António Gonçalves Guimarães

Segundo o Almanak Laemmert de 1867, Antonio Gonçalves Guimarães era
proprietário da Antonio Gonçalves Guimarães & C., situada na rua do Sabão 26 e
82. O estabelecimento no número 26 era uma loja que cobria os ramos de comércio
de papel, livros em branco e objetos de escritório e fantasia; de livros impressos e
em branco, encadernação e que tinha autorização para venda de papel selado; no
numero 82 funcionava a tipografia Episcopal.
A tipografia pertencera, de 1848 até 1957, a Agostinho de Freitas Guimarães. Em
1871, a rua do Sabão passaria a se chamar General Câmara, quando a tipografia
ganharia novo numero, 22, e passaria a ter como titular Agostinho Gonçalves
Guimarães & C., sendo transferida, em 1887, para a J. Guimarães & C.
Antonio Gonçalves Guimarães pertencia à diretoria do Banco Rural e Hypothecario,
situado na Rua da Quitanda 121, e presidido pelo Visconde Estrela, era Escrivão da
Irmandade do SS Sacramento da Freguezia da Candelaria, cujo provedor era
Guilherme Pinto de Magalhães e ao Conselho Deliberativo do Gabinete Português de
Leitura, presidido por José Pereira Soares.
Ana Pessoa
António Gonçalves Guimarães era natural se São Clemente de Silvares, Concelho
de Fafe, Distrito de Braga.
Gazeta de Portugal, 19 de Março de 1867
«Lê-se no Monitor Português do Rio de Janeiro o seguinte:
«Casamento - Ouvimos falar no próximo enlace conjugal do ilustre deputado
português, o nosso amigo o sr. Vieira de Castro, com uma filha do sr. António
Gonçalves Guimarães, um dos directores do banco rural hipotecário, que o tem
sido sempre do banco do Brasil, e que é um dos nomes mais desta praça, não só
pela elevada fortuna, como pelas suas mais elevadas qualidades que aqui lhe
conquistam a boa querença e a estima de todos quantos o conhecem.
É a indigitada noiva menina de esmeradíssima educação e de formosa gentileza.
Por todos estes motivos nós felicitamos o nobre orador português a quem
auspiciamos todas as felicidades, se porventura se realizar este boato, que corre
em todos os círculos.

Já nos ia esquecendo ponderar que o sr. Guimarães é incontestavelmente o
principal capitalista da colónia portuguesa fafense, toa alias muito notável pelos
membros de que aqui se compõe.
A realização pois do boato referido será ainda uma agradável surpresa para todo o
circulo, que o sr. vieira de Castro tão brilhantemente tem representado no
parlamento do seu país.»

