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Texto 1 - 1693
Carta do Padre: Antonio Vieyra ao Eminentissimo Cardeal Lencastre, escripta daBahia, em 1693
Com milhor saude do que o anno passado, mas com me= | nos devida, por queellepassou,Beijando
de joelhos aSa= | grada purpura, dou a Vossa:Eminencia as graças da continuada | mercê, com que
Vossa:Eminencia por sua benignidade egrandeza, | sedigna deConcervar namemoria, edehonrrarpor= |
tantosmodos, este mínimo criado deVossa:Eminencia . Seo= | amor daPatria, com que os meus annos se
animaraõ a= | escreuer aquelles discursos, foy merecedor dealgum= | premio, na approvação de
Vossa:Eminencia: , recebioqueme não = | atrevi a pretender, nem ainda dezejai; Eu os dediquei= | à
sepultura dosegredo, Vossa:Eminencia :, mandandoos sahir à luz | do Mundo, Resucitou em mim
aconfiança morta,o= | que por tantos outros esquecimentos; Muito templo haviafei= | to as exéquias no
tempo do desengano; nelle porem, | vendome tao favorecido de Vossa:Eminencia: , adoro hoje a Imagem, |
que nunca cri, do agradecimento, e nem poriso arrepen= | dido de ter idolatrado as Estatuas da Ingratidão ,
não= | só com os fumos do Incenso, mas com sacrifícios de | sangue, será amayor gloria do meu amor a
Patria, | como hé amayor fineza deservir aos futuros pagar aos | passados enão dever nada aos prezentes. |
Eminentissimo Senhor,= Deus Guarde= aVossa: Eminencia: Como a = | sua Igreja, Reyno de Portugal,
eos criados deVossa Eminencia: | Bahia de Julho de 1693.

Texto 2 – 1835 – escriba africano
Aoprimeiro dia do Mez de Novembro demil eoito Cento e |trita eCinco estando o Provedor emais Mezario
desta deVó |caõ aSentamos que para Comprimento damesma devoçaõ Afacul- | dade ao Tezoureiro que
omais breve pocivel, eComodá dé Comprimento da aCompra dehum | Cinete epapel, para prestimo
damesma devoçaõ ejuntamente na 1a. Reuniaõ aprezentar qual quer hum Irmaõ |a Sua Instruçaõ ou
tabella deRejime para por elles entre |Nós Carculado Óficar afirmado o que havemos Seguir é |juntamente
fica o Secretario participado aes Crever atodo |qual quer hum Irmão que Seacha atrazado, nos Seus Men |
cais para napróxima Reuniaõ mencal Comparecerem a dar Com |primento dos Seus deveres Com pena
do Artigo 49 dadespo |zicoens Geral do Nossos estatutos efica adiado para a 4a// | do Corrente pellas
Sete Oras datarde Comparecerem em h |hum estraordinario para o Comprimento dos desvalido em que
esta |mosem Caregado Sobre as nossás despoziçoins epor estar |Com forme mandou o Provedor lavra
esté e eu Subré |esCrevi Como Secretario Jozé Fernandes do Ó |Secretário

Texto 3 – 1894 – escriba brasileiro
Acta da seisaõ dasusiedade Proteitoura dos disva lidos em 21 di Feiveireiro di 1894
VisiPrizidenti1 Faustinnianno Fernandis di oliveira 1a. Secretario Terensio Arannha Dantas | Approvada
em sessaõ de 21 de Fevereiro 1894 Faustiniano Oliveira | As 81⁄2 horas danoiti prezenti o Senhor
Faustinnianno Fernandis di oliveira Terensio Arannha Dantas 1o. Secretario Julio Captulino da Boa Morte
2o. Secretario | Jasinto Fransisco di Andradi3 thizoureiro |Alfonso Joaõ Mari di Freitas vizitador | José
Antoni da Cruz Arquivista ovisi Prizidenti declarou a berta a seisaõ i prosedeusi a leitura da Acta da çeiçaõ
anterior naõ tendo quem pidisi apala | vra foi aprovada aprezentousi dois Riquirimento sendo um do
Senhor Manuel Izidro do Reiss Piris i outro do Senhor Idalino Jose Dias todos douis foraõ aprovados o
Senhor Idalino Jose Dias pagou a entrada di Dez mil res i ummilres di di Ploma i depois visi Prizidenti man
| doulei os dois o fisi que si achavasi na meza sendo um da- Susiedade Binifisenti is panhola i outro do
Lisçeu | di Artis i o Fisio nos com monicando os novos fonsio- | nario depois o Conseilho Auturizo a 1a.
Secretario para fazer- Auturizaçaõ Asinada por toudos fonsionarios para | o thezoureiro poder Reseber
aprestaçaõ da subiven çaõ do governo | Auturizado o thizoureiro para depois do Risibimento | amultizar o
imposto predial que esta Susiedade achasi devendo desdi 1892 | O thizoureiro tendo lumiado o Senhor
Paulo Alvis | Intirinamenti Combrador das mensalidades dos sosio foi confir<mado> pidio ao Conseilho a
Comfir maçaõ do mesmo isen- | do esti obrigado apresta Contas no fim di cada mez- | Ao Conseilho | as
10 horas danoiti naõ tendo mais atratar o visi Prizidenti deu por sus pensa a seisaõ | Eu 2o. Secretario Fiz i
asinngno esta Acta Julio Capitulino da Boa Morte.

