

32  -o Maestro Priccio tambem havia ido a sua casa pedir    

33  -a mesma cousa, porem, que lhe respondeu que a     

34  -Academia já tinha professor de Musica e não queria    

35  -molestal-o com a admissão de outro, elem d’isto q~    

36  -a Academia não podia augmentar mais as suas    

37  -despezas. Observando porem que o professor da casa é    

38  -muito bom mas que não tem ainda creado uma aula    

39  -de canto e solfejo como desejava-se     

40  -desejo qua a Academia tivesse uma classe córal    

      

1 136 -    

2  -propoz-lhe para abrir a referida classe com a condicção    

3  -de que sua retribuição fosse pelos seus discipulos,    

4  -mandando a Academia annunciar pelos jornaes    

5  -de maior circulação. Em seguida o professor Aus_    

6  -tricliano aprezenta a seguinte proposta. Em vista    

7  -da exposição feita pelo Dr. Allioni, proponho que    

8  -seja acceito o offerecimento feito pelo Snr. Priccio,    

9  -para alimentar um côro pelos alumnos d’esta Acade_    

10  -mia, sem nenhum ônus para ella, sendo-lhe permittido    

11  -o consenso de haver dos seus discipulos o que elles    

12  -lhe possam pagar – SR. – Em seguida a esta propos_    

13  -ta o Dr. Allioni tambem aprezenta a seguinte pro_    
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14  -posta: Proponho no caso de não ser acceito o alvitre    

15  -do Professor Austricliano Coelho, de ser offerecido ao     

16  -referido Maestro a quantia de quarenta mil reis até    

17  -a data da exposição, lhes sendo entregue essa quan_    

18  -tia em duas partes, a primeira no dia 12 de Novem_    

19  -bro e a segunda no dia 12 de Dezembro – Approva_    

20  -da a proposta do Dr. Allioni, communicando-se    

21  -ao professor Torres esta resolução e fazendo ver que    

22  -é uma aula temporária funccionando nas 2
as

 feiras,    

23  -4
as

 feiras e sabbados.    

24  -Quanto a segunda parte o Dr. Allioni lembra, como    

25  -meio de economia que se requeira ao Governador    

26  -pedindo o aceio necessario, visto que    

27  - O professor Austricliano depois de algumas    

28  -considerações em relação ao despacho que pode ter    

29  -o requerimento, propõe que a Academia vá fazendo    

30  -alguns reparos, ficando assentado a Idea do requeri_    

31  -mento.    

32  -O professor Ozéas diz que precisando ir buscar    

33  -sua família em Sergipe, pede a congregação uma     

34  -licença de 15 dias, promettendo achar-se presente    

35  -para os trabalhos da ornamentação da Academia    

36  -para a exposição. É concedida a licença – Nada mais    

37  -havendo a tratar foi levantada a sessão as 5 ½ horas    

38  -da tarde da qual lavrei a presente acta que vae assig_    

39  -nada por mim na qualidade de secretario.    

40  [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    
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2  -Acta da Sessão de 10 de Novembro de 1892    

3  -Presidencia Dr. Virgilio Damasio    
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-Aos dez dias do mez de Novembro do anno de mil oi_    

5 -tocentos e noventa e dois, as 4 horas da tarde, presen_    

6 -tes os professores Dr. Allioni, Lopes, Oséas, Amaral, Aus_    

7 -tricliano e Dotto, foi levantada a sessão. É lida e appro_    

8 -vada a acta da sessão anterior.    

9 -O professor Lopes Roiz declara que pedira a reunião    

10 -de congregação para communicar aos seus collegas    

11 -que a exposição não pode ter logar no dia 11 de     

12 -Dezembro, como fora annunciada em virtude de se    

13 -achar muito atrazado o trabalho de aceio por parte    

14 -da pintura que se está procedendo na Academia.    

15 -Depois de algumas considerações feitas pelo Dr.     

16 -Allioni, professor Austricliano e outros collegas    

17 -ficou deliberado a referida exposição fosse     

18 -transferida para o dia 9 de Abril de 1893.    

19 -Em seguida o Dr Allioni declara que o Snr. Manoel    

20 -Querino, empleteiro da pintura que se está fazendo     

21 -na Academia, por parte do Governo, com solicitação    

22 -da mesma Academia, não tendo dinheiro para dar    

23 -começo a pintura, pedio-lhe, ao mesmo Dr. a     

24 -quantia de quatro centos e cinqüenta mil reis    

25 -(450$000); o que a congregação approvou, autorizan_    
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26 -do ao Dr. Allioni proceder como entender sobre     

27 -o assumpto, obrigando, porem, ao Snr Manoel Que_    

28 -rino passar uma procuração afim de que a    

29 -Academia receba a importância da obra.    

30 -Em seguida o professor Lopes falla a respeito do con_    

31 -curso dos alumnos e pergunta se um trabalho    

32 -que lhe foi entregue depois do tempo marcado    

33 -e estando portanto conhecido, se deve entrar em    

34 -julgamento. A congregação resolve não entrar     

35 -em jugamento o referido trabalho, podendo porem    

36 -[rasura] no [rasura] dois outros trabalhos.    

37 -Nada mais havendo a tratar-se foi levantada a     

38 -sessão da qual na qualidade do secretario [rasura] a presen_    

39 -te acta que vae por mim assignada.    

40  [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

      

1 138 -    

2  - Acta da Sessão de 23 de agosto de 1893    

3  -Presidencia – Lopes Roiz    

4  -Aos vinte e treis dias do mez de Março de 1893,    

5  -presentes os professores, Dr. Allioni, Lopes, Aus_    

6  -tricliano, Dr. Amaral, Dr. Dotto e Ozéas, foi aber_    

7  -ta a sessão- É lida e approvada a acta da sessão    

8  -anterior. O Dr Allioni declara que o Dr. Virgilio    

9  -Damazio, deixa de comparecer por moléstia, mas que    

10  -mandava communicar a congregação empregar    

11  -todos os esforços afim de presidir o acto da     

12  -innauguração da exposição.    

13  -O mesmo Dr. falla a respeito das despezas que elle    
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-tem de fazer com a proxima exposição e     

15 -a congregação o autoriza a fazel-as de Accor_    

16 -com as posses do cofre.    

17 -Em seguida passam-se a nomeação dos diversas    

18 -commissões que tem de ornamentar o estabele_    

19 -cimento e convites, dando o seguinte resultado:    

20 -Commissão de ornato- Lopes, Ozás e Austricliano;    

21 -Commissão de convites – Dr. Allioni, Braz e Dotto.    

22 -Nada mais havendo a tratar-se, às 5 horas da     

23 -tarde, foi levantada a sessão da qual na qua-    

24 -lidade de secretario lavrei a presente acta que    

25 -vai por mim assignada.    

26 -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

27 -    

28 -Acta da Sessão de 5 de Abril de 1893    

29 -presidencia Lopes Roiz    

30 -As 4 ½ horas da tarde do dia 5 de Abril do anno    

31 -de mil oitocentos e noventa e treis, presentes os pro_    

32 -fessores, Lopes, Dr Allioni, Austricliano, Dr. Amaral,      

33 -Ozéas e Dr. Dotto, o Sr presidente abriu a sessão.    

34 -É lida e approvada a acta da sessão anterior.    

35 -O presidente do acto diz que o fim da congrega_    

36 -ção é providenciar-se a respeito do julgamento     

37 -dos trabalhos dos alumnos que entraram em    
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38 -concurso. A congregação nomeou a seguinte com_    

39 -missão julgadora: Dr. Allioni, Lopes, Ozéas e as profes_    

40  -soras D. Etelvina Soares e D. Maria C. Lopes Rodrigues    
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-O Dr. Allioni falla a respeito da moléstia que se acha soffren_    

3 -do o presidente da Academia, Dr. Virgilio C. Damazio, e pede    

4 -para que a congregação tome um alvitre, caso o mesmo pre_    

5 -sidente não possa comparecer a sessão de inauguração da ex_    

6 -posição, visto não haver vice-presidente. Depois de algumas    

7 -considerações feitas pelo professor Austricliano fazendo ver    

8 -que pelos estatutos só ao vice-presidente compete substituir    

9 -o presidente, ficou assentado por todos que caso não    

10 -comparecesse o presidente nas sessões de abertura e     

11 -enceramento da exposição, fossem ellas presididas    

12 -pelo professor Lopes Roiz, director do estabelecimento    

13 -sendo orador official o Dr. Braz H. do Amaral.    

14 -nada mais havendo a tratrar-es, ás 5 ½ horas da     

15 -tarde, foi levantada a sessão da qual na qualida-    

16 -de de secretario lavrei a presente acta que vae por     

17 -mim assignada.    

18  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

19  -    

20  -Acta da Sessão de 1º de Maio de 1893    

21  -presidencia Lopes Roiz~    

22  -As 4 ½ horas do dia 1º de Maio do anno de 1893, presentes    

23  -os professores, Dr. Allioni, Amaral, professor Ozeas e Dotto,     

24  -foi aberta a sessão. Estava presente tambem o professor    

25  -Austricliano – É lida e approvada a acta da sessão    

26  -anterior.    

27  -O Dr. Allioni, na qualidade de thesoureiro, apresenta os     

28  -seus livros de receita e despeza e pede a nomeação de    

29  -uma commissão para examinar os referidos livros    

30  -dizendo haver um pequeno saldo. Foi nomeada uma     

31  -commissão composta do Dr. Amaral e professor Austri_    

32  -cialno. Em seguida o mesmo Dr. diz que era preciso    

33  -fazer-se uma reforma na Academia, ver pelo Gover-    

34  -no ou pela congregação. Diz mais que nada promettera    

35  -ao professor José Priccio, mas que acha bom que a     

36  -Academia conserve o referido professor no ensino dos    

37  -córos, creando tambem uma de instrumentos de    

38  -arco e outra de instrumentos de sopro.    

39  -O professor Austricliano declara ter ouvido com toda    

40  -attenção as palavras do Dr. Allioni, achando muito    

      

1 140 -bôa medida, pois sempre acompanha o seu collega de     
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-congregação em tudo quanto fosse uma realidade, mas     

3 -que era necessario attender-se aos recursos da Academia    

4 -ainda que reconheça que é unicamente ao zeloso thesou_    

5 -reiro que a Academia com toda sua pobreza     

6 -tem um saldo a seu favor - Depois de algumas explica_    

7 -ções dadas pelo Dr. Allioni, ficou assentado a divisão    
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8 -da Sessão de Musica em 4 aulas 1º Uma aula de     

9 -solfejo cantado e Classe Córal; sob a direcção do Maes_    

10 -tro José Priccio; 2ª Uma aula de piano sob a direc_    

11 -ção da Exma Snra D. Justina Campos Villanueva; 3ª Uma    

12 -aula de instrumentos de corda, comprehendendo rabeca    

13 -violeta, violoncello e rabecão, sob a direcção do profes_    

14 -sor Raphael Scheel; 4ª Uma aula de instrumentos    

15 -de sopro sob a direcção do professor Miguel Tor_    

16 -res – Para harmonia de tudo isto deliberam-se tam_    

17 -bem que cada professor presidirá o ensino da sua    

18 -aula, cingindo-se porem a direcção do professor    

19 -da aula coral no que disser respeito a reunião dos    

20 -córos e orchestra para as solemnidades da Academia.    

21 -Falla-se a respeito do professor de francez Alfredo    

22 -Augusto da Silva Freire, sendo-lhe marcada a    

23 -gratificação de quinze mil reis mensaes.    

24 -O Dr. Allioni diz que o Snr. José Priccio lhe havia    

25 -pedido para que a congregação lhe attestasse como    

26 -elle havia concorrido para abrilhantar as festas    

27 -a ultima exposição com seus córos – A congre_    

28 -gação mandou passar o referido attestado.    

29 -Nada mais havendo a tratar foi levantada a ses_    

30 -são da qual na qualidade de secretario lavrei    

31 -a presente acta que vae por mim assignada.    

32  [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

33  -    

34  -Acta da Sessão de 24 de Maio de 1893    

35  -    

36  -Aos vinte e quatro dias do mez de Maio    

37  -do anno de 1893, as cinco horas da tarde presente    

38  -o Dr. Allioni, Austricliano, Dr. Braz e Dotto,    

39  -faltando os professores D. Etelvina Soares, D. Maria    

      

1  - 141   

2  -C. Lopes Roiz~ e Ozéas dos Santos, com pausas participados    

3  -foi aberta a sessão. É lida e approvada a acta da    

4  -sessão anterior.    

5  -Expediente – Um officio do Sr. Alfredo Augusto da Silva    

6  -Freire, professor de Francez declarando, em termos in_    

7  -convenientes, não acceitar a gratificação que lhe foi    

8  -nomeada. A congregação resolveu devolver-lhe o officio    

9  -e manter a mesma gratificação.    

10  -Uma carta do professor e director João Francisco Lo_    

11  -pes Rodrigues, declarando achar-se impossibilitado de     

12  -comparecer a Academia por molestia e pedindo uma     

13  -licença. Resolveu a congregação, depois de algumas    

14  -considerações feitas pelos professores Austricliano e     

15  -Dr. Allioni, que continue o mesmo Professor Lopes    

16  -na directoria sendo, os seus companheiros de conselho    

17  -auxiliados pelos outros professores nos dias em    

18  -que tiverem aula – Esta proposta foi unanime_    

19  -mente approvada.    

20  -O Dr. Allioni declara que reunira os professores de     
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21  -musica afim de concordarem no modo de ensino,    

22  -horario e dias de aula.    

23  -Em seguida perguntando o secretario quem era o presiden_    

24  -te da sessão, o Dr Allioni propoz que fosse o professor Aus_    

25  -tricliano por ser aquelle que se achava no estabeleci_    

26  -mento, visto ser dia e hora de uma aula.    

27  -Nada mais havendo a tratar-se foi levantada    

28  -a sessão, as 6 horas da tarde, da qual foi levantada    

29  -de secretario lavrei a presente acta que vai assigna_    

30  -da.  [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

31      

32  -Acta da Sessão de 4 de Agosto de 1893    

33  -Presidencia do Dr. José Allioni    

34  -Aos quatro dias do mez de Agosto do anno de mil    

35  -oitocentos e noventa e tres, ás 5 horas da tarde, presen_    

36  -tes os professores, Ozéas, Austricliano, Dr. Allioni, Amaral    

37  -e Dotto, foi aberta a sessão.    

38  -É lida e approvada a acta da sessão anterior.    

39  Expediente – Um requerimento de D. Justina Campos 

Villanueva 

   

40  -professora de piano, da sessão de Musica pedindo que seus    
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-vencimentos sejam pagos pela tabella estabelecida para    

3 -seus collegas e que n’esta razão lhe seja paga a diffe_    

4 -rença dos mesmos vencimentos. – approvado.    

5 -Um officio do professor Alfredo Augusto da Silva Freire    

6 -que por estar redigido em termos inconvenientes, re_    

7 -solveu a congregação devolvel-o, fazendo notar, o bem    

8 -verdade, o que consta das actas a respeito do compro_    

9 -misso da congregação para com o referido professor.    

10 -Diz o Dr. Allioni que o Snr Guiseppe Priccio, professor    

11 -da Classe Coral, se lhe havia queixado que o piano da     

12 -Academia não presta mais para lições, por estar muito    

13 -estragado e tendo de fazer leilão de seus moveis pode[Rasura]    

14 -ceder, caso queira a congregação, um piano que serve á    

15 -Academia, e n’este caso pede a nomeação de uma com_    

16 -missão ou de um perito para examinar o referido piano.    

17 -A congregação dá plenos direitos ao Dr. Allioni para     

18 -fazer, sob este assumpto, o que achar de melhor para    

19 -a Academia. Ficou tambem deliberado que durante    

20 -a ausencia do Dr. Presidente e do Diretor d’este esta_    

21 -belecimento, ás sessões de Congregação fossem presididas    

22 -pelo secretario na qualidade de membro do conselho ad_    

23 -ministrativo – Nada mais havendo a tratar foi levantada a    

24 -sessão da qual na qualidade de secretario lavrei a presen_    

25 -te acta que me assigno.    

26  -[Assinatura]  Dr. Eduardo Dotto    

27  -Acta da Sessão de 27 de Outubro de 1893    

28  -       Presidencia – Dr. Virgilio Damazio    

29  -Aos vinte e sete dias do mez de Outubro do anno de mil    

30  -oitocentos e noventa a e tres, presentes o Dr. Virgilio, Dr. Alli_    
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31  -onni, Dr. Braz, Austricliano, Ozéas e Dotto, o Dr. Presi_    

32  -dente declarou aberta a sessão. Em seguida diz que achan_    

33  -do difficuldade de prehencher a vaga aberta pela morte do    

34  -Professor João Francisco Lopes Rodrigues, lembrando-se de     

35  -convidar o antigo professor e fundador da Academia,    

36  -Miguel Navarro y Canyzares, confiado que que seus collegas    

37  -da congregação approvariam este acto; e lê uma copia    

38  -da carta dirigida a aquella professora que ainda não    

39  -teve  resposta. Propõe que, attendendo-se a esta circuns_    

40  -tancia, não se proceda a eleição para o cargo de di_    

      

1  - 143   

2  -rector até que chegue a resposta esperada approvado – O Dr.    

3  -Allioni, em seguida, apresenta uma relação de instrumen_    

4  -tos de sopro que o professor Miguel Torres pedira para a sua    

5  -aula, dizendo não haver saldo sufficiente para a compra    

6  -de taes instrumentos, pois a encommenda anda em 1309    

7  -paneos que com cambio actual anda em 1:600$000, sem_    

8  -do saldo cerca de 1:37$000 devendo ainda tirar-se d’este    
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-saldo a quantia de 150$000 à 200$000 para um piano    

10 -de aprendizagem como foi combinado.    

11 -Declara mais o mesmo Dr. que de accordo com a autorisação    

12 -que lhe deu a congregação, comprara para Academia um    

13 -piano no valor de 1:275$000, um violoncello no valor    

14 -de 130$000 e duas rabecas no valor de 160$000 – appro_    

15 -vado.     

16 -Em seguida procedeu-se a eleição para o cargo de    

17 -vice-diretor dando o seguite resultado: Dr. Braz    

18 -do Amaral 4 votos e professor Ozéas dos Santos    

19 -2 votos. O professor Austricliano Coelho propõe    

20 -que em homenagem a memória e aos relevantissi_    

21 -mos serviços prestados pelo professor João Francisco    

22 -Lopes Rodrigues, dê-se ao salão dos gêssos a inscrip_    

23 -ção de - Galeria Lopes Rodrigues – Esta proposta    

24 -foi unanimemente approvada.    

25 -Nada mais havendo a tratar foi levantada a sessão    

26 -da qual na qualidade de secretario lavrei a presen_    

27 -te acta em que me assigno.    

28  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

29  -    

30  -Acta da Sessão de 24 de novembro de 1893    

31  -Presidencia – Dr. Braz do Amaral    

32  -    

33  -Aos vinte e quatro dias do mez de novembro do    

34  -anno de mil oitocentos e noventa e treis, às 5 horas    

35  -da tarde presentes o Dr. Allioni, Dr. Braz, professores    

36  -Austricliano, Oséas e Dotto, faltando os outros pro_    

37  -fessores com causa participada, o Dr presidente     

38  -declara aberta a sessão.    

39  -Depois da leitura da acta da sessão anterior    

40  professor Austricliano pede uma retificação a     
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2  -acta quanto a parte que diz respeito a eleição de vice-    

3  -director, dizendo que o Dr. Braz fora eleito director in_    

4  -terino e não vice-director, o que depois de alguma    

5  -discussão e explicações dadas pelo Dr. Braz, foi    

6  -por proposta do Dr. José Allioni adiada a votação    

7  -e approvação da acta até ser ouvido a respeito o Dr.    

8  -Virgilio que presidira a referida sessão e que tinha    

9  -feito a proposta – approvado.    

10  -Em seguida o Dr. Braz declara que o motivo da reuni_    

11  -ão era não só para seus collegas assistirem a pri_    

12  -meira experiência da machina photographica, como    

13  -tambem, desejando animar os alumnos da Academia    

14  -procedera a um exame nos trabalhos finaes para     

15  -poder a congregação avaliar o aproveitamento de     

16  -de cada um dos alumnos, e n’este sentido pede para     

17  -que se nomei um jury afim de julgar e premiar    

18  -os referidos trabalhos. Sendo approvado, foi nomeado    
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-o seguinte jury: Professores Ozéas dos Santos, D. D. M.
a
    

20 -Constança Lopes Roiz~ e Etelvina Soares.    

21 -O Dr. Allioni diz que aproveita a occasião para apre_    

22 -sentar uma carta do Professor Manoel Lopes Roiz~,    

23 -actualmente em Paris, cuja reposta só pode dar depois    

24 -de ouvida a congregação. Diz que o referido profes_    

25 -sor lhe escrevera fallando acerca da subvenção dada    

26 -pela Academia, porem que o mesmo professor não    

27 -tendo procurado quantia alguma quase por espaço    

28 -de dois annos, poude a Academia obter um pequeno    

29 -saldo do qual lançou mão para compra de alguns    

30 -objectos necessários a Academia e na creação da     

31 -sessão de musica dividida em 4 classes; e     

32 -pede que a congregação resolva o que se deve res_    

33 -ponder – Depois de algumas ponderações ficou     

34 - resolvido responder que a Academia actualmente    

35 -não pode remetter quantia alguma o que fará    

36 -mais tarde se porventura melhores a sua sorte.    

37 -Ficou tambem resolvido que o encerramento dos    

38 -trabalhos e a distribuição de premios seja feita    

39 -com uma sessão solemne.    

40 -Nada mais havendo a tratar foi levantada a sessão    

      

1  - 145   

2  - da qual louvo a presente acta em que me assigno    

3  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

4  -    

5  -Acta da Sessão de 14 de Fevereiro de 1894    

6  -                Presidencia – Dr. Braz do Amaral    

7  -Aos quatorze dias do mez de Fevereiro do anno de     
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-mil oitocentos e noventa e quatro, presentes o Dr.    

9 -Braz professores Austricliano, Oséas, D. M 
a
 Constança Lopes 

Roiz~ 

   

10 -e Dotto, o Snr. Dr. Presidente declara aberta a sessão.    

11 -São lidas e approvadas as actas das sessões de 27 de     

12 -Outubro e 24 de Novembro do anno de mil oito_    
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13 -centos e noventa e treis.    

14 -O Dr. Braz declara que o fim da reunião era para propor a     

15 -congregação a divisão do curso de Pintura afim de melhorar    

16 -o ensino e tambem pedir aos professores para aprezentar    

17 -o seu programma do curso, praxe seguida em todos     

18 -os estabelecimentos de ensino superior. Diz mais que     

19 -acha que a divisão do curso de desenho se deve fazer    

20 -de modo que o trabalho seja egualmente repartido    

21 -pelos treis professores do curso.    

22 -Em seguida o professor Ozéas apresenta a seguinte    

23 -proposta dizendo que poderá ser modificada q
do

    

24 -assim permittirem as condições da Academia:    

25 -“No intuito de dar uma nova phase ao ensino de desenho    

26 -n’esta Academia, de accordo com os conselhos dos mestres    

27 -mais adiantados, venho na qualidade de professor de     

28  -deseho d’este estabelecimento, apresentar a illustre    

29  -congregação o presente programma que espero ser ap_    

30  -provado.    

31  -o estudo do desenho deve ser dividido em quatro    

32  -partes, do seguinte modo:    

33  -1ª Parte – Exercicios elementares comprehendendo co_    

34  -pia de olhos, narizes, boccas e orelhas até mais isto    

35  -com meia sombra – Copia de sólidos em gesso, compre_    

36  -hendendo figuras geométricas e ornatos.    

37  -2ª Parte – Copia de figura em gesso começando por    

38  -mãos, pés, até a figura inteira ou Academia, fei_    

39  -tos a lapis ou a fusem e aquarellas.    

40  -3ª Parte – Copia de modello vivo a fuserem.    

      

1 146 -    

2  -A photografia entrará no estudo de paisagem ao ar livre    

3  -para melhor orientação dos alumnos sobre distinação    

4  -de planos, perspectiva aeria, elas – Approvada-    

5  -o professor Austricliano propõe em seguida que     

6  -1º O ensino de desenho seja dividido actualmente em     

7  -tantas classes qtos são os respectivos professores;    

8  -2º Que esta divisão seja feita por convenção en_    

9  -tre os professores; 3º Que se no fim de treis dias    

10  -esta convenção não for resolvida a congregação    

11  -fará a divisão como melhor convir ao estabeleci_    

12  -mento – approvado.    

13  -O mesmo professor falla acerca da sua aula de Por_    

14  -tugues, notando que a referida aula não dá fructo    

15  -para o estabelecimento e que tendo acceitado sem pre_    

16  -juizos da cadeira de que era fundador, communica    

17  -a congregação que este anno prefere leccionar o desenho    

18  -linear, sendo o seu programma aquele de que reza    

19  -o estatuto. Houve em seguida discussão entre     

20  -alguns professores resolvendo afinal a congregação    

21  -deferir-lhe o pedido de transferência da cadeira de     

22  -portugues para a de desenho linear – nada mais há_    

23  -vendo a tratar foi levantada a sessão marcando     

24  -o Snr Presidente outra sessão para ao dia 22 para ser    
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25  -apresentado os programmas pelos respectivos professores.    

26  -Em abaixo assignado servindo de secretario lavrei     

27  -a presente acta.    

28  -[Assinatura] Eduardo Dotto    

29  -    

30  -Acta da Sessão de 22 de Fevereiro de 1894    

31  -Presidencia  - Dr. Virgilio Damazio    

32  -    

33  -Aos vinte e dois dias do mez de Fevereiro do anno de    

34  -mil oitocentos e noventa e quatro, as 5 horas da tarde    

35  -presentes o Dr. Braz, Austricliano, D. Maria Constaça Lo_    

36  -pres Roiz~, Ozéas e Dotto o Snr. presidente declara aber_    

37  -ta a sessão – É lida e approvada a acta da sessão an_    

38  -terior.    

39  -O Dr. Braz diz que pedira a reunião de congregação    

40  -para ella resolver sobre a divisão do ensino em relação    

      

1  - 147   
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-ao programa geral do curso de desenho apresentado pelo    

3 -professor Oséas na sessão passada e tambem para que     

4 -fossem apresentados pelos professores os programas dos     

5 -cursos que se acham sob sua direcção.    

6 -A congregação depois de algumas poderações resolve    

7 -confiar a 1ª secção a professora D. Etelvina Soares;    

8 -2ª secção a professora D. Maria Constança Lopes Roiz~    

9 -e a 3ª secção ao professor Oséas dos Santos, devendo    

10 -os professores das 1ª e 2ª secções revesarem de modo    

11 -a seu trabalho que, o que se encarregar da 1ª secção    

12 -em um anno dirigirá a 2ª secção no correr do     

13 -anno seguinte. Sobre este assumpto deixaram de     

14 -votar e tomar parte os professores D. Maria Constan_    

15 -ça Lopes Roiz~ e Oséas dos Santos.    

16 -O professor Oséas aprezenta a seguinte proposta    

17 -que é approvado. O professor que se encarregar do     

18 -ensino de modelo vivo e paisagens ensinará a noite     

19 -copia de gesso – A congregação autoriza ao Dr.    

20 -Thezoureiro para pagar a família Lopes Rodrigues    

21 -o mez de Outubro do anno próximo passado o que    

22 -tinha direito o fallecido director João Francisco Lo_    

23 -pes Rodrigues. Já estando adiantada a hora e não    

24 -tendo os Snrs. Professores trazido os seus programmas    

25 -o Dr. Presidente levantou a sessão marcando outra    

26 -reunião para o dia 27 do cadente, para a aprezentação    

27 -dos referidos programmas. E eu Dr. Eduardo Dotto    

28 -servindo de secretario lavrei a presente acta em que me     

29 -assigno.    

30  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

31  -    

32  -Acta da Sessão de 27 de Fevereiro de 1894    

33  -Presidencia Dr. Braz do Amaral    

34  -Aos vinte e sete dias do mez de Fevereiro do anno    

35  -de mil oitocentos e noventa e quatro, as 4 ½ horas    

36  -da tarde, presentes os professores Dr. Allioni, Dr.    
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37  -Braz, Austricliano, Ozéas, D. M.
a
 Constança Lopes    

38  -Roiz e Dotto, o Snr presidente declara aberta a    

39  -sessão. É lida e approvada a acta da sessão    

40  -anterior. O Dr. presidente declara que a reunião    

      

      

1 148 -tem por fim proceder a leitura dos programmas que     

2  - cada um dos Snr.
s
 professores tem de seguir em     

3  -seus cursos. – São lidos os programmas das    

4  -aulas seguinte: Aula primaria, 1ª, 2ª e 3ª secção    

5  -de Pintura, aula de canto, historia das artes e ma_    

6  -thematicas; deixando de apresentar programma os     

7  -professores das aulas de desenho linear, instrumento de    
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-sopro, piano e instrumentos de cordas.    

9 -O Dr. Allioni diz que era de opinião que o curso    

10 -de Pintura devia ser dividido em dois, elementar e es_    

11 -pecial, como já tem tido occasião de externar-se    

12 -por diversas vezes. – Depois de alguma discussão os refe_    

13 -ridos programas foram approvados provisoriamente,    

14 -podendo ser modificados quando se fizesse a     

15 -reforma da Academia. Nada mais havendo a     

16 -tratar foi levantada a sessão da qual eu como se_    

17 -cretario lavrei a presente acta em que me assig_    

18 -no.    

19 -    

20 -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto.    

21 -    

22 -Acta da Sessão de 6 de Abril de 1894    

23 -[Presidencia- Dr. Virgilio Damazio] Aos seis dias do mez de 

Abril do anno de mil oito_ 

   

24 -centos e noventa e quatro, as 5 horas da tarde, presentes os     

25 -professores Dr. José Allioni, Dr. Braz, Oséas, Austricliano,     

26 -D. Maria Constança Lopes Roiz e Dotto, o Snr. Dr. Presidente    

27 -declara aberta a sessão. É lida e approvada a acta da     

28 -sessão anterior. É lido e approvado o programma da    

29 -aula de piano regida pela professora D. Justina     

30 -Campos Villanueva.    

31 -Em seguida o Dr. Braz do Amaral diz que devendo     

32 -abrir-se a assembéa estadual propõe que a con_    

33 -gregação derija-lhe uma representação pedindo    

34 -meios de melhorar o estado da Academia e confiado    

35 -que esta proposta não seja regeitada apresenta    

36 -e lê um estudo geral sobre a divisão dos cursos,    

37 -como um prospecto da referida representação.    

38 -A proposta é approvada unanememente fican_    

39 -do os [sic] mesmo professor encarregado de redigir a     

40 -apresentação afim de que fosse assignada    

      

1  - 149   

2  -por todos --------------------------------------------------------    

3  -O mesmo Dr. declara que a professora da 1ª Classe. D. Etel_    

4  -vina Soares reclama o grande numero de alumnos ma_    

5  -triculados em sua aula. Depois de algumas conside_    
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6  -rações a professora da 2ª Classe. D. Maria C. Lopes Roiz~,    

7  -offereceu-se para aucilial-a, o que é acceito.    

8  -Nada mais havendo a tratar foi levantada a sessão    

9  -da qual lavrei a presente acta que vae por mim as_    

10  -signada.    

11  - [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto.    

12  -Acta da Sessão de 16 de julho de 1894    

13  -Presidencia – Dr. Braz do Amaral    

14  -As 4 horas da tarde, havendo numero legal, o Snr. Dr.    
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 -Presidente declara aberta a sessão.    

16 -Não houve leitura da acta da sessão anterior.    

17 -O professor Oséas dos Santos pede a palavra e propõe    

18 -que se lance na acta um voto de profundo pezar,    

19 -pelo fallecimentodo maestro Giuseppe Priccio, profes_    

20 -sor da Classe Coral – Esta proposta foi unanimemente    

21 -approvada resolvendo a congregação que uma com_    

22 -missão de professores fosse depositar no tumulo do     

23 -referido morto uma capella, no trigésimo dia do    

24 -seu passamento. Nada mais havendo a tratar foi    

25 -levantada a sessão da qual lavrei a presente acta    

26 -que vae por mim assignada.    

27 -O secretario – [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

28  -Acta da Sessão de 1º de Setembro de 1894    

29  -Presidencia Dr. Braz do Amaral    

30  -As 5 horas da tarde presentes o Dr. Braz, Dr. Allioni,    

31  -Manoel Lopes, Oséas. D. M.
a
 Lopes Roiz~ e Dotto, a     

32  -Snr. Presidente declara aberta a sessão – São lidas e     

33  -approvadas as actas das sessões de 6 de Abril e    

34  -16 de Julho do cadente anno.    

35  -O Dr. Braz declara que pedira a reunião de congregação    

36  -para declarar a seus collegas que a Sociedade Euter_    

37  -pe desejando contractar um professor de córos e saben_    

38  -do que a cadeira da mesma materia n’esta Academia     

39  -acha-se vaga propõe que as duas corporações concor    
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-dem contractar o referido professor. Diz o mesmo Dr. achar    

3 -uma proposta de grande vantagem para a Academia    

4 -alem de não prejudicar em nada a reforma da    

5 -mesma por ser objecto já assentado pela mesma con_    

6 -gregação pede que seus collegas resolvam o que     

7 -se deve fazer. Depois de algumas considerações    

8 -feitas pelo Dr. Allioni, notando a differença que    

9 -ha entre um professor de canto e outros de córos; re_    

10 -solveu a congregação autorisar o Dr. Braz a en_    

11 -tender-se com a direcção da sociedade Euterpe    

12 -e dado o caso de que o professor desejar seja de    

13 -córos e tenha conhecimento de regência de or_    

14 -chestra, sendo francez, allemão ou belga, fazer o     

15 -referido contratado obrigando-se a Academia en_    

16 -trar com metade do ordenado.    

17 -Em seguida falla-se a respeito da reorganisação do    

18 -ensino e depois de algumas considerações fica as_    
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19 -sentado tratar-se do assumpto em outra sessão por    

20 -já estar adiantada a hora.    

21 -nada mais havendo a tratar foi levantada a     

22 -sessão da qual lavrei a presente acta que vae    

23 -por mim assignada.    

24 -O secretario [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

25  -Acta da Sessão de 3 de Setembro de 1894    

26  -Presidencia – Dr. Braz do Amaral    

27  -As 4 ½ horas da tarde presentes Dr. Allioni, Dr. Braz, Oséas     

28  -dos Santos, Austricliano, Manoel Lopes, D. Constan_    

29  -ça L. Roiz~ e Dotto o Snr presidente declara aberta a    

30  -sessão – É lida e approvada a acta da sessão anterior.    

31  -O Dr. Braz diz que o motivo da reunião é para declarar    

32  -aos seus collegas que por falta de tempo deixou de ser    

33  -votado na assembléa o projecto de lei que concede    

34  -25 contos de reis a esta Academia para reformar o    

35  -ensino da mesma; mas que fora sanccionado o     

36  -orçamento do Estado em que a Academia     

37  -tem de subvenção 30 Contos de reis; e n’este caso torna_    

38  -se mister fazer-se a reôrganisação no plano de    

39  -ensino. Faz tambem notar os serviços prestados    

40  -pelo Dr. Governador e por alguns Snr. Deputados    

      

1  - 151   

2  -e Senadores que revelavam muito boa vontade em servir a    
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-Academia pelo que propõe que seja collocado no Salão    

4 -Nobre da Academia o retrato do Dr. Governador e bem assim    

5 -que a congregação dê uma prova de gratidão aos refe_    

6 -ridos deputados e senadores – Esta proposta e approva_    

7 -da por todos e nomeada uma commissão composta    

8 -do Dr. Braz, Dr. Dotto e Oséas para ir ao Dr. Governa_    

9 -dor agradecer os seus valiosos serviços e declarou a     

10 -resolução tomada pela congregação – Propõe mais    

11 -que se requira ao congresso federal pedindo isen_    

12 -ção de direitos para materiaes próprios ao ensino    

13 -que deve ser importado do estrangeiro - approvado-    

14 -Em seguida trata-se de um plano de reforma e o pro_    

15 -fessor Manoel Lopes diz ter já alguma cousa es_    

16 -cripto n’este sentido – O Dr. Braz diz ter tambem    

17 -alguns dados e pede para o professor Manoel    

18 -Lopes fazer a leitura do que já tem escripto.    

19 -O Dr. Allioni faz algumas considerações a respeito    

20 -notando que em primeiro logar deve-se fazer um es_    

21 -tudo acerca das bases de uma boa reforma e n’este sen_    

22 -tido pergunta se é necessario fazer-se a reforma desde    

23 -já – A congregação resolve que sim. O Dr. Allion_    

24 -ni falla a respeito do projecto da Academia e sendo     

25 -de esperar que para o anno o governo faça a refor_    

26 -geral do ensino teme que todo o trabalho que    

27 -seja agora feito fique prejudicado – O Dr. Braz    

28 -faz a leitura do projecto e mostrando que o gover_    

29 -no só tem apenas um fiscal não tendo nada     

30 -que ver com as nomeações ou outra qualquer    
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31 -resolução da congregação. Em seguida o profes_    

32 -sor Austricliano pede a palavra e diz que acha que    

33 -se deve tratar logo de uma reorganização do ensino    

34 -e que aproveitando a vantagem que deu a assembléa    

35 -devemos tomar desde já as bases da reorganisação    

36  -feitas pelo nosso companheiro Snr. Manoel Lopes,    

37  -pessoa habilitada na materia. O Dr. Allioni    

38  -faz algumas considerações dizendo que já apresentou    

39  -um plano de reforma e acha que elle deve assentar    

40  -sobre as seguintes bases: uma parte livre e outra obriga_    

      

1 152 -    

2  -toria, e que a Academia ainda não pode ser organi_    

3  -sada nos moldes de uma escola superior, mas n’uma    
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-escola de desenho, podendo na parte obrigatória    

5 -ser applicada as artes decorativas.    

6 -Em seguida o professor Manoel Lopes faz a leitura do     

7 -programma de reforma que escrevera, dizendo ser ape_    

8 -nas um estudo. A congregação encarrega o Professor Ma_    

9 -noel Lopes de trabalhar com o Dr. José Allioni e     

10 -apresentar um trabalho organisado.    

11 -Nada mais havendo a tratar foi levantada a ses_    

12 -são da qual lavrei a presente acta que vaé por mim    

13 -assignada.    

14 - O Secretario [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

15 -Acta da Sessão de 24 de Setembro de 1894    

16 -presidencia – Dr. Braz do Amaral    

17 -As 5 horas da tarde, presentes o Dr Braz, Dr. Allioni, pro_    

18 -fessor Manoel Lopes, Oséas, Austricliano, D. Maria    

19 -C. Lopes Roiz e Dotto o Dr. presidente declara aberta    

20 -a sessão. É lida e approvada a acta da sessão anterior    

21 -o Dr. Braz declara que o fim da reunião é tratar-se    

22 -da discussão do programma de reforma da Acade_    

23 -mia e declarar que a commissão encarregada de ir    

24 -ao Dr. Governador communicar a resolução da con_    

25 -gregação na sessão passada, havia cumprido o seu    

26 -dever e que S. Ex
a
 agradecendo promettera fazer    

27 -tudo aquillo que estivesse ao seu alcance a bem    

28 -da Academia. Diz mais que attendendo as considera_    

29 -ções expendidas pelo seu collega Dr. Allioni na     

30 -ultima sessão relativas ao projecto de reforma,    

31 -consultara a algumas pessoas entendidas n’este     

32 -assumpto, como fossem o Dr. Director da Instrucção Pu_    

33 -blica, alguns Srs. Deputados e Senadores, sendo todos    

34 -de opinião que a congregação da Academia    

35 -deve fazer desde já a reforma do seu ensino.    

36 -Entra em discussão o 1º capitulo da reforma dos     

37 -estatutos e o Dr. Allioni pedindo a palavra diz    

38 -approveitar a occasião para declarar que com     

39 -a reforma porque vae passar o ensino da Acade_    

40  -mia é necessario que a cadeira de desenho li_    

      

1  - 153   
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2  -near seja regida por um professor pratico, por ver este    

3  -estudo a base do desenho, idéa esta que é aprovada    

4  -pelo professor Manoel Lopes Rodrigues – O professor    

5  -Austricliano Coelho pede a palavra e declara que é pro_    

6  -fessor da respectiva cadeira, porem não tendo a prati_    

7  -ca necessaria, de accordo com o novo programma está    

8  -digo, não tendo a pratica necessaria para reger a referida    

9  -cadeira de accordo com o novo programma, está prompto    

10  -e deixar a cadeira de desenho linear para reger a de língua    

11  -nacional criada na mesma reforma.    

12  -em seguida são lidas e approvados, depois de algumas emendas    

13  -o 1º e 2º Capitulos do programma de reforma relativos    

14  -ao curso geral e especial.    

15  -Nada mais havendo a tratar foi levantada a sessão    

16  -da qual lavrei a presente acta que vae por mim assig_    

17  -nada.    

18  - O secretario - [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

19  -Acta da Sessão de 8 de Outubro de 1894    

20  -Presidencia – Dr. Braz do Amaral    

21  -As 5 horas da tarde, presentes o Dr. Braz, Oséas, D. Maria    

22  -C. Lopes Roiz~, Austricliano e Dotto, o Dr. presidente decla_    

23  -ra aberta a sessão – Não houve leitura da acta da sessão    

24  -anterior.    

25  -O Dr. Presidente declara que suspendera o alumno Camil    

26  -lo de Lellis Gomes da Costa por se ter verificado ser au_    

27  -tor de expressões diffamatorias que appareceram nas    

28  -paredes do estabelecimento na tarde de 24 de Setembro    

29  -do mez próximo passado e pede para que a congregação    

30  -tomando conhecimento do facto providenciasse a     

31  -respeito – O professor Austricliano pede a palavra e     

32  -faz notar diversos actos que revela o máo proce_    

33  -dimento do alumno até no Instituto official e propõe    

34  -a sua expulsão permanente, o que foi unanememen-    

35  -te approvado – O mesmo Dr. diz que o professor Manoel    

36  -Lopes Roiz~ desejando fazer na Academia uma exposição    

37  -dos trabalhos de seu fallecido pae, pede d’isto con_    

38  -sentimento – approvado.    

39  -Em seguida o mesmo Dr. declara a seus collegas que    

40  -o Dr. Alberto Muylaert por parte da Sociedade Euterpe    

      

1 154 -    

2  -estando com o maestro Georgio Sulli Furaux que aqui    

3  -esteve fizera o contracto com o referido Maestro, pa_    

4  -ra o ensino do canto córal sem ouvil-o, apezar    

5  -de ter conhecimento de suas intenções, mas que     

6  -comentara com os professores Rodolpho Scheel e Mi-    

7  -guel Torres os quaes acham que o Snr. Sulli ser_    

8  -ve perfeitamente para o fim que se propõe a     

9  -Academia – O mesmo Dr. diz que alem do contracto    

10  -estabelecido a congregação pode crear mais algumas    

11  -clausulas afim de que a Academia fique mais ga_    
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 -rantida – Depois de algumas considerações feitas    

13 -professores Austricliano Coelho e Oséas dos Santos    
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14 -de accordo com as opiniões dos Professores Rodolpho    

15 -Scheel e Miguel Torres a congregação autorisa ao    

16 -Dr. Braz do Amaral fazer não só o referido contracto    

17 -como tambem outro qualquer que seja preciso a     

18 -bem do ensino da Academia.    

19 -Continua a discussão do programma de reforma – É    

20 -lida e approvado com as emendas substitutivas o Ca_    

21 -pitulo 3º relativo aos professores – Estando já adiantada    

22 -a hora foi levantada a sessão da qual lavrei a presente    

23 -acta que vae assignada por mim.    

24 -O secretario - [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

25  -Acta da Sessão 17 de outubro de 1894    

26 
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 -Presidencia – Dr. Braz do Amaral    

27 -As 4 ½ horas da tarde presentes o Dr. Braz, Oséas dos Santos,    

28 -Austricliano Coelho e Dotto o Snr. Dr. Presidente declara    

29 -aberta a sessão – São lidas e approvadas as actas das    

30 -sessões de 24 de Setembro e 8 de Outubro proximos    

31 -passados – Continua a discussão da reforma dos     

32 -estatutos – São lidos e approvados os Capitulos 4º     

33 -e 5º que tratam dos cargos e pessoal do Estabeleci_    

34 -mento, dos alumnos e premio de viagem dos     

35 -mesmos com as emendas apresentadas pelos    

36 -professores Dr. Braz, Austricliano, Oséas e Dotto.    

37 -Achando-se já adiantada a hora foi levantada     

38 -a sessão da qual lavrei a presente acta que vae    

39 -por mim assignada.    

40 O secretario [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    
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- 155   

2 -Acta da Sessão de 29 de Outubro de 1894    

3 -Presidencia – Dr Braz do Amaral    

4 -As 5 horas da tarde presentes Dr. Braz, Oséas, Austricli_    

5 -ano, D. M
a
 C. Lopes Roiz~, Manoel Lopes e Dotto, o Snr    

6 -Dr. Presidente declara aberta a sessão.    

7 -É lida e approvada a acta da sessão anterior.    

8 -O Dr. Braz declara que reuniu a congregação para que ella    

9 -deliberasse a respeito das despezas a fazer relativamente    

10 -ao material preciso para a Academia, porque o pro_    

11 -fessor Manoel Lopes encarregado de compral-o teve de    

12 -seguir muito breve para a Europa – Falla tambem    

13 -sôbre o professor de pintura perguntando a congregação    

14 -quanto se deve dispender no Maximo com o transporte do     

15 -referido professor – O professor Manoel Lopes pede a pala_    

16 -vra e diz que quanto ao professor de pintura não quer    

17 -tomar a responsabilidade do contracto e acha que     

18 -a Academia deve fazer o pedido a legação brasileira    

19 -em Paris, e então poderá prestar-se como inter_    

20 -mediario entre a Academia e a Legação brasileira.    

21 -O mesmo professor diz que quanto ao fornecimento a 

Academia 

   

22  -isto é, compra de materiaes o fará, pagando-lhe a Aca_    

23  -demia uma commissão de 10% - approvado -    

24  -Diz ainda o mesmo professor que quanto ao museo acha que    
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25  -a Academia deve esperar mais algum tempo, pois ira ver    

26  -o que deve fazer e por meio de correspondência fará    

27  -o que se concordar – approvado.    

28  -Entra em discussão o Capitulo 6º dos estatutos relativo    

29  -as aulas e é approvado depois de algumas emendas    

30  -apresentadas pelos professores Oséas, Dotto e Austricli_    

31  -ano. Nada mais havendo a tratar foi levantada a     

32  -sessão da qual lavrei a presente acta que vae por     

33  -mim assignada.    

34  - O secretario [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

35  -Acta da Sessão de 12 de novembro de 1894    

36  -presidencia – Dr. Braz do Amaral    

37  -As 5 horas da tarde presentes os professores Dr. Braz, Oséas,    

38  -D. M
a
 C. Lopes Roiz~ e Dotto o Snr. Dr. presidente declara    

39  -aberta a sessão – É lida e approvada a acta da Sessão    

40  Anterior. – O Dr. Braz apresenta e lê as bases do contracto    

      

1 156 -    
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-que organisara para com o professor de pintura, como    

3 -ficou assentado, os quaes foram approvados.    

4 -Falla acerca do officio que mandara em princi_    

5 -pios de Setembro do cadente anno ao Director da Facul_    

6 -dade Medica, pedindo os commodos que se acham    

7 -occupados pelo Gabinete de Medicina Legal e que    

8 -ate esta data ainda não teve resposta – A con_    

9 -gregação resolve que se officie de novo.    

10 -Entra [?em] discussão os Capitulos 7º e 8º dos estatutos    

11 -relativos a bibliotheca, musêo e exposição sendo    

12 -approvado depois de algumas emendas apresen_    

13 -tadas pelos professores Braz, Oséas e Dotto.    

14 -Nada mais havendo a tratar foi levantada a sessão    

15 -da qual lavrei a presente acta que vae por mim    

16 -assignada – O secretario    

17 -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

18 -Acta da Sessão em 21 de Novembro de 1894    

19 -Presidencia Dr. Braz    

20 -As 4 ½ horas da tarde, presentes os professores Oséas dos    

21 -Santos, Dotto, Austricliano e Dr. Braz o Snr. Presiden_    

22 -te declara aberta a sessão. É lida e approvada a acta    

23 -da sessão anterior – O Dr. Presidente apresenta e lê uma     

24 -carta qua acompanhava as bases do contracto do profes_    

25 -sor de pintura. Diz que o Director da Faculdade de Me_    

26 -dicina lhe havia dito verbalmente que ainda não     

27  -tinha respondido o officio da Academia de Bellas-    

28  -Artes solicitando os commodos onde funcciona    

29  -o gabinete de Medicina legal porque estava a espera    

30  -de uma resposta da Capital Federal.    

31  -Em seguida pede que a congregação autorise as des_    

32  -pezas a fazer com a moldura do retrato do governa_    

33  -dor e tambem com o quadro de madeira em que    

34  -tem de se inscrever os nomes dos Deputados e Senadores    

35  -que concorreram para o augmento de subvenção da    

36  -Academia e ainda mais para a inscripção da     
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37  -galeria Lopes Roiz – A congregação autorisa    

38  -as referidas despezas e resolve que a collocação     

39  -do retrato do governador, como o quadro de madei-    

      

1  - 157   
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- ra com inscripção dos nomes dos Deputados    

3 -e Senadores, que concorreram para o augmento da sub_    

4 -venção, fosse no dia da abertura da exposição.    

5 -O mesmo Dr. apresenta uma lista com a distribuição das    

6 -cadeiras, que tem de formar o curso da Academia segundo    

7 -a reforma porque está passando, indicando ao mesmo    

8 -tempo os respectivos professores. Sendo a seguinte    

9 -lista:    

10 -Arittimetica, Algebra, Geometria, Noções das Sciencias    

11 -phisicas e naturaes – Dr. Eduardo Dotto    

12 -Historia das Artes, archeologia, Mythologia, Anatomia pin_    

13 -torica e physiologia – Dr. Braz Hermenegildo do Amaral    

14 -Historia das Bellas-Artes (inclusive de Architectura) e Este_    

15 -tica – Ph
co

 Amaro de Lellis Piedade    

16 -Desenho linear pratico, geometria descriptiva (especi_    

17 -almente applicada a sombra), cortes e perspectivas e ele_    

18 -mentos de architectura – professor Agrippiniano Barros    

19 -Desenho figurado, traços simples e de ornamentação ele_    

20 -mentar, folhagens – D. Maria Constança Lopes Rodrigues.    

21 -Copia de Gesso dos sólidos até sombras, ornamentação e     

22 -folhagens – D. Etelvina Soares     

23 -Figuras de gesso e naturezas mortas – Professor Oséas dos    

24 -Santos.    

25 -Desenho do modelo vivo, estudo dos costumes e mí    

26 -esculptura de ornatos, pigmentos, estatuaria – Professor    

27 .......................................................    

28 -Elementos de machinas e machinas simples, trigonome_    

29 -tria, topographia e Nivelamento (pratica no Campo)    

30 -Professor Antonio Lopes Rodrigues.    

31 -Architectura civil e decorativa – Dr. José Allioni    

32 -Secção annexa – Musica    

33 -Instrumento de arco – Professor Rodolpho Scheel     

34 -Instrumentos de sopro – Professor Miguel Torres    

35 -Aula de Piano – Professora – D. Justina Campos Villanueva    

36  -Classe Coral – Professor Georgio Sulli Furax    

37  -Lingua Nacional, redacção e exercícios práticos de     

38  -caligraphia – Professor Austricliao Coelho.    

39  -Primeira letras, educação cívica e exercícios po_    

40  -lithecnicos – D. Etelvina Soares.    

      

1 158 -    

2  -Sendo esta distribuição das cadeiras como suas indi_    

3  -cações relativas aos professores para regel-as, approva_    

4  -da pelos professores presentes e achando-se    

5  -já adiantada a hora o Snr. Dr. Presidente declara    

6  -aberta a sessão, digo, levantada a sessão da qual    

7  -na qualidade de secretario lavrei a presente acta que    

8  -vae por mim assignada.    
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9  -O secretario [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

10  -    

11  -Acta da Sessão de 3 de Dezembro de 1894    

12  -presidencia – Dr. Braz do Amaral    

13  -As 5 horas da tarde presentes Dr. Allioni, Oséas dos    

14  -Santos, Austricliano Coelho, Antonio Lopes Roiz e     

15  -Dotto, o Snr Dr. presidente declara aberta a sessão.    

16  -Não houve leitura da acta.    

17  -o Sr. Dr. Presidente declara ter convocado a sessão    

18  -para ter logar a leitura e discussão da ultima     

19  -redacção da Reforma da Academia. São lidos    

20  -e discutidos os capitulos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º e approva_    

21  -dos depois de algumas emendas apresentadas pelos    

22  -professores Dr. Allioni, Antonio Lopes, Austricliano,    

23  -Oséas e Dotto.    

24  -Achando-se adiantada a hora o Snr. Dr. Presidente le_    

25  -vantou a sessão, marcando outra para o dia 5 as    

26  -4 horas da tarde e eu Dr. Eduardo Dotto servindo    

27  -de secretario, digo na qualidade de secretario     

28  -lavrei a presente acta que vae por mim assigna_    

29  -da. O secretario    

30  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

31  -    

32  -Acta da Sessão de 5 de Dezembro de 1894    

33  -Presidencia – Dr. Braz    

34  -As 4 horas da tarde presentes os professores Antonio    

35  -Lopes, Oséas dos Santos, Austricliano, Dr. Braz e Dotto, o    

36  -Snr. Dr. presidente declara aberta a sessão – Não havendo    

37  -leitura da acta. Continuando a leitura e discussão    

38  -da [?ultima] redacção da reforma dos estatutos da    

39  -Academia – São lidos e approvados, depois de algu_    

40  -mas emendas apresentadas pelos professores Oséas, Austricli_    

      

1  - 159   

2  -ano, Antonio Lopes e Dotto, os capitulos 6º, 7º, 8º e 9º     

3  -e mais um capitulo – desposição geraes.    

4  -Nada mais havendo a tratar o Snr. presidente levantou    

5  -a sessão da qual, como secretario, lavrei esta acta que    

6  -vae por mim assignada.     

7  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

8  -    

9  -Acta da Sessão de 7 de Janeiro de 1895.    

10  -    

11  -Presidencia – Dr. Braz.    

12  -    

13  -As 4 horas da tarde presentes o Dr. Allioni, Dr.    

14  -Braz, Austricliano Coelho, D. Maria C. Lopes Rodri_    

15  -gues e Dr. Dotto o Snr. Dr. Presidente declara aberta    

16  -a Sessão. São lidas as actas de 21 de Novembro, 3 de De_    

17  -zembro e 5 de Dezembro do anno proximo passado, as    

18  -quaes são approvadas, declarando os professores pre_    

19  -sentes [?renunciarem as suas cadeiras, acceitando as    

20  -novas para que foram nos modos, digo indicados na    
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21  -sessão de 2 de Novembro. O expediente constou de    

22  -um requerimento do Sr, Manoel Querino, pedindo    

23  -para ser nomeado professor da cadeira de desenho li-    

24  -near, a qual sendo prejudicado por ter sido nomeado    

25  -outro para referida cadeira. O Dr. Braz apresenta e lê    

26  -um officio que enderessou ao Dr. Governador do Esta-    

27  -do pedindo para authorisar ao ministro Brazileiro    

28  -em Paris a contractar um professor de pintura pa-    

29  - ra Escola. [?Bem] assim a resposta que esta    

30  -    

31  -    

32  -    

33  -    

34  -    

35  -    

36  -    

37  -    

38  -    

39  -    

      

1 160 -    

2  -vae por mim assignada.    

3  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

4  -    

5  -Acta da Sessão da Congregação em 4 de Março    

6  -de 1895.    

7  -Presidencia – Dr. Braz do Amaral    

8  -    

9  -As cinco horas da tarde, presentes os professores Aus_    

10  -tricliano Coelho, Oseas, Agrippiniano Barros, Dr.     

11  -Braz do Amaral, D. Maria Constança Lopes Rodri_    

12  -gues e Dr. Dotto, faltando D. Etelvina Soares sem    

13  -participação, o Snr. Dr. Presidente declara aberta a    

14  -sessão. É lida e approvada a acta da sessão anterior.    

15  -O Dr. Presidente delcara que o fim da reunião é para     

16  -que a congregação delibere sobre alguns assumptos    

17  -de inportancia. Manifestando o Snr. Dr. Presidente    

18  -o seu escrupulo em autorisar a despesa necessaria    

19  -para a colocação no salão do retrato do Governador    

20  -e dos representantes que concorreram para se obter a     

21  -subvenção de 30:000$000 – e que superior as que espera    
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 -va vem de novo pedir autorisação para despender    

23 -quantia superior a que supunha – é de novo auto-    

24 -risado. É em seguida approvada a proposta do profes_    

25 -sor Austricliano Coelho; que a gratificação dos     

26 -professores de musica seja uma só para todos, ex_    

27 -cepto para os contratados fóra do paiz. O Dr. Braz    

28 -diz que os estudos da Escola exige, digo, que os esta_    

29 -tutos da Escola exige que os alumnos devem apre_    

30 -sentar um attestado de primeiras letras para matri_    

31 -cularem-se em um dos cursos, mas que há alguns    

32 -que requereram ambas as disciplinas e n’este caso    

33 -pergunta como deve proceder? A congregação re_    
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34 -solve mandar matricular o alumno na aula pri_    

35 -maria ficando como assistente do Curso da Esco_    

36 -la. Fica tambem deliberado que os antigos alum_    

37 -nos do estabelecimento não sejam alcançados pela    

38 -reforma senão do ponto em que estavam em diante.    

39 -Falla o Dr presidente a cerca da taxa de matricula    

      

      

1  - 161   

2  -de locução de material de trabalho e notando a ne_    

3  -cessidade de que o estabelecimento seja muito frequen_    

4  -tado, acha que por ora só se cobre a referida taxa dos    

5  -alumnos que não queiram se sujeitar as obrigações    

6  -dos cursos – approvado. Diz mais que o professor Mi_    

7  -guel Torres havia lhe fallado sobre a necessidade    

8  -de um professor para o ensino de flaura; a congrega_    

9  -ção resolve aguardar a apresentação do programma    

10  -dos estudos de musica. Fica tambem deliberado    

11  -conservar-se a gratificação de doze mil e quinhentos    

12  -a pessoa encarregada de receber o subsidio da Es_    

13  -cola enquanto durar o empedimento do Dr. Thesoureiro.    

14  -O Dr. Braz falla tambem acerca da necessidade de     

15  -uma eleição para os cargos da Escola e acha que por    

16  -ser a primeira eleição depois de uma reforma os pro_    

17  -fessores effectivos não tomem parte, digo, os professores    

18  -effectivos em exercicio não tomem parte na referida    

19  -eleição – approvado. Deliberando a congregação que    

20  -a eleição seja feita n’uma das proximas sessões.    

21  -Nada mais havendo a tratar-se foi levantada a ses_    

22  -são da qual como secretario lavrei a presente acta    

23  -que vae por mim assignada.    

24  - O secretario - [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

25  -    

26  -Acta da Sessão da Congregação em 23 de março de 1895    

27  -Presidencia – Dr. Braz    

28 
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29 -As 5 ½ horas da tarde presentes os professores Aus_    

30 -tricliano Dotto, Oseas, Braz, Agrippiniano Barros, fal_    

31 -tando D. Etelvina Soares sem causa participada o Snr.    

32 -Dr. Presidente declara aberta a sessão. Não houve leitu_    

33 -ra da acta. O Dr. Braz diz que o fim da reunião é res-    

34 -ponder um officio da Sociedade Euterpe, datado de 14    

35 -do corrente, pedindo para que a Escola entre com a     

36 -sua parte segundo o contracto, afim de remetter ao    

37 -Maestro Sully Furax e declara que quando recebera    

38 -o alludido officio, respondera dizendo que sendo questão    

39 -importante pedira para que a referida sociedade ma    

      

1 162 -    

2  -da resolvesse pois ia reunir a congregação para dar uma    

3  -resposta definitiva. A congregação tomando conheci_    

4  -mento do officio resolve dirigir a Sociedade Euterpe    

5  -um outro dizendo que segundo a lettra do contracto    
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6  -a Escola de Bellas Artes só se obriga a indenizar    

7  -e não adiantar quantia alguma ao Maestro Sully    

8  -Furaux no caso de chegar elle a esta Capital até o fim    

9  -do mez corrente – outrosim que devia haver um accor_    

10  -do entre as direcções dos dois estabelecimentos, segun_    

11  -do os termos do mesmo contracto. O Dr. Braz pergunta    

12  -se, já tendo o curso de musica um programma per_    

13  -feito, deve continuar a chamar-se secção annexa;    

14  -depois de algumas considerações, resolve a congrega_    

15  -ção conservar a mesma denominação. Nada mais     

16  -havendo a tratar-se foi levantada a sessão da qual    

17  -eu na qualidade de Secretario, lavrei a presente ac_    

18  -ta, que vae abaixo por mim assignada.    

19  -O secretario – [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

20  -    

21  -    

22  -Acta da Sessão da Congregação em 4 de Maio de 1895    

23  -    

24  -Presidencia – Dr Braz do Amaral    

25  -    

26  -As cinco horas da tarde presentes o Dr. Braz, Oseas,     

27  -Agrippiniano, Austricliano, Mauricio Grum e Dr. Dot_    

28  -to. O Snr. Dr. Presidente declara aberta a sessão. São li_    

29  -das e approvadas as actas das sessões anteriores de 4 e    

30  -23 de Março do corrente anno, expediente: Um convi_    

31  -te do centro operario para assistir a festa do seu aniver_    

32  -sario – foi cada uma commissão. O Dr. Braz pergun_    

33  -ta a seus collegas se o professor Mauricio Grum deve to_    

34  -mar parte nas sessões da congregação pois que os esta_    

35  -tutos só excluem os professores da sessão annexa; - fica    

36  -deliberado que o professor Grum pode tomar parte nas     

37  -sessões. Diz mais, que a professor Grum reclamando a     

38  -necessidade do atelier declara que entendeu-se    

39  -com o Dr. Governador do Estado, o qual promettera man    
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2  - dar construil-o sem ônus algum para a Escola e que    

3  -se lhe officiasse n’esse sentido; officio que foi logo dirigi_    

4  -do, já tendo o Dr. Governador mandado proceder o or_    

5  -çamento preciso, não só para esta obra como tambem    

6  -para construção de dois commodos que devem servir    

7  -um para aula de desenho linear e outro para as aulas    

8  -theoricas. Falla tambem acerca do professor Grum o qual    

9  -allegando demora na assignatura do contracto devido    

10  -a remessa dos 1000 Frs. como era do contracto pede para    

11  -que a Escola lhe dê quantia correspondente a meta    

12  -de do prejuizo que teve. Depois de algumas considera_    

13  -ções a congregação resolve adiar a questão para po-    

14  - der estabelecel-a. Diz mais que o professor Barreto de    

15  -Aviz fez um trabalho de solfejo (segunda parte) e offe-    

16  -receu a Escola pedindo para que ella mande publi_    

17  -cal-a; que já havia consultado particularmente a     

18  -seus collegas no que concordam, más apresente    
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19  -em congregação para que fique archivado. Diz mais    

20  -que as despesas andaram em 250$000 – É aprova_    

21  -do pela Congregação mandar imprimir-se. Nada    

22  -mais havendo a tratar se foi levantada a sessão e    

23  -da qual na qualidade de secretario lavrei a presen_    

24  -te acta que vae por mim assignada.    

25  -O secretario – [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

26  -    

27  -Acta da sessão da Congregação em 1º de    

28  -Julho de 1895.    

29  -    

30  -As 4 ½ horas da tarde presentes o Dr. Braz, Mau_    

31  -ricio Grum, Oseas dos Santos, Agrippiniano Barros,     

32  -Austricliano Coelho e o Dr. Eduardo Dotto, o Snr. Dr.    

33  -Presidente declarou aberta a sessão. É lida e appro_    

34  -vada a acta da sessão anterior. Expediente: Um    

35  -officio do Governador do Estado communicando que    

36  -tomando em consideração o pedido da Escola, Ha_    

37  -via recommendado ao Engr
e
. Director das Obras    

38  -Publicas que abra concurso para as obras que    

39  -terão de offiectuar, na construção de mais du_    
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2  -as salas, orçadas em “5:576$416” – submettendo a     

3  -approvação d’este Governo. Outro communicando ter    

4  -auttorisado ao Engr
o
. Directror das Obras Publicas    

5  -a mandar fazer as obras necessárias para substi_    

6  -tuir medade do telhado do atelier de pintura por um    

7  -grande caxillo de vidro de accordo com o orçamento    

8  -de “2:717$902” afim de ficar com as condições indis_    

9  -pensaveis ao ensino da respectiva aula. Declara    

10  -em seguida o Dr. Presidente ter já recebido a factura    

11  -e tambem a segunda via dos objectos pedidos para     

12  -a Escola e que andam em 1808, Fr 9”, pelo que pede    

13  -a congregação authorisação para o pagamento que     

14  -deve ser feito dentro de vinte e quatro horas e portan_    

15  -to sujeito ao canilio do dia – approvado – Acongre_    

16  -gação tomando em consideração o pedido feito pelo    

17  -professor Mauricio Grum na sessão passada, depois    

18  -de lidos os custos abaixo transcriptos a pedido do     

19  -Dr. Vice – Director, resolveu pagar a quantia de 352$000    

20  -que o referido professor pede como metade do prejui_    

21  -zo que teve em Paris desde 10 de Fevereiro até 30    

22  -de março de 1895 – a espera da importancia dos 1000    

23  -francos afim de partir para o Brasil. (Cartas)    

24  -Paris 20 de Março de 1895.    

25  -Snr. Dr. Braz do Amaral M. D. Vice-director da Es_    

26  -cola de Bellas-Artes da Bahia.    

27  -Caro Amigo e Collega Saudo a mil felicidades    

28  -desejo-lhe. Um individuo bem acarrecido do actual_    

29  -mente é o seu criado. Quando o amigo encarregou-    

30  -me de procurar aqui um professor para a Escola    

31      
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-ou pedi-lhe que por intermédio do Dr. Allioni, encarre_ 

32  -gasse aqui um negociante de informar o candida_    

33  -to a respeito. Essa recomendação foi inútil e eu ti_    

34  -ve de fazer propostas e receber arthesões sob minha    

35  -responsabilidade pessoal. Mais tarde a pagação foi in_    

36  -formada; más resando o projecto de contracto que o     

37  -professor deveria assignar este em 10 de Fevereiro aos     

38  -20 do mesmo mez para estár na Bahia em comme_    

39  -ço de Março, assim fiz minhas proposições. Ora    

40  -o Snr. Mauricio Grim ha 40 dias pronto para se_    
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2  -guir viagem, com seus quadros embalados, suas    

3  -malas feitas e o trabalho que fazia o ganhar a vi_    

4  -da por isso mesmo parado, não cessa de vir a nossa    

5  -casa fazer reclamações, as vezes um pouco azedas    

6  -e que não são sem rasão e deixam-me perplexo,    

7  -sem poder dar-lhe uma explicação, não tendo uma    

8  -carta que dê-me os motivos d’essa demora preju_    

9  -dicial aos interesses d’esse moço. Conto que em ca_    

10  -minho deve estar uma solução a tal negocio. Más    

11  -preciso diser que causa-me a negligencia    

12  -que põe-me em taes condições. Queria o amigo re_    

13  -ceber minhas saudações lembranças e dispor de    

14  -seu sempre Patricio Collega e Am
o
. Obrg

do
. Lopes Roiz~,    

15  -OS. Quanto a mobília e material de trabalho da Esco    

16  -la nada fiz até hoje não tendo recebido a respeito    

17  -instrucções precisas nem ordem de pagamento.    

18  -Paris le 21 de Mars 1895.    

19  -Mansieur. J’ai l’ homerir de vous informer, que    

20  -já suis Astas     

21  -pour la professorat di votre école des Beaux- Arts. Je su    

22  -i a  la disposition de votre École     

23  -vieer    

24  -gagement    

25  -des    

26  -eur,    

27  -cision    

28  -ge    

29  -5 Rue Burg.    

30  -Diz mais que o professor Barreto pede para que     

31  -a Escola lhe mande imprimir a primeira parte     

32  -do seu Solfejo, ficando ella propriaetaria da 1ª edi_    

33  -ção e como tambem da 2ª a qual já se esta im_    

34  -primindo. Os professores, Austricliano, Oseas e     

35  -Dotto pensam que, se é útil ao ensino e a isso    

36  -permitte o estado financeiro da Escola, impri_    

37  -ma-se. Diz mais que alguns alumnos reque-    

38  -reram exame de passagem de curso. A Congre_    

39  -gação deliberou que o Director nomei commis_    

40  -são julgadora. Nada mais havendo a tratar    

      

1 166     
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2  -se foi suspensa a sessão da qual na qualidade    

3  -de secretario, lavrei a presente acta que vae    

4  -abaixo por mim assignada.    

5  -O secretario – [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

6  -Acta da Sessão da Congregação em 6 de    

7  -julho de 1895.    
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9 -As 4 horas da tarde presentes, D. Braz, Agrip    

10 -niano Barros, Maurice Grum, Oseas dos San    

11 -tos, D. Maria C. Lopes Rodrigues, Austriclia    

12 -no Coelho e Dr. Eduardo Dotto o Snr. Dr. Presiden    

13 -te declara aberta a sessão. É lida e approvada a     

14 -acta da sessão anterior. O Dr. Presidente falla a     

15 -respeito dos alumno que estão prestando exames    

16 -do curso geral, perguntando em que tempo elles de     

17 -vem apresentar os respectivos trabalhos. O Professor     

18 -Agrippiniano pergunta em seguida se estes estão     

19 -fazendo o exame de desenho de figura, ou da secção    

20 -completa isto é, das matérias thecnicas que consti_    

21 -tuem o curso. Depois de algumas considerações fei-    

22 -tas pelos professores Agrippiniano e Oséas a con-    

23 -gregação delibera que os alumnos foram entregar os    

24 -seus trabalhos em prazo limitado pelo Juiz Julgador    

25 -sendo e seguida submettidos ao exame das mate    

26 -rias theoricas do referido curso.    

27 -O Dr. Presidente declara que para poder completar a     

28 -salla do atelier é necessario fazer-se uma despeza de     

29 -oitenta a cem mil reis em algumas obras e pede a     

30 -congregação a pprovação – approvado. Declara mais    

31 -já ter se entendido com o Inspector da Alfandega o    

32 -qual dissera não poder dár sahida ao material do     

33 -trabalho da Escola chegado a pouco da Europa no     

34 -vapor S. Nicolas com isenção dos impostos sem or_    

35 -dem dos ministro. Declara mais ter já escripto ao    

36 -Dr. Virgilio e ao Com.
dor

 Neiva pedindo-lhe para obte_    

37  -rem referida isenção de impostos e acha que a Escol-    

38  -la não terá rebeio senão pagar os direitos e n’este    

39  -sentido pede a approvação da congregação caso seja    

40  -preciso lançar mãos d’este meio. approvado.    
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2  -Por proposta do Professor Oseas dos Santos a congrega_    

3  -ção resolve fazer nova distribuição das cadeiras pe_    

4  -los professores do estabelecimento de accordo com    

5  -as suas habilitações em quaquer tempo.    

6  -Nada mais havendo a tratar-se foi levantada a     

7  -sessão, da qual, na qualidade de secretario la-    

8  -vrei a presente acta que vae por mim assigna_    

9  -da. – O secretario – [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto.    

10  -    

11  -Acta da Sessão da Congregação em 3 de Agos_    

12  -to de 1895.    

13  -Presidencia do Dr. Braz do Amaral.    



317 

 

 

 

Linha Margem Corpo do Texto Margem Folha Obs. 

14      

15  -As 4 horas da tarde presentes, Dr. Braz, Aus_    

16  -triciano Coelho, Oseas dos Santos, Maurice Grim,    

17  -Agrippiniano Barros e Dr. Dotto, o Snr. Dr. Presiden    

18  -te declara aberta a sessão. É lida e approvada a     

19  -acta da sessão anterior. Expediente: Um reque-    

20  -rimento da servente do estabelecimento, pedindo    

21  -que se lhe fosse adiantada a quatia de cem mil    

22  -reis, compromettendo-se a pagar mensalmente    

23  -a quantia de 100$000 – até completa restituição    

24  -da divida. A congregação resolve adiantar des    

25  -contando-se dos seus ordenados a quantia de    

26  -10$000 – mensaes.    

27  -Diz o Dr. Braz que authorisadas pela congrega_    

28  -ção a Escola precisa de fazer maior despesa: é    

29  -que parte do caxilho da Gloria está muito estra    

30  -gado precisando de grande concerto e não queren    

31  -do mais encommodar o Governador com pedidos    

32  -mandou orçar o referido trabalho de modo a Esco    

33  -la poder fazer a despesa e pede n’este sentido    

34  -authorisação dizendo que o referido concerto pode    

35  -[?custar] de 60$000 a 70$000.    

36  -O Professor Austricliano propõe que o director actu_    

37  -al da Escola fique authorisado a ordenar as despe_    

38  -sas que julgar necessárias a melhor consideração    

39  -do Estabelecimento, assim como authorisar ao    

40  -thesoureiro a pagar as despesas extraordinarias    

 168     

1  -    

2  -com modelos vivos cuja verba não se pode determi_    

3  -nar, sem prejuiso de mais tarde solicitar-se do Go_    

4  -verno reparos de alto valor que as garantias dos re-    

5  -cursos do estabelecimento não possam comportar -    

6  -approvado – o professor Agrippiniano declara    

7  -votar pela proposta de accordo com os estatutos, por    

8  -ser questão só prevista nos mesmos.    

9  -Em seguida o Snr. Dr. Presidente apresenta a ter_    

10  -ceira parte do trabalho do Professor Barreto de     

11  -Aviz, offerecida aos professores da Escola, fican    

12  -do a mesma Escola proprietária da 1ª Edicção;    

13  -diz mais que as duas primeiras partes já estão qua    

14  -se promptas. A congregação resolve tambem man    

15  -dar publicar a terceira parte.    

16  -Nada mais havendo a tratar-se foi levantada a     

17  -sessão da qual como secretario lavrei a presente     

18  -acta.    

19  -O secretario – [Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

20  -    

21  -Acta da Sessão da Congregação em 9 de Se-    

22  -tembro de 1895 ------------------------------------------------------    

23  -presidencia do Dr. Braz Hermenegildo do Ama_    

24  -ral. ----------------------------------------------------------------------    

25  -As quatro e meia horas da tarde presentes o Dr. Braz    
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26  -Hermenegildo do Amaral, Dr. Eduardo Dotto, Engenr
o
. Jose    

27  -Allioni, professores Maurice Grum, Oseas dos Santos, A_    

28  -grippiniano Barros, Austricliano Francisco Coelho e D.    

29  -Maria Constança Lopes Rodrigues o Snr. Dr. presidente de_    

30  -clara aberta a sessão. É lida e approvada a acta da sessão    

31  -anterior. Não há expediente. O Dr. Braz H. do Amaral    

32  -declara que o fim da reunião é proceder a eleição dos novos    

33  -funcionario. O Engen. José Allioni pede a palavra pa-    

34  -ra declarar que devido aos seus grandes affazeres que o     

35  -obrigam a estar constantemente fora da cidade não pode mais 

com 

   

36  -tinuar como thesoureiro da Escola pede que a congregação    

37  -nemei uma commissão a fim de examinar os livros da es_    

38  -cripturação antes de as passar ao seu successor. A Con-    

39  -gregação resolve nomear e o Dr. Presidente indica a commis_    

40  -são composta dos professores:  - Oseas dos Santos, Agrippini    

      

1  -ano Barros e Maurice Grum. Em seguida procedeu-se a e-    

2  -leição dando o resultado seguinte: Director: - Dr. Braz H. do     

3  -Amaral 7 votos e o Engenr
o
. José Allioni 1 voto. Vice Di_    

4  -rector; Engenr
o
. Jose Allioni 6 votos; Ph. Amaro de Lellis Pie_    

5  -dade, 1 voto; e Maurice Grum, 1 voto. Secretario: Agip_    

6  -niano Barros, 5 votos; Dr. Edurdo Dotto, 2 votos e D. Etelvi-    

7  -na Rosa Soares, 1 voto; Adjuncto do Secretario: Oseas dos     

8  -Santos, 7 votos e D. Maria Constança Lopes Rodrigues 1 vo_    

9  -to; Thesoureiro: Dr. Eduardo Dotto, 5 votos, Engenr
o
 José    

10  -Allioni e votos; e Oseas dos Santos 1 voto. Bibliotheca_    

11  -rio: Austricliano Francisco Coelho 5 votos; e D. Maria     

12  - Constança Lopes Rodrigues, 2 votos e um voto em branco.    

13  -Sendo portanto eleitos: Director, Dr. Braz Hermenegildo    

14  -do Amaral; Vice-Director Engenr
o
 José Allioni; Secre_    

15  -tario Agrippiniano Barros; Adjuncto do secretario – O_    

16  -seas dos Santos; Bibliothecario Austricliano Francisco    

17  -Coelho os quaes se empossaram logo nos respectivos car_    

18  -gos.   Nada mais havendo a tratar foi levantada a     

19  -sessão da qual lavrei a presente acta em que me assi_    

20  -gno como secretario.    

21  -[Assinatura] Dr. Eduardo Dotto    

22  -     ----------------------------    

23  -Acta da Sessão da Congregação em 10 de Outu_    

24  -bro de 1895.    

25  -Presidencia do Dr. Braz Hermenegildo do Amaral    

26  -As cinco horas da tarde do dia dez de Outubro de     

27  -mil oitocentos e noventa e cinco presentes os professores: Dr.    

28  -Braz H. do Amaral, Maurice Grum, Dr. Eduardo Dotto,     

29  -Oseas dos Santos, Austricliano Francisco Coelho, D. maria    

30  -Constança Lopes Rodrigues e Agrippiniano Barros o Dr.    

31  -presidente declarou aberta a sessão. Foi lida e approvada    

32  -a acta da sessão anterior. Não houve expediente. O Dr. Braz    

33  -Amaral consulta o conselho perguntando se os professores O_    

34  -seas dos Santos e D. Etelvina Rosa Soares podem tomar par_    

35  -te no concurso da aula superior de desenho visto serem os re_    

36  -feridos professores, alumnos naquella aula. O professor    
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37  -Austricliano F. Coelho pede a palavra e faz diversas ponde    

38  -rações sobre o assumpto lembrando a pratica geralmente se    

39  -guida n’este estabelecimento, de os professores não tomarem    

      

1 170 -    

2  -parte nas conversas; sobre a circusntancia de não serem 

alumnos 

   

3  -matriculados os proponentes em questão e pertencerem a mes-    

4  -ma sessão (no caracter de professores) a que pertence o 

concur_ 

   

5  -so da aula em que são alumnos. Consultados os professo-    

6  -res individualmente pelo director ficou assentado não deverem    

7  -tomar parte no concurso os professores. Dr. Amaral cônsul_    

8  -ta ainda o conselho sobre o seguinte: os novos estatutos     

9  -estabelecendo premios pecuniario nos casos em d’antes se    

10  -conferiam medalhas e menções honrosas, porem havendo a-    

11  -inda algumas medalhas se são seria conveniente aprovei_    

12  -tal-as ainda neste anno em substituição aos premios pe-    

13  -cuniarios. Agrippiniano Barros declara não estar    

14  -de accordo co tal resolução por se oppor a disposições de-    

15  -feridas nos estatutos e ate ferir interesses dos alumnos uma    

16  -vez que os mesmos estatutos tomaram como elemento de esti-    

17  -mulo um tal critério e alem disso as medalhas contêm inscrip    

18  -ção que não corresponde a denominação actual do estabeleci_    

19  -mento. Depois de discussão em que tomaram parte alguns    

20  -professores resolveu-se por proposta do Dr. Director ficar es_    

21  -te acutorisado a propor aos alumnos aquela modificação    

22  -nos premios d’este anno para ser então realisada no caso de    

23  -aceitarem-na voluntariamente. O Dr. Braz Amaral    

24  -pede auctorisação ao conselho para em nome da Escola offe_    

25  -recer um exemplar d’estas medalhas ao Instituto Historico    

26  -e Geographico da Bahia. O professor Austricliano F.     

27  -Coelho applaudindo a proposta acrescenta que se deve    

28  -offerecer um exemplar de cada espécie de medalhas (de ou-    

29  -ro, de prata e de cobre) o que foi approvado. E nada mais há_    

30  -vendo a tratar o Dr. Director levantou a sessão e eu lavrei    

31  -a presente acta. O secretario    

32  - [Assinatura] Agrippiniano Barros    

33  -    

34  -Acta da Sessão da Congregação em 4 de Novem_    

35  -bro de 1895 ------Presidencia do Dr. Braz H. Amaral.    

36  -  As cinco horas da tarde do dia quatro de Novem_    

37  -bro de mil oitocentos e noventa e cinco, presentes os pro_    

38  -fessores: Dr. Braz H. do Amaral, Dr. Eduardo Dotto,     

39  -Maurice Grum, Oseas dos Santos e Agrippiniano    

40  Barros o Dr. Director declarou aberta a sessão. Foi     

      

1  - 171   

2  -lida e approvada a acta da sessão anterior. O Dr. Ama_    

3  -ral apresentando uma carta, convite de uma commissão de    

4  -estudantes da segunda serie da Faculdade de Medicina diri_    

5  -gida a esta escola para uma sessão fúnebre e collocação do    

6  -retrato do Dr. Antonio de Cerqueira Pinto declara que designou    
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7  -para irem em commissão os professores Oseas dos Santos e     

8  -Austricliano F. Coelho. Dr. Amaral pede autorisação pa_    

9  -ra deprender as quantias necessárias para comprar uma mesa    

10  -de modelo para o atelier, um quadro preto pautado para a au_    

11  -la de musica, outro quadro preto para a aula de desenho line_    

12  -ar, mais um armário e fazer as necessárias modificações re_    

13  -lativamente a ilumminação. O conselho autorisou o Dr. Di_    

14  -rector a fzer as despesas que este julgar necessárias. O Dr. A    

15  -maral apresentou uma proposta do professor Maurice Grum    

16  -proporcionando a Escola a acquisição de uma obra de bellas    

17  -Artes em 14 volumes: Charles Blanc – peintres de toutes les 

écoles 

   

18  -assim como cinco desenhos do mesmo professor Maurice 

Grum 

   

19  -mediante a quantia de setecentos mil reis sendo acceita a     

20  -proposta e autorisada a compra. O Dr. Amaral ain-_    

21  -da em nome do professor Maurice Grum declara que este    

22  -professor não se cha disposto a renovar o contracto com a     

23  -escola nas mesmas condicções do actual, porquanto os venci_    

24  -mentos que [?anfore] nesta casa, no seu intender, não o comp_    

25  -ensão da condição que lhe impõe clausula 5ª do referido    

26  -contracto actual. Propõe-se porem a fazer o novo con_    

27  -tracto por dois annos, satisfazendo-se com a impressão d’a    

28  -quella clausula. Deseja ainda o professor M. Grum que o seu    

29  -novo contracto, caso seja acceito a sua proposta, seja firma_    

30  -do desde já, antes de uma partida para a Europa onde i_    

31  -rá passar as férias. O Dr. Braz Amaral faz algumas    

32  -ponderações lembrando que não será seguro comprometter-    

33  -mo-nos em um contrato por dois annos, uma vez que     

34  -a subvenção de 1897 depende do congresso de 1896    

35  -que poderá negal-a. O professor Oseas lembra que    

36  -esta difficuldade pode ser resolvida por uma clausula    

37  -do contracto que determine o praso condicionalmente em     

38  -dois ou um anno conforme seja ou não votada a subvenção    

39  -para 1897. O professor Maurice Grum conforma-    

40  -se com esta resolução. O Dr. Braz Amaral consul_    

      

1 172 -    

2  -ta ainda o conselho sobre a antecipação do novo con-    

3  -tracto pedido pelo professor Maurice Grim. Resolveu-se     

4  -addiar esta solução para a sessão seguinte. O profes-    

5  -sor Oseas lembra a nomeação das commissões julgadoras dos    

6  -trabalhos feitos em concurso nas aulas de desenho. Fica    

7  -ram assim constituídas ------- Curso de Pintura 1ª serie:    

8  -Professor M. Grum , Dr. Braz H. do Amaral e Agrippi-    

9  -niano Barros ______Curso Geral, 3ª sessão : professores    

10  -M. Grum, Ethelvina Rosa Soares e Agrippiniano Barros.    

11  -_____Curso Geral 2ª secção: professores Maurice Grum,    

12  -Oseas dos Santos e Agrippiniano Barros __________Cur_    

13  -so Geral 1ª sessão: professores M. Grum, D. Maria     

14  -Constança Lopes Rodrigues ficou indicado para substituil-a    

15  -caso não venha ella, o professor Oseas dos Santos.    

16  -O Dr. Amaral apresenta um regulamento relativo    
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17  -aos premios visto os estatutos não terem cogitado de pre_    

18  -meos para os trabalhos executados fora do concurso. Fi-    

19  -cou assentado em adoptar-se a parte relativa taes traba-    

20  -lhos que é assim: Os alumnos não têm direito a     

21  -tomarem parte nos concursos porem podem obter um     

22  -premio de cincoenta mil reis se seu trabalho foi supe-    

23  -rior ao do primeiro premiado, no concurso. As seis    

24  -horas da tarde nada mais havendo a tratar o Dr.    

25  -Director levantou a sessão e para constar eu como    

26  -secretario lavrei a presente acta.    

27  -  O Secretario [Assinatura] Agrippiniano Barros.    

28  -    

29  -Acta da Sessão de Congregação da Escola de Bellas     

30  -Artes da Bahia em 7 de Novembro de 1895    

31  -As cinco horas da tarde do dia sete de Novembro    

32  -de mil oitocentos e noventa e cinco presentes os professores 

Dr. 

   

33  -Braz Hermenegildo do Amaral, Agrippiniano Barros, Oseas    

34  -dos Santos, Austricliano Francisco Coelho e Maurice    

35  -Grum o Dr. Amaral declarou aberta a sessão. Foi li-    

36  -da e approvada a acta da sessão anterior não houve ex_    

37  -pediente. O Dr. Amaral communica a congregação que     

38  -o professor Jose Barreto de Aviz declarou não continuar    

39  -    

      

1  - 173   

2  -a leccionar musica n’esta escola allegando como determinante    

3  -de uma resolução a falta de meios e de animação para o 

mesmo, 

   

4  -fazendo recriminações, por isso, na Escola. O Dr. Amaral, 

declara 

   

5  -que tentou convencel-o da sua mystta apreciação de certos 

factos 

   

6  -a que alludiu como prova de suas affirmações, que com toda    

7  -a tolerância e [rasura] deu-lhe todas as aplicações preci-    

8  -sas a fim de ver se dissuadia-o do propósito de retirar-se.    

9  -O professor Aviz a nada attendeu. Afinal resolveu esperar    

10  -que se realise o accordo, a que se refere a reforma da Instruc_    

11  -ção entre o Governo e a Escola ficando por enquanto sua    

12  -[rasura] condicional dependendo dos elementos de que dispo_    

13  -ser a Escola em vista do mesmo accordo; entretanto desde já    

14  -deixava de dar aulas; comtudo não se negaria a fazer parte     

15  -da mesa examinadora. Fizeram ponderações a respeito os     

16  -professores Austricliano Francisco Coelho e Oseas dos Santos    

17  -propondo este ultimo que a Escola aceite mais professores    

18  -gratuitos o que foi approvado. O Dr. Amaral offerece a de_    

19  -liberação da Congregação a difficudade que surgiu do 

julgamen_ 

   

20  -to dos trabalhos em concurso: nenhum dos concursos [rasura]    

21  -esta no caso de corresponder a algum dos premios 

estabelecidos 

   

22  -nos estatutos. Resolveu-se considerar-se o concurso da aula    

23  -de modelo vivo comprehendida no caso do 2º premio    
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24  -proptamente sendo de cathegoria superior á designada para     

25  -quelle premio não pode attingir o primeiro (Pintura) e    

26  -quanto aos de mais o julgamento limitar-se a_    

27  -penas a declassificação dos trabalhos. Dr. Amaral falla    

28  -sobre o [?fucturo] contracto do professor Maurice Grim rela_    

29  -tivamente a uma proposta de impressão da Clausula 5ª,     

30  -sobre a antecipação da assignatura do novo contracto e    

31  -sobre o tempo (dois annos) proposto pelo mesmo profes_    

32  -sor Maurice Grim. Depois de discussão em que tomaram    

33  -parte o Dr. Amaral, Oseas, Austricliano e M. Grim de_    

34  -liberou de quanto a clausula quinta, modificar-se a sua     

35  -redação no sentido de não impedir o professor M. Grim    

36  -de leccionar nos estabelecimentos particulares, mantendo a     

37  -restricção com relação a estabelecimentos     

38  -congeneres a Escola. O tempo proposto por M. Grim se-    

39  -rá aceito condicionalmente por depender da subvenção    

  1897. quanto a antecipação da assignatura de novo con_    

      

1 174 -    

2  - tracto que tem de vigorar do primeiro de Abril de 1896    

3  -professor Maurice Grim resolveu retirar este pedido contanto    

4  -que a Congregação lhe assegure que renovará o contracto     

5  -que foi-lhe promettido ficando o Dr. Braz Amaral authorisado    

6  -a renovar o alludido contracto quando terminar o praso do pri-    

7  -meiro. E nada mais havendo a tratar o Dr. Director levan-    

8  -a sessão para constar eu como secretario lavrei esta acta    

9  -em que me assigno. O secretario Agrippiniano Barros.    

10  -    

11  -Acta da Sessão de Congregação da Escola de Bellas Artes    

12  -da Bahia em 26 de Novembro de 1895.    

13  -As cinco horas da tarde do dia vinte e seis de novembro de mil 

oi_ 

   

14  -tocentos e noventa e cinco presentes os professores: Dr. Braz 

Hermenegido 

   

15  -do Amaral, Agrippiniano Barros, Dr. Eduardo Dotto, 

Austricliano Fran_ 

   

16  -cisco Coelho, D. Maria Constança Lopes Rodrigues, e Oseas 

dos Santos o  

   

17  -Dr. Amaral declarou aberta a sessão. Foi lida e approvada a 

acta 

   

18  -da sessão anterior. Não houve expediente. O Dr. Amaral de_    

19  -clara que encerrados os cursos apenas faltam os exames da aula    

20  -de rudimentos de musica que não se realisaram no dia determi_    

21  -nado (19 do corrente) pela falta de um dos professores nome_    

22  -ados para a repectiva commissão, falla que não poude ser pre_    

23  -enchida. Propõe á deliberação da Congregação as referencias    

24  -[??osas] a Escola publicadas na imprença pelo professor    

25  - Jose Barreto Aviz. O professor Austricliano pede a palavra    

26  - para censurar o procedimento do professor Aviz que julga 

crimi_ 

   

27  -nosso e propõe que a Escola dê queixa para processo crime    

28  -contra mjurias lançadas na imprensa pelo mesmo professor     
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29  -Aviz. Oseas propõe que se publique pela imprensa uma    

30  -explicação ao publico do que se tem passado entre a Escola    

31  -e o professor Aviz; votará pela proposta do professor Aus_    

32  -tricliano, caso haja no scripto do professor Aviz motivo pa_    

33  -ra um processo crime, porem acha que antes d’isto deve ser    

34  -dada a explicação. Dr. Amaral declara que escreveu um    

35  -artigo sobre o assumpto a fim de ser publicado se a con_    

36  -gregação a julgar conveniente, lê e submette a ao juiso da Con-    

37  -gregação que o approva. Pondera ainda sobre a proposta do     

38  -professor Austricliano se não será conveniente antes de qual-    

39  -quer resolução consultar-se um profissional afim de saber    

40  [rasura] se há effectivamente mjuria perante a lei no [rasura]    

   175   

1  -    

2  -[Rasura] Aviz. Consultando os professores sobre as propos_    

3  -[Rasura] Austricliano e Oseas resolveu-se : 1º Publicar    

4  -[Rasura] Artigo apresentado pelo Dr. Amaral, 2º Dar-se quei_    

5  -[Rasura] perante o tribunal competente contra as injurias publi_    

6  -[Rasura] pelo professor Aviz contra a Escola de Bellas Artes, 

ca_ 

   

7  -[Rasura] já elementos para tal sendo o Dr. Amaral autorisa_    

8  -[Rasura] a informar-se previamente de um advogado neste sen_    

9  -tido. Foram apresentadas duas propostas uma pelo    

10  -professor Austricliano Francisco Coelho e outras pelo profes-    

11  -[Rasura] Agrippiniano Barros. A primeira concebida nes_    

12  -ses termos: A congregação da Escola de Bellas Artes resolve: 

1º As 

   

13  -gratificações dos professores effectivos que tomam parte nas 

sessões da congre- 

   

14  -gação pagarão, a cotar às 1º de Dezembro, a ser de cem mil reis 

mensaes em  

   

15  -vez de oitenta e cinco mil reis. 2º A gratificação da professora 

pri- 

   

16  -maria passará a sessenta mil reis mensaes em vez de cincoenta 

mil reis a  

   

17  -[Rasura] da mesma data. Revogam-se as disposições em 

contrario 

   

18  -Bahia 26 de Novembro de 1895   ACoelho    

19  -segunda proposta : O abaixo assignado propõe: 1º que as gratifi    

20  -cações dos professores da sessão preparatória e do curso 

annexo de musica sejao 

   

21  -equiparadas as dos professores dos outros cursos. 2º que estas 

gratificações 

   

22  -sejão, a contar de Janeiro de mil oitocentos e noventa e seis de     

23  -mensaes. 3º Que os professores da secção preparatória e do 

curso annexo de  

   

24  -musica sejão obrigados a tomarem parte nas sessões da 

congregação; 4º Que  

   

25  -os professores do curso annexo de musica organisem e 

destribuam ente si o en_ 

   

26  -sino de musica de modo a executarem um programma do 

ensino elementar 

   

27  -a esta arte, uma vez que não é possivel actualmente a creação    
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do conserva- 

28  -torio. Bahia 26 de novembro de 1895    Agrippiniano Barros    

29  -Pelo adiantado da hora resolveu-se designar para es_    

30  -se fim uma sessão na segunda feira 2 de Dezembro. E na_    

31  -da mais havendo a tratar o Dr. Director levantou a ses-    

32  -são e eu como secretario lavrei a presente acta em que me     

33  -assigno.                      O secretario Agrippiniano Barros    

 

 


