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João Luis Pereira de Souza
João Luis Pereira de Souza era arrematante da passagem de Ubá (Diário do Rio de Janeiro, 25/09/1848); João era arrematante das taxas da
barca do Porto de Ubá (Diário do Rio de Janeiro, 1/10/1851, p.2);
o Diário do Rio de Janeiro de 23/01/1854 registra que João era arrematante das barreiras da Polícia (Iguassu), Carapuça, Mato-Grosso e
brejo; o Diário do Rio de Janeiro de 8/09/1855 registra seu pedido de
privilégio exclusivo para estabelecer uma barca no Porto de Ubá sobre
o rio Parayba; anúncio de recompensa por escravo fugido da barreira
da Polícia em Iguassu, pertencente a João Luis (Correio Mercantil,
3/03/1856); sepultado no dia 28 de julho morto por tuberculose, era
fluminense e solteiro (Correio Mercantil, 30/07/1858); arremate do
espólio de João com venda de escravos , animais e móveis na Rua Nova
do Príncipe 80 (Correio Mercantil, 23/11/1858); arremate de espólio
(Correio da Tarde, 25/11/1858, 9/12/1858 e outros jornais).

Florenciana Candida Gomes da Costa
Florenciana aparece como secretaria da Irmandade do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, da freguesia de Santa Rita, em edições do Correio
Mercantil de 1858; sepultada em 30 de janeiro de 1874, morta por
gastro-hepatite, Florenciana era fluminense, viúva e tinha 60 anos
(Diário do Rio de Janeiro, 3/02/1874).

N. Pai ou encarregado

Julho/1855:
Rua Nova do
Príncipe, 80

Rua da Pedreira
(novo nome,
da Conceição),
24s

Morro do
Livramento, 24

Endereço

12

13

Vicente Lauro Gomes da Costa
Subscrição de lista para estátua equestre de D. Pedro I, lista do
professor Pardal (Diário do Rio de Janeiro, 22/12/1855); Vicente
Laun Gomes da Costa consta na lista de aspirantes do ano de 1858 no
1849 Quartel da Companhia de Aspirantes a Guardas-Marinhas (AL, 1858,
p.228); listado como soldado do corpo de artilharia de Mato-Grosso
(Ministério da Guerra, julho de 1860, p.14); Florenciana Gomes da
Costa pede baixa de seu filho soldado do corpo de artilharia de Mato-Grosso (Ministério da Guerra, julho de 1860, p.22).
Alfredo Candido Pereira de Souza
Alfredo aparece no anuncio de jornal acerca dos de alunos a serem
examinados na escola publica de Santa Rita (Correio Mercantil,
13/12/1856); Alfredo coloca anúncio no jornal Correio Mercantil de
26 de julho de 1860 para informar sobre a missa de dois anos da morte
de seu pai João Luis Pereira de Souza na igreja matriz de Santa Rita;
guarda do corpo de cavalaria da guarda nacional (Correio Mercantil,
1849 23/08/1865); a filha de 1 ano e meio de Alfredo foi sepultada em 1
de setembro de 1871, vítima de convulsões (Diário do Rio de Janeiro,
3 de setembro de 1871, p.2); a filha de Alfredo, Maria Carlota da
Gloria de 17 anos, solteira, morta por tuberculose (Diário português,
23/06/1885); Alfredo aparece como eleitor da paroquia da Glória
(Diário de Notícias, 12/07/1890, p. 3).

14

Amâncio Lourenço Gomes da Costa
Subscrição de lista para estátua equestre de D. Pedro I, lista do
1849
professor Pardal (Diário do Rio de Janeiro, 22/12/1855); o mapa de
matrícula registra que iria seguir estudos superiores.

Data
Nome do aluno/ Idade
mat.

Notas de jornais referentes às ocupações dos alunos e encarregados e outras observações.
* Os nomes dos pais e encarregados seguem a ordem na qual aparecem nos mapas de matrícula.
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Rua da PrinJosé Joaquim Ferreira Leal
José Joaquim Ferreira Leal era responsável por cinco alunos da escola: ceza, 156
Candido Antonio Ferreira Leal, José Antonio Ferreira Leal, Antonio
Joaquim Ferreira Leal, Joaquim José Ferreira Leal e João Antonio
Ferreira Leal.
Aparece na lista de multados por infração às posturas municipais da
freguesia de Sacramento (Correio Mercantil, 14/12/1852); subscrição
de lista para estátua equestre de D. Pedro I, lista do professor Pardal
(Diário do Rio de Janeiro, 22/12/1855); morte do filho Carlos de
6 anos por angina (Diário do Rio de Janeiro, 9/12/1858); aparece
na lista dos que derem donativos para a festa de chegada de suas
majestades imperiais (Correio Mercantil, 30/04/1860); aparece em
nota de agradecimento referente à missa da cunhada Candida Rosa de
Jesus (Correio Mercantil, 21/09/1861); sepultado em 19/10/1863,
português, 54 anos, casado morto por hipertrofia do coração (Diário
do Rio de Janeiro, 31/10/1863); missa de sétimo dia (Correio Mercantil, 3/11/1863) anunciada pela esposa Anna de Jesus Leal e parentes,
incluindo também o professor Faria Pardal; leilão de pertences e
de 7 escravos do “súdito português” José Joaquim Ferreira Leal no
Consulado de Portugal, incluindo arremate de pedreira (Diário do
Rio de Janeiro, 2/04/1864); nota de chamada aos credores e devedores
de José Joaquim que era morador na Rua da Princesa para comparecem ao consulado e terem com a viúva (Diário do Rio de Janeiro,
11/06/1864).
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Antonio Joaquim Ferreira Leal
Antonio aparece no anuncio de jornal acerca dos de alunos a serem
examinados na escola publica de Santa Rita (Correio Mercantil,
13/12/1856); Antonio aparece como procurador da irmandade do
Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santana (Correio Mercantil,
9/12/1866); dispensado do impedimento de afinidade para contrair
casamento com Maria Joaquina de Lima (O Apóstolo, 16/03/1873);
1851 aparece na lista de elegíveis da junta de qualificação com as informações de que é filho de José Joaquim Ferreira Leal, 34 anos, casado,
professor, mora na Rua da Princesa, n. 14 (Diário do Rio de Janeiro,
14/07/1876); teve terreno desapropriado para construção da Estação
Marítima da Gamboa, sua mãe também tem duas propriedades na área
(Diário do Rio de Janeiro, 6/01/1878); sepultado em 30 de dezembro
de 1878, morto por empyemia aos 35 anos, viúvo, fluminense (A
Reforma, 31/12/1878).
Joaquim José Ferreira Leal
Joaquim foi aprovado com adiantamento no exame de 21/12/1858
da escola pública de Santa Rita (Correio Mercantil, 29/12/1858);
1852 Joaquim consta como secretario de loja maçônica em 1874 (Boletim
do Grande Oriente do Brasil, 1874, p. 84 e também 1876, 1877, 1878,
e como orad. em 1879); recebeu carta de aforamento (Diário do Rio de
Janeiro, 2/05/1874); teve um escravo preso por “capoeiragem” (Diário
do Rio de Janeiro, 27/03/1874).

12

José Antonio Ferreira Leal
José Antonio consta na lista de credores de A.J. Alves Souto e COMP.
(Correio Mercantil, 1864); casamento realizado na matriz de Santana
com Maria Jose Carolina Carneiro de Campos (Correio Mercantil,
3/05/1866); José Antonio solicitou privilégio para construção de
1851 linha de ferro em várias ruas da cidade (A Nação, 9/06/1873); sócio
efetivo da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (Correio do
Brasil, 28/03/1872); teve pedido de concessão indeferido da linha
férrea (Diário do Rio de Janeiro, 22/09/1873); condenação numa ação
movida pelo Banco do Brasil (O Cruzeiro, 3/03/1878); membro de
júri em Niterói (Diário do Rio de Janeiro, 9/05/1887)
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Rua das Violas,
151

Rua do Sabão
(C.N.) 57

José Coelho da Costa
Responsável por Candido Coelho da Costa e Pedro Coelho da Costa.

Rufino Antonio de Lima
Fundidor da Casa da Moeda, Rua Nova do Sabão, 57 (AL, 1854).

Candido Antonio de Lima
1851 Candido subscrição de lista para estátua equestre de D. Pedro I, lista do
professor Pardal (Diário do Rio de Janeiro, 22/12/1855)

Candido Coelho da Costa
O mapa de matrícula informa que iria seguir um ofício; Candido
1851 consegue ser reformado em 1884 do cargo de soldado do batalhão de
engenheiros por ter mais de 30 anos de serviço (Gazeta de Notícias,
18/11/1884)

José Pinto Ramos
Rua de S. Pedro
Manoel da Costa Bastos
“Jose pinto Ramos faz tudo quanto pertence, a sua arte e encarrega- 248
-se de encomendas para fora da Corte: tem sala de cortar cabelo;
rua de são Pedro, 246”, nesse ano no número 248 funcionava outro
cabeleireiro, Teissier (AL 1844, p.244); Cabeleireiro dos Teatros de São
Pedro e de Santa Theresa, Rua de São Pedro, 248. AL, 1854; membro
do júri da Corte (Actualidade, 24/01/1864); morte da esposa, Rita
Candido Ramos, em 13/12/1882 (Gazeta de Notícias, 18/12/1882);
mesário da administração da Devoção de Nossa Senhora da Piedade
1851
(Diário de Notícias, 14/10/1886); cobrador da Confraria dos Mártires
São Gonçalo Garcia e São Jorge (Diário de Notícias, 30/08/1886);
aparece na lista de eleitor da freguesia de Sacramento (Gazeta da Tarde,
24/06/1890); Cabelereiro na Rua de São Pedro 236 e 238 em 1892
(AL, 1892, p.544); missa pela alma de José Pinto Ramos convocada
pela Irmandade Nossa Senhora da Piedade da qual fazia parte (Gazeta
de Notícias, 25/01/1893); afilhada Albertina do Nascimento Pinheiro
manda rezar missa pelo padrinho (O Paiz, 17/01/1894).
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Morro do
Valongo, 7

João José Rebello
Rua da Harmonia, 11
Responsável pelos alunos: José da Motta Rebello, Maximiano José
Rebello e Fernando José Rebello.
João José Rebello foi contínuo na Alfândega (Diário do Rio de Janeiro,
29/01/1848); guarda de segunda classe da Alfândega da Corte
(Correio Mercantil, 5/02/1858); sócio da sociedade Alpha-literária (O
Globo, 17/02/1875).

Alexandre Soares Pinheiro
Alexandre Soares Pinheiro subscritor da lista em favor das vilas de
Diamantina e do Príncipe (Diário do Rio de Janeiro, 20/03/ 1834);
tenente da guarda nacional (Diário do Rio de Janeiro, 14/06/1839);
sofreu processo e foi inocentado quando era comandante da imperial
guarda do paço (O Despertador, 7/02/1839); coloca anúncio
informando que perdeu bilhete de loteria em benefício da Igreja
matriz do engenho velho e pede para quem achar entregar na Rua do
Valongo, n.7 (Correio Mercantil, 24/02/1848); aparece de lista do
O Auxiliador do Correio da Corte de 1857 como relojeiro habitante
na Rua do Valongo, 7; aparece na lista de comerciantes de “Lojas de
relógio de algibeiras e da parede e de relojoeiros” (AL, 1857, p.665),
com endereço no morro do Valongo, 7; sepultado em 3/08/1862,
português, 64 anos, viúvo, morreu de gastro-entero-colite (Constitucional, 6/08/1862; Correio Mercantil, 3/08/1862); arremate de
uma escrava e ferramenta de torneiro do espólio de Alexandre Soares
(Correio Mercantil).

1852

José da Motta Rebello
--

Alexandre Aristides Pinheiro
Alexandre Aristides subscrição de lista para estátua equestre de
D. Pedro I, lista do professor Pardal (Diário do Rio de Janeiro,
22/12/1855); consta como inventariante dos bens do pai (Correio
Mercantil, 13/04/1866); proclamas de casamento com Maria das
Dores Fernandes Moura (O Apóstolo, 2/02/1869); membro do júri
da corte (Diário do Rio de Janeiro, 15/02/1874); morte do filho Alexandre de 9 meses por pneumonia (O Globo, 14/09/ 1875); aparece
na lista de qualificação de votantes como sendo filho de Alexandre
Soares Pinheiro, 34 anos, casado, artista, elegível, sabe ler, residência
praia do Saco n.75 (Diário do Rio de Janeiro , 10/02/1877); citado
em inquérito sobre incêndio como testemunha (Gazeta Jurídica,
1877); membro da comissão organizadora dos festejos de São Pedro
(Gazeta de Notícias, 1/07/1886); morte da filha (Gazeta de Notícias,
1852
10/07/1887); Conselheiro da Sociedade União Funerária Primeiro
de Julho (Gazeta de Notícias , 21/06/1882 e 3/07/1894); convocado
para eleição de presidente e vice-presidente, senador e deputados (O
Tempo, 11/02/1894); convocado para eleição de senador (O Paiz,
25/04/1896); nota de aniversário do filho “o interessante Heitorsinho”
(Cidade do Rio, 31/01/1899); proprietário de imóvel na Rua Santo
Cristo (Gazeta de Notícias, 3/08/1902); enterro em 13/08/1901
(Cidade do Rio, 14/08/1901); missa pela alma de Alexandre Aristides
na Igreja Nossa senhora do Rosário (Cidade do Rio, 12/09/1901);
Heitor Lobo aparece como genro de Alexandre na convite para missa
(Correio da Manhã, 18/08/1901); missa do sogro do “nosso colega de
imprensa Osmundo Pimentel” (Cidade do Rio, 19/08/1901); Maria
das Dores Fernandes Pinheiro convida para missa do esposo (Correio
da Manhã, 12/08/1902).
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Rua da ImperaDomingos Thimoteo de Carvalho
triz 114
Responsável pelos alunos: Leopoldo Augusto da Câmara Lima e
Leopoldo Themoteo de Carvalho.
Domingos tenente secretário do conselho de qualificação da
guarda nacional da Ilha do Governador (Diário do Rio de Janeiro,
20/03/1851) ; aparece ao lado do professor Faria Pardal como suplente
dos eleitores da freguesia de Santa Rita reconvocados para nova eleição
em 12/12/1852 diante da anulação da anterior (Correio Mercantil,
1852); nomeado “fiel das obras” da Câmara Municipal (Correio Mercantil, 3/11/1853); Domingos era inspetor de quarteirão da freguesia
de Santa Rita, AL, 1854); secretário da junta de qualificação da freguesia de Santa Rita (Diário do Rio de Janeiro, 25/01/1855); escrutador
da mesa qualificação de votantes da freguesia de Santa Rita (Diário do
Rio de Janeiro, 9/09/1856); seu endereço Rua da Imperatriz, n.114
consta na lista de O auxiliador do correio da Corte de 1857; inspetor
de quarteirão (A Actualidade, 22/01/1861); escriturário da Diretoria
das obras municipais (Boletim da Câmara, 1863, p.15); suplente dos
eleitores da freguesia de Santa Rita (A Actualidade, 19/08/1863);
tenta impedir infração à lei durante a contagem de cédulas da eleição
(Constitucional, 12/08/1863); escrutador da mesa qualificação de
votantes da freguesia de Santa Rita (A Actualidade, 22/01/1862,
18/01/1864); irmão vigário da irmandade do Senhor santo Cristo
dos Milagres (AL, 1864); nomeado fiscal suplente da freguesia de
Santa Rita (Diário do Rio de Janeiro, 6/06/1871); nomeado irmão de
Capela da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres (Diário de
Notícias, 21/06/1871); “tenente Domingos Thimotheo de Carvalho”
secretário da mesa qualificação de votantes da freguesia de Santa Rita
(A Actualidade, 23/01/1872);
Presidente da mesa qualificação de votantes da freguesia de Santa
Rita (A Actualidade, 19/01/1874); oficial da Câmara Municipal
(Almanak Popular do Rio de Janeiro, 1878); eleito juiz de paz da
freguesia da Santa Rita (Gazeta de Notícias, 3/03/1878); participou
como secretario da mesa de fundação da irmandade Santa Rita de
Cassia (Gazeta de Notícias, 24/05/1878); membro do júri da corte (O
Cruzeiro, 2/08/1878); nomeado escriturário da repartição de aferição
da Câmara Municipal (O Cruzeiro, 2/11/1878); missa de falecimento
na igreja de Sacramento (Gazeta de Notícias, 30/10/1879).
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1852
Leopoldo Themoteo de Carvalho
Leopoldo aparece em nota sobre missa de sua falecida esposa Joana
Francisca de Carvalho, onde consta o nome de seu pai Domingos (O
Globo, 9/01/1876).

Leopoldo Augusto da Câmara Lima

8
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Ladeira do
Livramento, 11

Rua da AlfânJoão José Alves Ferreira
dega, 299
João aparece na lista de “armadores” do Pequeno Almanak de 1843,
p.42; enquanto administrador do primeiro distrito da cidade foi
multado por não acender os lampiões à noite (Correio Mercantil,
6/07/1851); membro do conselho do júri da corte (Diário do Rio de
Janeiro, 25/12/1854) João foi nomeado fiscal da freguesia de São José
tendo como suplente o professor Polycarpo José Dias da Cruz (Diário
do Rio de Janeiro, 8/03/1855); seu endereço, Rua da Alfândega,
n.299, aparece na lista de O auxiliador do Correio da Corte de 1857;
escrivão da Irmandade do Divino Espírito Santo da freguesia de
Santana (AL, 1857); consultor da Irmandade de Nosso Senhor do
Bonfim (AL, 1857); fiscal da freguesia de Santana (Correio da Tarde,
16/02/1857); enquanto fiscal de Santana anuncia arremate de cavalo
11
russo pintado apreendido no Campo do Senado (Correio da Tarde,
16/11/1857); lista de pessoas que assinaram e compraram lembranças de José Antônio (A marmota, 15/12/1857); nota falando sobre
a posse como fiscal da freguesia de sacramento e sobre antigo fiscal
(Correio Mercantil, 27/05/1858); secretário da Irmandade do Divino
Espírito Santo da freguesia de Santana anuncia festa do Divino (Diário
do Rio de Janeiro, 19/04/1858); sepultado no dia 22 de novembro
morto por anthraz, 50 anos, fluminense, casado (Correio Mercantil,
26/11/1858); anúncio de missa promovida pela Ordem Terceira da
Imaculada Conceição pela alma de João (Diário do Rio de Janeiro,
26/11/1858) ; apresentação beneficente do Teatro São Pedro de
Alcantara concedido pelo comendador João Caetano da Silva à viúva e
filhos de João José Alves Ferreira (Correio Mercantil, 22/02/1859).

10

Francisco Joaquim do Nascimento
--

1852

Luis Antunes Ferreira
Luis Antunes Ferreira enterrado em 22 de setembro de 1887 (O Paiz,
22/09/1887).

Simeão Joaquim do Nascimento
1852 O mapa de matrícula informa que iria seguir um ofício; Simeão
guardião extranumerário do corpo de oficiais marinheiros (A Nação,
13/03/1874)
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José Florencio de Lemos
José Florêncio membro do júri da corte (A Nação, 10/08/1874); na
lista de qualificação de votantes 58 anos, casado, empregado público,
filhos de Domingos da Fonseca Lemos, residente na Rua da Alfândega
131, elegível, sabe ler (Diário do Rio de Janeiro, 25/07/1876)

Maria Joaquina de Castro e Silva
--

Antonio Quintiliano de Castro e Silva (Ceará)
Antonio foi matriculado na aula de aritmética da Sociedade Amante
da Instrução (Diário do Rio de Janeiro, 24/05/1861); foi aprovado
simplesmente em aritmética na escola da marinha (Correio Mercantil,
17/02/1862); nomeado aspirante na escola da marinha (Correio
Mercantil, 1/03/1862); foi promovido a guarda marinha (Correio
Mercantil, 2/12/1865); enquanto segundo tenente foi nomeado
1853
pelos serviços prestados na Guerra do Paraguai cavaleiro da Ordem de
Cristo (Correio Mercantil, 13 e 14/04/1865); enquanto 1° tenente
da armada nacional foi nomeado cavaleiro da Ordem de São Bento
de Aviz (Gazeta de Notícias, 27/06/1878); nota de elogio a sua
coragem durante o naufrágio do navio que pilotava (Gazeta da Tarde,
28/04/1883); sócio efetivo da Sociedade Geográfica do Rio de Janeiro
(Boletim da Sociedade Geográfica do RJ, 1886).
Henrique de Oliveira Lemos
Subscrição de lista para estátua equestre de D. Pedro I, lista do professor Pardal (Diário do Rio de Janeiro, 22/12/1855); Missa da avó
Isabel Maria de Oliveira Lemos na Igreja do Santíssimo Sacramento
(O Globo, 12/06/1875;) Henrique de Oliveira parece na lista de
qualificação de votantes, 33 anos, casado, negociante, filho de Jose
Florencio, residente na Rua da Alfândega 131, elegível, sabe ler (Diário
do Rio de Janeiro, 22/02/1877); mesário da irmandade do Santíssimo
Sacramento (Gazeta de Notícias, 20/07/1883);assina lista de subscrição para conclusão do Asilo da Criança Desvalida na Candelária (O
1853 Paiz, 17/02/1885); lista de aniversariantes em 22 de janeiro de 1888
(Diário de Notícias, 22/01/1888); capelista da Igreja do Santíssimo
Sacramento (Gazeta de Notícias, 9/05/1888); aparece na lista de
eleitores da freguesia de Sacramento (Gazeta da Tarde, 24/06/1890);
nomeado porteiro do porto marítimo (Jornal do Brasil, 20/09/1892);
aparece em almanaque como funcionário público residindo na Ponta
do Caju (Almanak Laemmert, 1898, p.1382); sacristão da igreja de
São Joaquim (Irmandade do Patriarca São Joaquim) e reside na igreja
(Almanak, 1899); morte de Henrique anunciada pela igreja na qual
era sacristão, a nota afirma que tinha mais de 50 anos mas era forte e
estimado (Gazeta de Notícias, 20/11/1898).

Rua da Alfândega, 389

Rua do Príncipe, 71
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14

Thereza Joaquina de Jesus
--

Travessa do
Mato Grosso, 8

Maria Alexandrina Salgueiro
Ladeira do
Sepultamento de Maria Alexandrina, fluminense, 40 anos, viúva,
Livramento, 2
morte por encefalite-mizelite (Diário do Rio de Janeiro, 25/05/1867).

1853

Fernando Baptista de Sampaio
Fernando aparece em nota em que recebeu provisão com dispensa
do impedimento de consanguinidade para se casar com Fortunata
Francisca Chaves (Correio do Brasil, 23/06/1872).

João Miguel Salgueiro
Consta como subscritor da lista organizada por Pardal (Diário do Rio
de Janeiro, 22/12/1855); foi aluno do externato do Colégio Pedro II
aprovado plenamente em geografia, doutrina cristã e aritmética e aprovado simplesmente nas demais (Correio Mercantil, 16/11/1861); foi
aluno do Seminário episcopal de São José (O Apóstolo, 2/12/1866);
consta na lista de professores do Relatório da Inspetoria de Instrução da Corte de 11/04/1872 (Relatório anexo ao do Ministro do
Império relativo ao ano de 1871); consta na lista do júri de Petrópolis
(Mercantil, 15/12/1875); aparece na lista de qualificação de votantes
de Petrópolis, 31 anos, solteiro, professor, sabe ler, elegível, filho de
Bento Ferraz Salgueiro e Maria Alexandrina Salgueiro (Mercantil,
24/06/1876); deu aulas primárias no Colégio Santa Cruz em Juiz de
Fora (O Apóstolo, 28/01/1877); anuncio procura onde mora a família
1853
do professor João Miguel Salgueiro que esteve lecionando em Areas,
São Paulo (Gazeta de Notícias, 5/06/1878); missa para a irmã falecida
Francisca Bernardina Salgueiro (Gazeta de Notícias, 17/03/1879);
aparece na lista de professores da Escola Normal da Corte que estava
funcionando no Externato Andrade localizado na Rua do Sacramento
n.8 (Gazeta de Notícias, 18/05/1887); missa a pedido da família do
“professor João Miguel Salgueiro” (Gazeta de Notícias, 3/01/1889);
missa por alma de João na Igreja do Santíssimo Sacramento (Cidade
do Rio, 8/01/1889), na igreja da Santa Cruz dos militares e na Igreja
da Lapa dos Carmelitas (Diário de Notícias, 22/01/1889); anúncio do
arremate do espólio de João para pagamento de cobranças e impostos
(Gazeta de Notícias, 14/01/1890); anúncio de arremate de parte do
prédio pertencente a João para pagamento de cobranças e impostos (O
Paiz, 14/01/1890).
7
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Rua da AlfânBelmiro Borges Pereira
Responsável pelos alunos Bernardino Borges Pereira e Ezequiel Borges dega 38
Pereira.
O endereço fornecido era da residência de E. Volckmar, vice-presidente
da Sociedade Alemã de Beneficência (AL, 1854). Também está na
lista de negociantes estrangeiros (Klingelhoefer, Gries & C. – pp Ern.
Volckmar).
Belmiro anuncia que se o senhor que o mandou fazer uma coroa
com diadema de prata há dois anos não for buscar a mesma perdera
o dinheiro que deu de sinal (Diário do Rio de Janeiro, 23/09/1837);
16 andador da Venerável Confraria da Imaculada Conceição (AL, 1853);
Anuncio da missa pela morte do genro João Henrique Soares (Correio
Mercantil, 31/10/1855); sepultamento de Belmiro, fluminense,
65 anos, casado, supuração pulmonar (Diário do Rio de Janeiro,
8/07/1869).
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Ezequiel Borges Pereira (havia um Pedro Borges Pereira no mapa de
7/1854).
Ezequiel aparece na lista de qualificação de votantes, 31 anos, solteiro,
negociante, sabe ler, elegível, filho de Belmiro Borges Pereira, Rua
da Harmonia n.34 (Diário do Rio de Janeiro, 04/07/1876); lista de
qualificação de votantes, 31 anos, solteiro, comissário, sabe ler, elegível,
1854 filho de Belmiro Borges Pereira, Rua da Harmonia n.34 (Diário do Rio
de Janeiro, 20/01/1877) ; lista de qualificação de votantes, 32 anos,
solteiro, comercio, sabe ler, elegível, filiação ignorada, Rua da Guarda
Velha n.30 (Diário do Rio de Janeiro, 8/06/1878) havia na lista um
homônimo de 26 anos com filiação ignorada também; foi incluído no
alistamento eleitoral da freguesia de Santa Rita (Diário de Notícias,
14/10/1887).

Bernardino Borges Pereira
Anuncio de proclamas de casamento de Bernardino com Amelia Rosa
do Bonsucesso (O Apóstolo, 9/10/1869); provisão para os párocos das
1853 freguesias de Santa Rita ou São Cristóvão receberem em matrimônio
Bernardino e Amelia com dispensa de impedimento de consanguinidade (O Apóstolo, 12/12/1869); Missa fúnebre de Bernardino na
Ordem Terceira da Conceição (A Nação, 9/07/1873).
11
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Segundo AL
Theodoro Jansen Muller
1854, Rua do
Theodoro pai requereu o lugar de escrivão da 1ª vara cível de crime
da Corte (Diário do Rio de Janeiro, 22/05/1848); coletor de Itaboraí Aterrado 24
(Diário do Rio de Janeiro, 27/05/1848); Lançador da Recebedoria
do Município, vinculado ao ministério da Fazenda (AL, 1854);
lista de qualificação de eleição, 41 anos, casado, empregado público
(Correio da Tarde, 1/03/1860); subscritor da lista de donativos para
festa de chegada de suas majestades imperiais (Correio Mercantil,
30/04/1860); credor da massa falida de Gomes & Filhos (Diário do
Rio de Janeiro, 13/11/1864); agradece sua admissão como sócio efetivo da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (Diário do Rio de
Janeiro, 4/08/1864); membro do conselho da Sociedade Auxiliadora
17 da Indústria Nacional (Correio Mercantil, 15/12/1865); lançador de
imposto (A Reforma, 26/09/1869); vice-presidente do Club Guarany
(Diário de Notícias, 22/06/1871); lançador da recebedoria do Rio
de Janeiro (Almanak Popular, 1878); um escravo foi preso ao galgar o
telhado da casa de Theodoro (Diário do Rio de Janeiro, 8/12/1875);
aparece na lista de qualificação de votantes, 57 anos, casado, sabe ler,
empregado público, filho de Agostinho Jansen Muller, residente na
Rua da Gamboa (Diário do Rio de Janeiro, 15/07/1876); subscritor
da lista de donativos para solenizar a chegada de suas majestades
imperiais (Gazeta de Notícias, 29/08/1877); membro do júri da Corte
(O Repórter, 15/03/1879); arremate dos prédios na Rua da Gamboa
e na da Alfândega do espólio de Theodoro (Gazeta de Notícias,
10/06/1883).

Theodoro Jansen Muller Júnior
Membro da sociedade Sete de Setembro (Correio Mercantil,
20/01/1862); foi aluno da Imperial Academia das Belas-artes e
ganhou medalha de prata na categoria “estatuária” (Diário do Rio
de Janeiro, 10/06/1863); secretário do Congresso Juvenil recém-criada para promover o desenvolvimento das artes (Diário do Rio de
Janeiro, 22/08/1863); vice-presidente do Congresso Juvenil artístico
(Correio Mercantil, 12/009/1864); secretário da Sociedade Festival
de São Pedro do Saco do Alferes (Correio Mercantil, 29/06/1865);
proclamas de casamento com Eufrazina de Jesus Pinheiro (O Apóstolo,
2/05/1868); membro da Imperial Sociedade de Beneficência Protetora
dos guardas nacionais da Corte e da Província do Rio de Janeiro
1853 (Correio Mercantil, 11/07/1868); anúncio de que pretende aterrar
o mar em frente as suas casas na praia do saco do Alferes e pede que
se pronuncie quem discorde em 30 dias (Diário do Rio de Janeiro,
24/07/1869); membro do júri da Corte (A Nação, 8/07/1872); consta
como alferes do 5° batalhão da Guarda Nacional pedindo ser tenente
(A Nação, 19/09/1872); consta como falecido no tribunal de primeira
instância (Diário do Rio de Janeiro, 31/05/1878); consta como falecido na segunda vara de órfãos (O Cruzeiro, 25/07/1878); sua viúva
Eufrasina e filhos são mencionados na venda de casa (com minuciosa
descrição) na praia do Saco do Alferes do espólio de Theodoro para
pagamento de dívida (O Cruzeiro, 12/04/1878).
11
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Rua de S. Pedro
Francisco Joaquim de Nazareth
(C.N.) 17.
Requereu à Câmara Municipal ser nomeador avaliador dos terrenos
da marinha e teve seu pedido aceito (Diário do Rio de Janeiro,
1/12/1848); está na lista de eleitores do Partido Liberal da freguesia de
Santana (Correio Mercantil, 2/08/1849); lista de jurados qualificados
da freguesia de Santana (Diário do Rio de Janeiro, 17/12/1851); secretario da irmandade que organizou a festa da virgem santíssima Senhora
da Conceição (Diário do Rio de Janeiro, 13/12/1851); aparece como
procurador de homem vítima de agressão em tribunal do júri (Diário
do Rio de Janeiro, 25/06/1855); escriturário da Imperial Sociedade
Amante da Instrução (Diário do Rio de Janeiro, 5/08/1855); texto
que critica a atitude de Porfírio José da Rocha quanto à entrega da lista
de eleitores do 2° distrito da freguesia de Santana (Correio Mercantil,
11/02/1855); seu endereço, Rua Nova de São Pedro, n.16, aparece
na lista de O auxiliador do correio da Corte de 1856; está na lista de
procuradores, agentes de causas no foro civil e comercial, rua nova de
1853
18 S. Pedro 98A (AL, 1857, p.456); representação em que Francisco se
defende da acusação de não ser de confiança motivo pelo qual foi exonerado do cargo de escrivão do juizado de paz da freguesia de Santana
pelo juiz de paz Porfírio José da Rocha que nomeou Henrique José
Cardoso da Rocha para substituí-lo (Correio Mercantil, 9/01/1857);
trabalha em um hospital não identificado (Correio Mercantil,
18/12/1858); secretário da irmandade do Santíssimo Sacramento
(Diário do Rio de Janeiro, 14/12/1860) ; escrivão do juizado de
paz da freguesia de Santana (Correio da Tarde, 6/03/1860); nota
denuncia que a demissão do escrivão do juizado de paz da freguesia de
Santana Francisco é uma “injusta e acintosa vingança” (Diário do Rio
de Janeiro, 19/02/1861); lista de qualificação de votantes, 48 anos,
casado, escrivão (Correio da Tarde, 17/02/1860); sepultamento de
Francisco, fluminense, 44 anos, casado, morte por tétano traumático
(Diário do Rio de Janeiro, 11/05/1862); notícia de que os correligionários políticos do falecido Francisco vão mandar litografar seu retrato
(Correio da Tarde, 14/05/1862).

José Maria Feliciano
Registro em oficio do presidente da província do Rio Grande do
Sul de que a mãe de José Maria Feliciano, praça do 1° regimento de
cavalaria ligeira, pede que ele seja considerado voluntário (Boletim do
expediente do governo, Ministério da Guerra, 1860, p.7).

9
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19

Carolina Candida de Lemos
--

Pedra do Sal, 6

Peregrino de Lemos Menezes
Peregrino tornou-se artista de teatro e possui um verbete no livro de
Souza Bastos “A carteira do artista: apontamentos para a historia do
theatro portuguez e brazileiro. Acompanhados de notícias sobre os
principaes artistas, escriptores dramaticos e compositores estrangeiros”
era filho de pais pobres, tentou seguir carreira na marinha, aprendeu
arte litográfica, foi marcador da capatazia da Alfândega e depois
funcionário da tipografia nacional, depois entrou na companhia de
teatro de Manuel Di-Giovani, faleceu em 20/01/1885 (Souza Bastos,
1898); passageiro de navio em direção a Santos (Correio Mercantil,
22/10/1860); proclamas de casamento com Jesuina Montani de
Giovani (Diário do Rio de Janeiro, 5/03/1874); morte da filha Lucidia
de 8 meses por pneumonia (O Globo, 21/09/1874); aparece na lista
1853 de qualificação de votantes como sendo casado, 32 anos, artista, sabe
ler, elegível, filho de Justiniano Chaves de Menezes, residente na Rua
do Senado, n.136 (Diário do Rio de Janeiro, 5/02/1877); Peregrino
presenteia com alfinete de ouro em uma caixa de veludo o ator Xisto
Bahia em sua festa (Gazeta de Notícias, 30/04/1882) ; morte da
enteada, filha de sua esposa Jesuína Montani de Menezes (Gazeta da
Tarde, 4/06/1883); família convida para sepultamento ao ator Peregrino (Gazeta de notícias, 21/01/1885); sepultamento de Peregrino,
fluminense, 43 anos, casado, estazia aórtica (Brasil, 23/01/1885);
pequeno resumo da carreira artística concluído com a afirmação de que
sua morte legou à família a perspectiva da pobreza (Gazeta da Tarde,
21/01/1885); missa fúnebre na igreja matriz de Santo Antonio dos
pobres (Gazeta de Notícias, 19/02/1885); espetáculo montado em
benefício da viúva e filhos de Peregrino (O Expectador, 26/04/1885).
10
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23

Joaquim José de Andrade
Ajudante do Correio da Capital do império (AL, 1858, p. 88)

Francisca Carneiro de Mattos
22 Responsável por José Carneiro de Mattos e Manoel Carneiro de
Mattos.

Largo da Prahinha, 15

Beco das Partilhas, 20

Rua do Saco
Domingos Monteiro da Silva
Arremate de um “chale de toquim bordado” apreendido pelo guarda
d’Alferes 65
da Alfândega Domingos (Diário do Rio de Janeiro, 18/04/1846);
Arremate de bote apreendido pelo guarda da Alfândega Domingos
(Correio Mercantil, 15/01/1849); Domingos foi convocado para ses21 são do tribunal do júri pela freguesia de Santa Rita (Correio da Tarde,
19/11/1858); foi dispensando do júri por estar com febre intermitente
(Correio da Tarde, 7/12/1858); aparece em oficio ao fiscal da freguesia
de Santana constando que foi aprovado para vigia (Boletim da Ilustríssima Câmara Municipal, 1862, p.15); proposto para o cargo de guarda
vigia da freguesia de Santana (Correio Mercantil, 14/05/1863).

Maria da Gloria de Sá Barreto
Rua da PrinEm 1866, no batizado dos filhos Carlos de 9 anos e Alfredo de 6 anos cesa, 154
na igreja matriz de Santa Rita consta o nome dos pais Maria da Gloria
de Sá Barreto e Manoel José da Rocha Paranhos (Correio Mercantil,
9/02/1866);
O pai Manoel foi subscritor da lista de donativos para festa de coroação
de Pedro II (Diário do Rio de Janeiro, 19/07/1841); morte da filha
Maria, inocente, por pneumonia, pai residente na freguesia de Santa
20 Rita (Diário do Rio de Janeiro, 24/06/1854); morte da filha de 5 anos
por tuberculose pulmonar (Correio Mercantil, 31/10/1861); Manoel
foi nomeado 2° continuo do Supremo Tribunal de Justiça (Diário do
Rio de Janeiro, 10/04/1871); pede gratificação pelos serviços prestados
de porteiro no Supremo Tribunal de Justiça (A Nação, 7/04/1873);
sepultamento de Manoel (Diário do Rio de Janeiro, 17/11/1876); lista
de qualificação de votantes, 66 anos, viúvo, empregado publico, elegível, sabe ler, filho de João José da Rocha Paranhos, residente na Rua do
Conde d’Eu, n.36 (Diário do Rio de Janeiro, 5/02/1877).

1854

Antonio José de Andrade

Manoel Carneiro de Mattos
1853 Manoel aparece na lista de alunos do depósito de aprendizes artilheiros
como anspeçada de 1ª classe (Diário do Rio de Janeiro, 28/12/1873).

Antonio Claudino da Silva Monteiro
Antonio consta na lista oficiais feridos do 24° Corpo de Voluntários da
Guerra do Paraguai (Correio Mercantil, 27/03/1865).

11
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9

13

Gentil Augusto da Silva Monteiro
1854 Gentil foi excluído da lista de qualificação de votantes por falta de
domicílio na paróquia (Diário do Rio de Janeiro, 3/02/1877).
1855

9

9

10

Luis Adolpho da Silva Monteiro
Consta que sua mãe Rosa Isabel Monteiro recebeu pensão pelos filhos
1853
falecidos voluntários da pátria Antonio Claudino da Silva Monteiro e
Luis Adolpho da Silva Monteiro (Gazeta de Notícias, 13/03/1890).

1853

João Silvestre da Rocha Parn.os (Paranhos)
Aparece na relação de processos de dívidas liquidadas (Relatório do
Ministério da Guerra, 1871, p.18).

Francisco da Rocha Parn.os (Paranhos)
Lista de qualificação de votantes, 29 anos, solteiro, oficial de
maquinista, filho de Manoel José da Rocha Paranhos, elegível, sabe
1853
ler, residente na Rua do Conde d’Eu, n.36 (Diário do Rio de Janeiro,
21/01/1877); Francisco, engenheiro, membro do Club de engenharia
(Almanak Laemmert, 1909).
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Rua Larga de S.
Cons.o Mel de Campos Mello (Manoel)
Joaquim, 183
Conselheiro presidente da província de Alagoas (Anuário político
1846); lista de eleitores da freguesia de Santana (Correio Mercantil,
4/08/1849); membro do instituto dos advogados (Correio Mercantil,
28/02/1849); crítica a nomeação que fez de um subdelegado para freguesia do Engenho Velho onde reside o monarca por este renegar sua
25
pátria (Correio Mercantil, 20/11/1852); esteve doente (A Reforma,
11/04/1876); lista de qualificação de votantes, 63 anos, casado, filiação
ignorada, magistrado, sabe ler, elegível (Diário do Rio de Janeiro,
21/01/1877); morte por “cachexia” reumática, era paulistano, casado,
69 anos (O Cruzeiro, 3/09/1878); venda da casa do seu espólio
(Gazeta de Notícias, 23/09/1879).

São Cristóvão
Jacintho de Souza Ribeiro Guimarães
Responsável por Luiz de Souza Ribeiro Guimarães, Jacintho de Souza
Ribeiro Guimarães e João de Souza Ribeiro Guimarães.
Escrivão da Primeira Pagadoria da Tesouraria da Fazenda do Império;
Consta como amanuense da Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda (AL, 1850); Endereço de Jacintho Campo de São Cristóvão,
1ª, aparece no Auxiliador da Administração do Correio da Corte
de 1857, consta que ele é empregado público; Jacintho membro do
júri da corte (Correio Mercantil, 17/09/1859); irmão de capela da
Irmandade de Santo Antonio dos Pobres e Nossa Senhora dos Prazeres
24 (AL, 1860); assinou um abaixo assinado de moradores contra a calha
de despejos construída em frente às suas residências na Rua de Santa
Luzia (Correio Mercantil, 11/11/1863); sepultamento de Jacintho, 48
anos, fluminense, viúvo, morte por febre perniciosa (Diário do Rio de
Janeiro, 9/10/1863); missa fúnebre na igreja de Sacramento (Diário do
Rio de Janeiro, 13/10/1863).

6

10

Jacintho de Souza Ribeiro Guimarães
Proclama de casamento com Maria Leopoldina Waldemar (O Após1854 tolo 18/07/1875); guarda da Alfândega da Corte (AL, 1871, p.190);
demitido do cargo de guarda da Alfândega da Corte (O Repórter,
17/08/1879).
Luiz Cavalcante de Campos Mello
Aprovado no exame feito na Escola Central (Correio Mercantil,
30/10/1862); casamento com Ana Cavalcanti de Albuquerque Livramento (O Apóstolo, 6/05/1874); Secretário do escritório do engenheiro chefe da estrada de ferro D. Pedro II (O Globo, 13/09/1876);
o engenheiro pediu exoneração do cargo de ajudante do 1ª classe da
1854
estrada de ferro (O Repórter, 12/01/1879); casamento com Julia
Cavalcanti do Livramento (O Apóstolo, 25/10/1889)

14

Luiz de Souza Ribeiro Guimarães
Luiz nomeado segundo comandante da companhia de guardas da
Alfândega (A Reforma, 5/12/1877); morte do filho João de 10 meses
por gastroenterite (Diário do Rio de Janeiro, 3/06/1878); consta em
nota sobre a Imperial Sociedade Amante da Instrução a matricula da
irmã de Luiz na aula de Santa Teresa (Correio Mercantil, 24/12/1862);
aparece na lista de qualificação de votantes, 38 anos, viúvo, empregado
público, filhos de Jacintho de Souza Ribeiro Guimarães, sabe ler,
1854
elegível, residente na Rua do Senador Eusébio, n.218 (Diário do Rio
de Janeiro, 9/02/1877) ; nota sobre apreensão de contrabando de
seda e cabelo no navio francês feita por Luiz e seus colegas (Gazeta de
Notícias, 6/09/1881); nota sobre estar doente o segundo comandante
dos guardas da Alfândega (Gazeta da Tarde, 20/09/1881); membro
do júri da Corte (O Paiz, 23/11/1884); foi aposentado a seu pedido
do cargo de segundo comandante da guarda da Alfândega (Diário do
Comércio, 23/08/1890).
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Joaquim Cosme Monteiro
Joaquim, licença para tirar carta de naturalização (Correio da Tarde,
27/07/1858); procurador, mudou de residência (Correio Mercantil, 28/12/1861); cessionário do barão de Moreira, Consul de
28 Portugal (O português, 19/05/1861); curador fiscal (Diário do Rio
de Janeiro, 3/07/1872); membro da Imperial Sociedade Auxiliadora da Artes mecânicas e liberais beneficentes (Diário do Rio de
Janeiro, 13/03/1877); missa fúnebre de um ano (Gazeta de Notícias,
27/04/1884).

27

José Domingos Pimenta

Maria Joanna
26 --

Rua da Princesa, 5

Rua do Príncipe

Rua da Princesa, 22

1854

Antonio Cosme Monteiro
Antonio - subscrição de lista para estátua equestre de D. Pedro I, lista
do professor Pardal (Diário do Rio de Janeiro, 22/12/1855).

Francisco Roberto Pimenta
Francisco lista de qualificação de votantes, 30 anos, casado, marmorista, filho de José Domingos Pimenta, Ponta do Caju 161, renda 1200,
sabe ler, elegível (Diário do Rio de Janeiro, 10/01/1877); casamento
com Carlota Barbosa de Carvalho (Diário do Rio de Janeiro,
23/12/1873); propaganda da oficina de mármore (Gazeta de Notícias,
4/09/1881); negou-se recurso eleitoral de Francisco por falta de prova
legal de renda (Gazeta de Notícias, 14/05/1881); abaixo-assinado em
que atesta a limpeza da praia das Palmeiras em São Cristóvão a cargo de
Alfredo Rodrigues Vieira (A Folha Nova, 15/12/1883); abaixo-assi1854 nado testemunhado a regularidade do serviço prestado pela Empresa
Gary na limpeza da praia de São Cristóvão (O Paiz, 10/02/1886); propaganda da oficina de mármores (O Programa Avisador, 25/08/1886);
segundo procurador do Club de Regatas Cajuense (Diário de Notícias,
25/01/1887); comissão de sindicância do Sport-Club (Diário de
Notícias, 27/12/1888); processo de aforamento da marinha solicitado
por Francisco (Jornal do Brasil, 16/09/1891); lista de marmoristas
(AL, 1891); subscrição de lista para asiladas da misericórdia (Gazeta
de Notícias, 9/03/1890); mesário da eleição no Caju (Jornal do Brasil,
12/1896); júri (Gazeta de Notícias, 9/10/1897); missa fúnebre (Correio da manhã, 29/12/1902).

Firmino de Aquino Brandão
1854 Firmino morreu aos 15 anos de tisica mesentérica, era solteiro, fluminense (Correio Mercantil, 3/03/1857).

10
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29

Antonio Ferraz de Macedo
Dono de armarinho e de loja de fazenda e roupa (AL, 1859); agradecimento ao Barão de Moreira, cônsul de Portugal, pelos serviços prestados (O Portuguez, 22/06/1862); um homem chamado Francisco
de Queiroz Lemos e Napole agrade as pessoas, entre elas, Antônio por
ter ajudado na sua transportação (24/04/1865); falência dos negócios
(Diário do Rio de Janeiro, 1/07/1871); missa fúnebre (Diário do Rio
de Janeiro, 16/06/1871); convocação dos credores da massa falida de
Antonio (Diário do Rio de Janeiro, 24/10/1871); venda de escrava da
massa falida (Diário do Rio de Janeiro, 26/09/1871).

Rua da Candelaria 42

Francisco Ferraz de Macedo (Porto)
Aprovado nos exames para matrícula nos cursos superiores (Correio
Mercantil, 8/01/1864); aprovado em filosofia racional e moral pelo
Colégio do Mosteiro de São Bento (Correio Mercantil, 14/01/1865);
aprovado nos exames do 1° ano farmacêutico da faculdade de medicina
(Correio Mercantil, 8/11/1865); decreto mandando matricular
em qualquer faculdade de medicina do império (Correio Mercantil, 14/05/1866); aprovado nos exames do 3° ano farmacêutico da
faculdade de medicina (Correio Mercantil, 19/11/1867); formou-se
farmacêutico em 1867 (Relatório do Ministro do Império, 1867);
escreve por sua mãe convocação de credores da massa falida de seu pai
(Diário do Rio de Janeiro, 19/09/1871); natural de Portugal, recebeu
o grau de doutor pela Faculdade de Medicina (A Instrução Pública,
5/01/1873); títulos das teses que defendeu (Relatório do Ministro de
Império, 1873); representante do Liceu Literário Português na sessão
magna do Instituto de Bacharéis em Letras (A Reforma, 16/07/1871);
orador da Sociedade Literária Liceu Literário Português (AL, 1873);
consultório médico (AL, 1874); ratifica eficácia de xarope em propaganda (Gazeta de Notícias, 4/02/1879); diretor geral do montepio
agrícola (AL, 1880); publicação “Desabafo patriótico e o tricentenário
1854
de Camões no Rio de Janeiro” (O Apóstolo, 20/06/1880); sócio fundador do Liceu literário português (Gazeta de Notícias, 11/06/1884);
propaganda do livro “Vários ensinamentos, o método cientifico natural
para uma monografia” (O Paiz, 25/12/1884); subscrição de lista para
erguer monumento ao maestro português Sá Noronha (Diário de
Notícias, 7/11/1885); em artigo intitulado Museu Nacional do Rio de
Janeiro Francisco acusa Ladislau Neto de plágio (Gazeta de Notícias,
19/01/1888); artigo “Importante descoberta arqueológica” menciona
Francisco por ter examinado as ruínas do sítio de Laranjeiras em Portugal (Jornal do Brasil, 21/04/1893); proprietário de prédio na Rua
Primeiro de Março (O Paiz, 27/08/1894); vai representar Portugal no
Congresso de antropologia criminal (Jornal do Brasil, 25/06/1896);
nomeado pelo governo para ir ao congresso de antropologia criminal
em Genebra, nota faz pequeno resumo da vida de Francisco, ele é
médico cirurgião e farmacêutico, membro da Sociedade de Antropologia de Paris e da de Florença (Gazeta da Tarde, 29/06/1896); oferece
livros à Sociedade de Jurisprudência médica e antropologia (O Paiz,
2/02/1898); divulgação de publicação com artigo de Francisco sobre
degeneração da sociedade (Revista Moderna, 02/1899); missa fúnebre,
morte em Lisboa (Jornal do Brasil, 6/02/1907).
10
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Leopoldino das Chagas Oliveira
Endereço fornecido era o mesmo de Eusebio de Queiroz (R. do
Sacramento, 4); subscrição de lista promovida pela Imperial Sociedade
Auxiliadora das Artes mecânicas e Liberais e Beneficente para Estátua
Equestre de D. Pedro I (Correio Mercantil, 14/03/1855); subscrição
de lista promovida por Francisco José de Barros (Diário do Rio de
31
Janeiro, 13/02/1856); para Estátua Equestre de D. Pedro I (Correio
Mercantil, 14/03/1855) carpinteiro, sofre processo judicial por estelionato (Correio Mercantil, 24/09/1857); mandado de prisão (Diário
do Rio de Janeiro, 7/09/1857); lista de qualificação de votantes, 48
anos, casado, artista, filho de Antonio Januário de Oliveira, São Paulo,
elegível, sabe ler (Diário do Rio de Janeiro, 16/02/1877).

Rua do SS
Sacramento 4

Luiz Rodrigues de Faria
Largo da ImpeEleitor da freguesia de Santana (Diário do Rio de Janeiro, 4/11/1844); ratriz, 125
amanuense da mesa do Consulado da Corte (AL, 1845, 1854...);
capitão da segunda companhia da Guarda Nacional, com insígnia
(AL, 1848); demissão da Guarda Nacional (Diário do Rio de Janeiro,
20/09/1848); júri da corte (27/03/1850); secretário adjunto da
Sociedade de Baile Sylphide (AL, 1854); consta na relação de irmãos
e devotos que contribuíram para o traslado da imagem do Senhor de
30 Bonfim (Correio Mercantil, 11/12/1857); júri da corte (Correio Mercantil, 7/11/1858); morte da mãe que era sogra do conselheiro Jose
Maria da Silva Paranhos (Correio Mercantil, 20/05/1862); escrivão
da casa de depósito do almoxarifado da Marinha (Al, 1857, 1867);
concessão de licença para tratar de saúde (Boletim do Expediente do
Governo, 1861); aposentado da marinha pelo mau estado de saúde
(Diário do Povo, 27/10/1867); subscrição de lista (O Apóstolo,
25/06/1871); missa fúnebre (Jornal do Brasil, 24/04/1899); possui
insígnia (cavaleiro da ordem da rosa).

1854

1854

Perciliano das Chagas Oliveira
Presciliano, lista de qualificação de votantes, 30 anos, solteiro, sabe ler,
maquinista, filho de Leopoldino das Chagas Oliveira (Diário do Rio
de Janeiro, 14/07/1876).

Carlos Rodrigues de Faria
Lista de qualificação de votantes, Carlos Rodrigues de Souza Faria,
filho de Luiz Rodrigues de Faria, 28 anos, casado, comerciante (Diário
do Rio de Janeiro, 11/07/1876); mesário da Irmandade do Glorioso
Patriarca de São José (Jornal do Brasil, 24/04/1893)

7
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Fabiano José de Siqueira
Fabiano, júri da corte (Diário do Rio de Janeiro, 6/11/1871); lista de
pagamento do governo (Diário do Rio de Janeiro, 15/02/1871); tinha
34 dois outros, o carpinteiro Joaquim José de Siqueira, o maquinista Luiz
Justiniano de Siqueira (A Reforma, 11/06/1878), o aluno do Liceu
de Artes e Ofícios Fabiano José de Siqueira Filho (Correio Mercantil,
1/02/1859)

Catumby
Grande, 40

Maria Guilhermina Vieira
Rua da Alfân33 Nesse endereço, segundo AL, 1854 funcionava um armazém de móveis dega 73
(mobílias e trastes) pertencente a João Cassou.

João Pereira da Cruz
32 --

12

8

Ezequiel Paixão de Siqueira
1855 Ezequiel, cobrador da Santa Casa de Misericórdia (Diário do Rio
de Janeiro, 10/03/1876); lista de qualificação de votantes, 33 anos,
solteiro, ferreiro, elegível, sabe ler (A Reforma, 11/06/1878)

5

6

José Ramos de Siqueira
1854 Lista de qualificação de votantes, 35 anos, solteiro, correeiro, elegível,
sabe ler (A Reforma, 11/06/1878)

Juliu Ferreira dos Santos
1854 --

Candido Augusto Pereira da Cruz
1854 Aluno do método Castilho em teste pelo professor Martiniano Antonio Pereira (Diário do Rio de Janeiro, 7/01/1856)
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35

Francisco José Ribeiro de Oliveira
Reposteiro honorário da seção “Porteiro da canna” (AL, 1848); juiz de
fato da freguesia da Santana (Correio Mercantil, 11/02/1848); Figura
na lista de varredores da seção “Porteiros da Canna” da Casa imperial
como “Reposteiro honorário” (AL, 1851, 1854); adido da secretaria
de estado dos negócios da Justiça (AL, 1855); júri (Correio Mercantil,
26/04/1862)

Rua do Pedregulho 71
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Julio Ribeiro de Oliveira Leão
Lista de qualificação de votantes, 33 anos, casado, empregado público
1854
sabe ler, filho de Francisco José Ribeiro de Oliveira, elegível (Diário do
Rio de Janeiro, 22/07/1876).

Manoel Ribeiro de Oliveira Leão
Professor habilitado em 1862 (Relatório do Ministério do Império,
1862); propaganda no jornal sobre aula de instrução primária (Correio
Mercantil, 8/06/1862); propaganda com promoção no jornal sobre
aula de instrução primária (Correio Mercantil, 25/05/1863); dá
aula de instrução primária (AL, 1864); sua residência consta como
lugar onde se pode pegar o livro Voz da amizade (Correio Mercantil,
11/04/1865); casamento com Emilia Rosa Ferreira (O Apóstolo,
7/06/1868) ; nomeado professor em Campos (Diário do Rio de
Janeiro, 22/10/1870); passageiro de navio para Campos (Diário do
Rio de Janeiro, 4/01/1871); removido de Natividade em Campos para
Mato Grosso em Saquarema (Diário do Rio de Janeiro, 10/01/1871);
professor público de Campos (AL, 1871); permuta com outro
professor para freguesia de São Gonçalo em Campos (Diário do Rio
de Janeiro, 23/03/1871); professor público de Campos, na freguesia
1854
de São Gonçalo (AL, 1872); aparece na lista de inscritos no Instituto
Pedagógico (A Instrução Pública, 1/09/1873); remoção para Friburgo
(Diário do Rio de Janeiro, 16/06/1875); professor que pediu remoção
de escola para Vila da Estrela (A Reforma, 11/12/1877); pede para
admitir em sua escola em Nova Friburgo seis alunos internos (Diário
do Rio de Janeiro, 10/01/1877) ; O sr Jose Victorino da Costa é convidado a fazer exame de sanidade em Manoel (Diário do Rio de Janeiro,
24/07/1877); ordem para ser submetido a exame de sanidade (Diário
do Rio de Janeiro, 13/08/1877); o exame de sanidade concluiu que
ele pode continuar a exercer o magistério (Diário do Rio de Janeiro,
24/08/1877; agradecimento ao professor pelo donativo as vítimas
da seca do norte (O Cruzeiro, 24/02/1878); professor publico de
Petrópolis (AL, 1879); ordem para ser submetido a exame de sanidade
(Diário de Notícias, 9/08/1885); removido para escola de Guapimirim, Magé (Diário de Notícias, 3/09/1886).
11
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14

1854

Antonio Marques Junior (Ilha da Madeira).
--

Anna Joaquina Marques
Endereço de um padre, José de Araujo Saragoça, da Venerável Irmandade de São Pedro, AL, 1854; e também de João Ferreira da Cruz &
39
C.(loja de fazenda e de roupa); de Manoel Joaquim dos Reis, armazém
de fazendas; e de armazéns de materiais para obra de Antonio Teixeira
de Barros, Al, 1854.

Rua da Prainha, 8

7

37

Rua da Princesa
Francisco José Ferreira Villaça
Francisco José Ferreira Villaça
Francisco filho teve exame de geometria anulado (Diário do Rio de
Responsável pelos alunos Francisco José Ferreira Villaça e João Ferreira 150
Janeiro, 12/02/1868); entrou como noviço na ordem beneditina e
Villaça.
viajou para Roma com Frei João de Santa Gertrudes custeados pelo
Nomeado 1° sargento do 4° batalhão da guarda nacional (Diário do
mosteiro, mas o ministro do império declarou que por causa da circular
Rio de Janeiro, 16/11/1844); pede para ser nomeado alferes da guarda
1854
38
de 10 de maio de 1855 os noviços não poderão voltar ao Brasil como
nacional da Corte (Diário do Rio de Janeiro, 15/11/1847); Caixeiro
parte da ordem beneditina (O Apóstolo, 6/11/1870); em 12/02/1871
despachante da casa comercial de Schmidt Kohfahl, (AL, 1850,
o jornal O Apóstolo publica artigo criticando a “violação da liberdade
p.185); morreu no dia 25 de maio de1855 de tuberculose pulmonar,
católica”.
tinha 42 anos, casado, despachante, morador na Rua Princesa dos
Cajueiros (Diário do Rio de Janeiro, 26/05/1855).

10

7

Rua do Coito,
50

Luis Severiano da Costa Prates
--

João Domingues dos Santos
Lista de qualificação de votantes, 32 anos, casado, sabe ler, pedreiro,
1854
filho de Joaquim Domingues dos Santos, 200$, não elegível (Diário do
Rio de Janeiro, 23/07/1976).
Alexandre Luis da Costa Prates
Lista de qualificação de votantes, 30 anos, solteiro, empregado no foro,
1854
filho de Luis Severiano da Costa Prates, residente na Rua do Regente,
sabe ler, elegível (Diário do Rio de Janeiro, 25/07/1876 e 6/02/1877).

36

Rua da Valla,
49

Laurinda Maria da Conceição
--
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Rua Estreita de
S. Joaquim

Rua do Jogo de
Pedro José d’Azevedo
Bolla, 3
Pedro José de Azevedo era inventariante do pai de Jacob José Lopes
Filho que tinha o mesmo nome (Correio Mercantil, 25/03/1866);
Pedro também era mestre condutor de embarcação, entre as viagens fez
uma para Angola (Diário do Rio de Janeiro, 5/12/1839; Diário do Rio
de Janeiro, 2/10/1847); seu escravo remador quase morreu afogado em
42
um acidente com bote (Diário do Rio de Janeiro, 4/10/1864)
Jacob José Lopes, o pai, era mestre condutor de embarcação (O despertador, 6/12/1839; Diário do Rio de Janeiro, 8/01/1844); consta na
lista de proprietários de embarcação do Almanak Laemmert, era dono
de um “brigue” chamado São Lourenço (AL, 1846, p.296); foi multado por faltar sessão do júri (Diário do Rio de Janeiro, 14/02/1854).

Justiniano Augusto Chaves
41 Nessa mesma rua, n°12, o AL, 1854, o endereço figura na lista de oficina de carpinteiro e mestre de obra, de José Antonio da Silva Chaves.

40

Francisco Gomes Rangel
Rua do LivraFrancisco era mestre de embarcação (Correio Mercantil, 10/08/1848); mento 51
em viagem marítima de1856 levou sua família (Correio da Tarde,
30/01/1856); O Almanak Laemmert de 1847 mostra um Manoel
Gomes Rangel proprietário de uma embarcação, Sumaca, de nome
“Brilhante”; missa fúnebre (A Nação, 4/04/1873).

1854

Jacob José Lopes (Filho).
--

Amador de Lemos Chaves.
1854 --

11

14

10

12

Francisco Gomes Rangel (Júnior)
O mapa de matrícula informa que iria seguir o comércio.
1854 Viúva faz petição à maçonaria, mas é negado pelo fato de Francisco
Junior ter se desligado da loja a qual pertencia (Boletim do Grande
Oriente do Brasil, 1881).
Clarindo Gomes Rangel
Passageiro de embarcação para Campos tripulada pelo mestre Francisco Gomes Rangel (Diário do Rio de Janeiro, 28/04/1871); Lista de
1854
qualificação de votantes, 33 anos, solteiro, sabe ler, negociante, filho de
Clarindo Gomes Rangel, Rua Larga de São Joaquim, 2000$, elegível
(Diário do Rio de Janeiro, 14/07/1876).

13

Antonio Gomes Rangel
1854 Antonio também se tornou mestre de embarcação (Diário do Rio de
Janeiro, 26/11/1876).
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43

José Nunes Pinheiro
Endereço Rua da Saúde, n.89, consta em O auxiliador do Correio da
Corte de 1856; missa fúnebre (Brasil, 1885); José aparece na lista de
“Fábrica de calçados e lojas de sapateiro” para homens no Almanak
Laemmert com o endereço da rua da saúde, n.89 (AL, 1853, p.527;
1854, p.563, 1855, p.627...); no AL de 1857 seu endereço muda para
Rua da Saúde, n.231 (AL, 1857, p.672).

Rua da Saúde,
89
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João Nunes Pinheiro
João lista de qualificação de votantes, 32 anos, solteiro, artista, filho
de José Nunes, sabe ler, 700$, elegível (Diário do Rio de Janeiro,
30/01/1877); casamento com Isabel Francisca de Medeiros (O Globo,
1855
30/08/1877); ficou ferido em acidente enquanto trabalhava na
descarga de carvão no trapiche da Gamboa (A Reforma, 18/10/1878,
e O Cruzeiro, 18/10/1878); recolhido em tratamento no Hospital da Venerável Ordem Terceira do Carmo (Gazeta de Notícias,
28/05/1881).

Manoel Nunes Pinheiro
Manoel foi conselheiro do Grêmio Musical (AL, 1874, p.480); tesoureiro interino da Associação de Socorros Mutuo Liga Operária (Gazeta
de Notícias, 16/06/1878); tesoureiro da Associação de S.M. Liga
Operária (Gazeta de Notícias, 14/01/1880); bilhete de loteria (Gazeta
de Notícias, 25/07/1881); conselheiro da Sociedade Beneficente dos
marceneiros, carpinteiros e artes correlativas (Gazeta de Notícias,
17/01/1882); agradecimentos aos que assistiram ao espetáculo no
Teatro São Pedro de Alcântara em benefício da associação de S.M. Liga
Operária (Gazeta de Notícias, 24/09/1882); membro da comissão de
1855
sindicância da Sociedade de Beneficência Perfeita Amizade (Gazeta de
Notícias, 1/08/1882); membro do conselho da Associação de Socorros
Mútuos Memória à Restauração de Portugal (Gazeta de Notícias,
16/08/1882); conselheiro da S.B. dos Marceneiros, Carpinteiros e
Artes Correlativas (Gazeta de Notícias, 9/01/1883) ; secretário da
Associação Real de Socorros Mútuo D. Luiz I (AL, 1883, p.1172);
sócio benemérito da Associação de Socorros Mútuo Liga Operária
(A Folha Nova, 14/05/1883); secretário da Associação de S.M. Liga
Operária (Gazeta de Notícias, 15/05/1882); conselheiro membro
fundador da Associação da Providência Doméstica (A Folha Nova,
15/07/1883).

7
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Rua de S.
Fortunata Maria de Mendonça
Fortunata aparece com mesmo endereço em O auxiliador do Correio Pedro da Corte de 1857 com a ocupação de modista; também aparece na
lista de “modistas e costureiras” do Almanak Laemmert de 1856 com o
45
mesmo endereço (AL, 1856, p.658); juíza da Sagrada família da irmandade do Divino Espírito Santo da freguesia de Santana (AL, 1857,
p.193); zeladora da irmandade do Divino Espírito Santo da freguesia
de Santana (AL, 1858).

Rua Formosa,
Joaquim José Pereira d’Almeida
101A
Joaquim era alferes do corpo de cavalaria da guarda nacional (Diário
do Rio de Janeiro, 5/12/1839); publica artigo se defendendo de
acusações de extravio enquanto despachante (Diário do Rio de Janeiro,
13/03/1843); Subscrição de lista de oficiais da guarda nacional para a
construção de um arco luminoso para chegada do imperador (Diário
do Rio de Janeiro, 17/04/1846); escrutador da mesa eleitoral na freguesia de Santana (Diário do Rio de Janeiro, 14/12/1852); aparece no
Almanak Laemmert como despachante da Alfândega residente na Rua
Formosa (AL, 1853, p.152); subscritor da lista para estatua equestre
de D. Pedro I (Diário do Rio de Janeiro, 15/03/1856); Consta na
lista da chapa dos “genuínos liberais” da freguesia de Santana (Diário
do Rio de Janeiro, 1/11/1856); Jurado do júri da Corte (Correio da
44
Tarde, 16/06/1860); lista de votantes qualificados, casado, 54 anos,
despachante (Correio da Tarde, 27/02/1860); juiz de paz da freguesia
de Santana (Boletim da Ilustríssima Câmara Municipal, 1865, p.15);
irregularidade na pena d’água da casa de Joaquim na Rua Formosa,
n.101A (Boletim do Expediente do governo, 1862, p.11); lista da
chapa do partido progressista (Diário do Rio de Janeiro, 5/08/1863);
membro de loja maçônica (Boletim do Grande Oriente do Brasil,
1878, p.418); juiz de paz da freguesia da Santana (Diário do Rio
de Janeiro, 10/01/1867); dispensado do cargo de despachante da
alfândega (Diário do Rio de Janeiro, 10/05/1867); consta na lista de
qualificação de votantes, casado, 70 anos, comerciante, sabe ler, elegível
(Diário do Rio de Janeiro, 21/01/1877); missa fúnebre (Gazeta de
Notícias, 4/06/1891).

1855

1855

Pedro Fortunato Lamin.
--

Luis Joaquim Pereira de Almeida
Luis morreu aos 18 anos de tisica pulmonar (Diário do Rio de Janeiro,
12/10/1864).

João Baptista Pereira de Almeida
João está na lista do anúncio do exame da escola pública da freguesia
de Santa Rita (Diário do Rio de Janeiro, 15/12/1856); foi inspetor de quarteirão da freguesia de Santana (AL, 1865); empregado
(escriturário do pessoal de trafego) da administração da Estrada de
1855 Ferro D. Pedro II (AL, 1867); lista do júri da Corte (Diário do Rio
de Janeiro, 27/09/1870); missa fúnebre da irmã cujo anúncio lista os
nomes das pessoas da família (Diário do Rio de Janeiro, 7/05/1871);
nomeado agente da Estrada de ferro D. Pedro II (Diário de notícias,
19/04/1872); pede exoneração do lugar de agente da estação da Conceição da Estrada de Ferro D. Pedro II (A Nação, 17/01/1874).

8
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Manoel José de Serpa
Campo de S.
Manoel morador de São Cristóvão que subscreveu lista para “encaCristóvão, 97
namento do Maracanã” (Diário do Rio de Janeiro, 23/09/1830); era
arruador da freguesia do Engenho Velho já morador de São Cristóvão
(AL, 1844); avaliador de prédios urbanos, seu endereço São Cristóvão,
n.97 (AL, 1853); ajudante de Arruador da comissão das obras da
Câmara Municipal (AL, 1854); Figura na lista de “Avaliadores
juramentados perante os juízes comerciais, nomeados pelo Tribunal de
46 comércio” (está na Seção Prédios Urbanos), endereço Campo de São
Cristóvão, 97 (AL, 1854); missa fúnebre da filha cujo anuncio traz
o nome do filho Eugênio (Correio Mercantil, 1/05/1860); arruador
e avaliador de terrenos (AL, 1857); em 1862, o Almanak traz outro
endereço (AL, 1862); subscrição de lista de doação de 5% do salário
para defesa dos portos (Diário do Rio de Janeiro, 20/01/1863); júri da
corte (Diário do Rio de Janeiro, 21/06/1865); substituição do finado
arruador (Diário do Rio de Janeiro, 11/10/1870); missa fúnebre
(Diário de Notícias, 18/08/1870).
1855

Eugênio José de Serpa
Eugênio aparece no anúncio de jornal acerca dos de alunos a serem
examinados na Escola Pública de Santa Rita (Diário do Rio de Janeiro,
15/12/1856); lista de qualificação de votantes, 33 anos, solteiro, negociante, elegível, sabe ler, filiação ignorada (Diário do Rio de Janeiro,
23/01/1877); missa fúnebre (Correio da manhã, 16/08/1905).
12
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Rua do Conde,
Visconde de Baependy
17
Braz Carneiro Nogueira da Costa Gama, 2º visconde de Baependi,
depois Conde de Baependi, nasceu na Província do Rio de Janeiro
no dia 22 de maio de 1812, filho de Manuel Jacinto Nogueira da
Gama, marquês de Baependi, e Francisca Mônica Carneiro da Costa.
Era militar e alistou-se na Cavalaria em 1826. Casou-se com Rosa
Mônica Nogueira Vale da Gama. Exerceu os cargos de tenente-coronel
da Guarda Nacional (1832); coronel (1833); presidente da Câmara
Municipal da Província do Rio de Janeiro, presidente da Província de
Pernambuco (1886); Deputado à Assembleia Geral Legislativa, 1842
a 1844, 1850 a 1863, 1869 a 1872; senador (1872 a 1887); presidente
da Câmara dos Senadores de 1885 a 1887, representando a Província
47 do Rio de Janeiro (posse em 21 de maio de 1872). Dedicou-se ao ramo
da agricultura em Valença, Província do Rio de Janeiro. Como coronel
da Guarda Nacional, chefiou a Legião de Valença, Vassouras e Paraíba
do Sul, no Estado do Rio. Deputado por sete legislaturas, auxiliou as
autoridades nos movimentos revolucionários nas províncias de Minas
Gerais e São Paulo (1842). Prestou valiosos serviços para a extinção de
epidemia de cólera, que se manifestou na Província do Rio de Janeiro
em 1855. Recebeu os títulos de Gentil-Homem da Imperial Câmara;
Fidalgo Cavaleiro da Casa Imperial; Visconde com Grandeza, pelo
decreto de 12 de outubro de 1828; Conde de Baependi, pelo decreto
de 2 de dezembro de 1858. Faleceu na Província do Rio de Janeiro no
dia 12 de maio de 1887. Fonte: http://www2.camara.leg.br/a-camara/
conheca/historia/presidentes/braz_gama1.html
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1855
Carlos Prigs (Alemanha).
--

Manoel Correa da Silva (Ilha de São Miguel).
--
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Praia do Saco, 4

Catumby
Manoel Ferreira dos Santos Lima
Grande, 26
Manoel definidor da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da
Penitência (AL, 1873); mordomo da Sociedade portuguesa de beneficência (Diário do Rio de Janeiro, 3/09/1874); sócio da Comissão Central Portuguesa de Socorros (Diário do Rio de Janeiro, 28/04/1874);
mesário da confraria Nossa Senhora das Dores da Candelária (AL,
1874); membro de loja maçônica (Boletim do Grande oriente do
49
Brasil, 1875); sócio da Associação promotora da instrução de meninos
(Diário do Rio de Janeiro, 9/06/1875); libertou três escravos (Mercantil, 19/04/1884); conselheiro da Imperial Companhia de Seguro
Mutuo contra fogo junto com Pardal (AL, 1885); missa fúnebre do
comendador (Gazeta de Notícias, 5/10/1888).
O endereço fornecido também era do inspetor de quarteirão da freguesia de Santana, Francisco Ferreira da Costa.

João Luis da Costa Oliveira
Sobre o pai João: segundo Correio Mercantil João foi nomeado
guarda da Alfândega de primeira classe em 1858 (Correio Mercantil,
5/02/1858), mas há uma nota em que ele enquanto guarda da alfândega fez uma apreensão de dez carneiros na Praia do Peixe (Diário do
48 Rio de Janeiro, 5/09/1851).

Oscar Ferreira dos Santos Lima
Praça reformado em 1869, era sargento ajudante do 51° Corpo de
voluntários da Pátria (Opinião liberal, 25/06/1869); recebeu pensão
enquanto sargento ajudante do 51° Corpo de voluntários da Pátria
por ter ficado inutilizado por ferimentos (AL, 1870, suplemento); foi
excluído da lista de qualificação de votantes por ter profissão excetuada
1855 por lei ou não ter profissão conhecida (Diário do Rio de Janeiro,
8/02/1877); convidado e exibir seu título de eleitor com averbação de
mudança (Gazeta da Tarde, 30/09/1887); missa fúnebre a pedido do
pai Comendador Manoel Ferreira dos Santos Lima e família (Gazeta
de Notícias, 19/01/1888); missa fúnebre a pedido dos colegas subdelegados e inspetores de quarteirão (Gazeta de Notícias, 8/02/1888).

João Luis da Costa Oliveira Junior
João Junior era guarda da Alfândega (AL, 1870); nomeado
praticante da recebedoria do Rio de Janeiro (Gazeta de Notícias,
11/09/1880); secretario da Sociedade Teatral Obreiros do Porvir (O
Paiz, 28/09/1886); recebeu diploma de professor de aritmética pelo
1855
Liceu de Artes e Ofícios em 1889 – tem pessoas mais velhas também
como Domingos Jacy Monteiro (Diário do comércio, 2/12/1889);
tornou-se professor do Liceu de Artes e ofícios (Diário do comércio,
21/12/1889); lista de eleitores de Inhaúma (Diário de Notícias,
1/09/1890); fiscal de imposto do fumo da freguesia de Inhaúma
(Diário de Notícias, 23/08/1892).
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Morro da
Francisco Xavier da Silva Moura
Saúde, 20
Praça do corpo de artilharia da Marinha (O Despertador,
30/11/1840); Empregado do Quartel General da Marinha no Arsenal,
residente no morro da Saúde, n.20 (AL, 1847); oficial inspetor de
quarteirão (AL, 1850); Juiz de paz da freguesia de Santa Rita, Morro
da Saúde, 20 (AL, 1854); consta na lisa de eleitores governistas
de Santa Rita (Diário do Rio de Janeiro, 15/12/1860); secretario
da junta de qualificação de votantes (Diário do Rio de Janeiro,
51
21/01/1861); nomeado cavalheiro da Ordem da Rosa (Gazeta da
Tarde, 20/01/1861); secretaria da mesa de qualificação de votante de
Santa Rita tendo como suplente Domingos Thimoteo de Carvalho
(Diário do Rio de Janeiro, 16/01/1871); foi denunciado nas eleições
de 1872 por ser morador da Rua de Todos os Santos, n.20, na freguesia
de Inhaúma e estar na presidência da mesa paroquial de Santa Rita (A
Reforma, 12/09/1872); suplente do subdelegado da freguesia de Santa
Rita (AL, 1874); missa fúnebre (O Globo, 24/05/1874).

50

José Miguel Correa
Rua do LivraRua do Livramento, n.104, era o endereço de José Antonio Pereira
mento, 104
Leal, adido da Contadoria geral do Ministério da Marinha (AL, 1854,
1855, 1856...). Pereira Leal era padrinho de Emília Correa que era irmã
de Jorge e Augusto (Diário do Rio de Janeiro, 11/09/1871).
José Miguel Correa morreu aos 47 anos de febre perniciosa , casado
(Diário do Rio de Janeiro, 4/10/1869).

Modesto Candido da Silva Moura
Lista de qualificação de votantes, 29 anos, casado, agencias, filho de
1855 Francisco Xavier da Silva Moura, elegível, sabe ler, Rua Todos os Santos
(Diário do Rio de Janeiro, 24/07/1876).

Francisco Xavier da Silva Moura
Francisco, o filho, lista de qualificação de votantes, 31 anos, solteiro,
empregado público, filho de Francisco Xavier da Silva Moura, elegível,
sabe ler, Rua Todos os Santos (Diário do Rio de Janeiro, 24/07/1876);
1855
casamento com Rosa Pereira do Nascimento Varguinha (O Apóstolo,
13/11/1878); missa fúnebre a pedido da família, onde consta o nome
do irmão Júlio que também aparece nas listas de votantes de 1877
(Gazeta de Notícias, 25/12/1890); missa fúnebre a pedido dos colegas
empregados do Colégio Militar (Gazeta de Notícias, 18/03/1891).

Augusto José Correa
Augusto, 24 anos, maquinista do Arsenal da Marinha, foi submetido
1855
a procedimento médico para tratar de sequelas da sífilis relatado nos
Anais Brasilienses de Medicina de 1868, p.320 a 326; morreu aos 27
anos de acesso pernicioso (A Nação, 9/01/1873).

Jorge Augusto Correa
Jorge fez um requerimento a Marinha que foi encaminhado ao inspetor de arsenal (Diário do Rio de Janeiro, 13/03/1876); casamento com
Elvira Candida (O Apóstolo, 7/07/1876); Jorge morreu em 1907 e o
1855
capitão do mar e da guerra, chefe do corpo de maquinas da marinha de
guerra recebe uma nota de jornal que cita sua trajetória militar como
maquinista, começou sendo nomeado maquinista de 3ª classe em 1869
e fez campanha no Paraguai onde conquistou a medalha de Aviz (O
Século, 16/05/1907).
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Joaquina Rosa da Boa Hora
55 --

54

Joaquim Antonio de Miranda
--

João José de Carvalho
53 --

Rua do Príncipe, 53

Mato Grosso,
25

Rua do Jogo de
Bolla, 8

Francisco Lopes Barbosa
Rua Estreita de
Francisco Lopes Barbosa era padre vigário na Vila de Iguassu (Correio S. Joaquim, 28
Mercantil, 1/12/1852) e tinha um sobrado na Rua Estreita de São Joaquim, n.28, que foi a arremate judicial por conta da execução que uma
52
pessoa promoveu contra a herança do dito padre (Correio Mercantil,
6/07/1856); ele comprou este sobrado de Thomaz Alves de Souza
Bastos em 1842 (Diário do Rio de Janeiro, 19/11/1842); era eleitor da
freguesia de Vila de Iguassu (Diário do Rio de Janeiro, 23/07/1847).

11

12

Raphael Antonio de Miranda
Raphael Lista de qualificação de votantes, 33 anos, casado, artista,
1855 filho de Joaquim Antonio de Miranda e Rosa Maria de Miranda,
Rua do Mato Grosso, n.1, sabe ler, elegível (Diário do Rio de Janeiro,
20/01/1877); morreu aos 40 anos de acesso pernicioso (Gazeta de
Notícias, 31/07/1884).
Bernardo Francisco de Mendonça
1855 Cabo voluntário da pátria adido ao 14° Batalhão de infantaria (Diário
do Rio de Janeiro, 5/02/1867).

5

5

André Avelino de Carvalho
André preso na freguesia de Santa Rita por “vagabundo e desordem”
(Diário do Rio de Janeiro, 11/06/1871).

1855

Francisco Lopes Barbosa
O menino Francisco parece ter se tornado aluno do Depósito de
Aprendizes artilheiros, anúncios de exames da escola realizados na
Fortaleza de São João listam o nome dele como cabo (Diário do Rio de
1855
Janeiro, 20/11/1867, 2/12/1867; Correio Mercantil, 26/11/1867).
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Rua do Fogo,
105

Raphael Ferreira Fontinha
Rua da PraiConsta como endereço de uma oficina de ferreiros e serralheiros chanha, 97
58
mada Pinto & Ferreira, AL, 1854; também é o endereço do serralheiro
Joaquim Alves Ferreira do Almanak Laemmert de 1859.

Rua da ImperaManoel Machado Fagundes
triz, 30
Consta na lista de negociante com armazém de secos e molhados do
Almanak Laemmert de 1854 com endereço na Rua da Imperatriz,
n. 30; foi autuado e recebeu multa (Correio Mercantil, 6/06/1850);
subscreve abaixo-assinado contra fechamento do cemitério de São
57 Francisco de Paula no Catumby (Correio Mercantil, 22/08/1851);
leilão de mercadorias (vinho, cerveja, utensílios, secos e molhados) da
massa falida de Manoel nas casas de negócios situadas nas ruas Estreita
de S. Joaquim, Imperatriz e Nova do Livramento (Correio Mercantil,
22/09/1863); leilão do prédio na Rua da Imperatriz, n. 30, pertencente
à massa falida de Manoel (Correio Mercantil, 17/04/1864).

Adriano José da Silva Braga
Adriano colocou anuncio de leilão de toda mobília da casa na Rua
do Fogo, n.105 (Correio Mercantil, 15/02/1856); consta na lista
de boticários do Almanak Laemmert (1850, 1866...); e também na
lista de despachantes da Alfândega (AL, 1859, 1869...); mesário da
56 Irmandade do Santíssimo Coração de Jesus na igreja matriz de S. José
(AL, 1869); pede autorização para vender medicamento contra queimadura (Gazeta da Tarde, 19/12/1882); convocado pelo procurador
doa feitos da Fazenda Nacional para apresentar suas duas escravas
para serem alforriadas pelo fundo de emancipação (Gazeta da Tarde,
11/02/1885).
Manoel Machado Fagundes
Manoel Junior consta na lista de comerciante de secos e molhados do
Almanak Laemmert de 1865 na Rua Estreita de S. Joaquim, n.97.

Antonio Maria Ferreira.
1855 --

1855

1855

Sisemando (ou Dilermando) Felisberto da Silva.
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Rua da ImperaSimeão Borges da Cunha (Bahia)
Nota informando que informa que o individuo que faleceu de chamava triz, 2
Simeão Borges da Craz, era natural da Bahia, oficial de ferreiro,
60 trabalhador no arsenal de guerra, morador na Rua do Cano, n. 143,
presume-se que tinha um filho chamado Agostinho Borges da Cunha
filho de Maria Luiza Joanna de Castro (Diário do Rio de Janeiro,
5/12/1855).

Rua da Saúde,
Matheus de Oliveira Borges
Responsável pelos alunos Matheus de Oliveira Borges, Manoel Anto- 122
nio de Oliveira Borges, Pedro Antonio de Oliveira Borges e Domingos
de Oliveira Borges.
Eleitor, proprietário e negociante (Diário do Rio de Janeiro,
4/09/1840); eleito juiz de paz (Diário do Rio de Janeiro,
15/09/1840); Desonera João Caetano, dono do teatro, da responsabilidade de dívida (Diário do Rio de Janeiro, 14/02/1844); nome citado
em artigo sobre as eleições em Santa Rita (O Brasil, 12/11/1844);
o AL de 1846 registra Matheus como proprietário de armazém
de materiais; júri da corte (Gazeta dos tribunais, 18/08/1846);
venda de botes e escravos (Diário do Rio de Janeiro, 11/01/1853);
agradecimento público a Costa Bastos (Diário do Rio de Janeiro,
14/06/1855); subscrição de lista de Felicíssimo Durval para Estátua
Equestre de Pedro I (Diário do Rio de Janeiro, 21/1/1856); multado
59
por não comparecer à convocação do júri da corte (Correio Mercantil,
16/07/1857); júri da corte (Correio Mercantil, 25/06/1857);
Negociante de armazém de materiais para obra na Rua da Saúde, 122
(AL, 1858); petição de convocação de credores (Correio Mercantil,
2/10/1860); curador da massa falido do finado Domingos Villar
(Correio Mercantil, 14/10/1860); júri da corte (Diário do Rio de
Janeiro, 9/04/1861); dono de armazém de materiais para obra (AL,
1861); sacristão da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora da
Conceição e Boa morte (AL, 1863); solicita demarcação de terreno
em Valongo (Correio Mercantil, 10/03/1864; 22/10/1864); venda
do grande prédio na Rua da Saúde, 122 do finado com vista para o
mar, estalagem para caixeiros e escravos, etc. (Diário do Rio de Janeiro,
4/11/1870; 19/11/1870; 2/05/1871; 26/06/1871); arrematação dos
bens do finado Matheus de Oliveira Borges (Diário do Rio de Janeiro,
6/06/1871; 14/07/1871; 30/07/1871); venda de escravos do espólio
do finado (Diário do Rio de Janeiro, 21/06/1871).
Manoel Antonio de Oliveira Borges
Contínuo da Fortaleza da Conceição (AL, 1878).

1855

Agostinho Borges da Cunha (Bahia).
--

Domingos de Oliveira Borges
Nomeado curado do irmão Matheus, em razão de demência, no
1855 inventário do pai (Diário do Rio de Janeiro, 16/02/1877); identificado
como empregado da alfândega em abaixo-assinado de moradores da
Rua de Santa Teresa (Gazeta de Notícias, 26/01/1889).

1855

Matheus de Oliveira Borges
Listado entre os alunos que prestaram exames na escola de Santa Rita
(Correio Mercantil, 14/12/1856); nomeado adjunto por portaria de
19/06/1857 (Relatório IGIPSC do ano de 1858); enquanto professor
adjunto depõe em defesa do professor Jordão (Correio Mercantil,
5/10/1858); adjunto da escola da freguesia de Santana em 1859
(Relatório IGIPSC, 1859 e 1860); exonerado da função de adjunto em
1862 (Relatório da IGIPSC de 1862); casamento com Maria Antonia
Cantarina (O Apóstolo, 19/07/1868); Matheus de Oliveira Borges
Filho, inventariante do pai (Diário do Rio de Janeiro, 20/05/1870;
1855
21/05/1871); Matheus publica nota para explicar o problema com a
hipoteca da casa (Diário do Rio de Janeiro, 5/12/1870); negociante de
armazém de materiais para obra (AL, 1874); júri da corte (Gazeta de
Notícias, 13/11/1875); lista de qualificação de votantes, negociante,
casado, elegível (Diário do Rio de Janeiro, 18/01/1877); praticante
da Diretoria Geral da Tomada de Contas (AL, 1880); nomeado
escriturário da Caixa de Amortização (AL, 1882; Gazeta de Notícias,
12/01/1882); morte da mãe (Gazeta de Notícias, 27/07/1885); júri
da corte (Gazeta de Notícias, 6/05/1886); missa fúnebre para Matheus
Filho (O Paiz, 1/03/1887).
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Travessa das
Comendador Bernardo Gomes Braga
Mangueiras, 26
Exonerado do cargo de subdelegado em Macaé (Diário do Rio
de Janeiro, 9/05/1848); apresenta representação contra validade
das eleições na freguesia de Neves em Macaé (Correio Mercantil,
24/12/1848); Subdelegado em Macaé (AL, 1849); cavaleiro da
Ordem da Rosa (Diário do Rio de Janeiro, 3/12/1849); eleito juiz
de paz em Macaé (Correio da Tarde, 18/06/1849); nome citado em
artigo sobre Macaé (Correio da Tarde, 20/11/1849); vereador de
Macaé e presidente da Câmara Municipal (AL, 1851); juiz de paz
mais votado em Neves (Diário do Rio de Janeiro, 7/07/1851); eleitor
em Macaé (AL, 1853); registro no porto de chegada à Corte com
mulher, seis filhos, dois agregados e oito escravos (Correio Mercantil,
5/0/1853); capitão da Guarda Nacional em Macaé (AL, 1854); Fazendeiro de Café do município de Macaé (AL, 1854); um de seus escravos
morreu asfixiado trabalhando numa fábrica de gás (Correio Mercantil,
16/07/1858); lista de eleitores da Rua do Aterrado na Corte, 48 anos,
61 casado, proprietário (Correio da Tarde, 25/02/1860); escravo de
Bernardo atropelado por um tilburi (Correio Mercantil, 8/04/1860);
falecimento em 1860 (AL, 1860); sepultado em 8/01/1861(Diário
do Rio de Janeiro, 30/01/1861); missa fúnebre (Correio Mercantil,
12/02/1861).
11

9

Sabino Gomes Braga
O mapa de matrícula de 1855 informa que iria seguir estudos
superiores; aluno da quinta classe do Colégio São Pedro de Alcântara
(Correio Mercantil, 18/12/1853); casamento (Correio Mercantil,
1855
18/02/1867); inspetor de quarteirão da freguesia de Santana (AL,
1872, 1875); lista de qualificação de votantes, 31 anos, casado,
negociante, filho de Bernardo Gomes Braga (Diário do Rio de Janeiro,
22/01/1877); excluído da lista de votante por ter se mudado (A
Reforma, 4/07/1878).
Henrique Gomes Braga
Aluno da quinta classe do Colégio São Pedro de Alcântara (Correio
Mercantil, 18/12/1853); anúncio de vende modinha sentimental para
piano e canto (Correio Mercantil, 14/10/1862); ganhou medalha
de prata na aula de rudimentos e solfejos da Academia de Belas Artes
(Correio Mercantil, 7/12/1863); aprovado no exame de francês (Correio Mercantil, 20/12/1863); divulgação da composição de quadrilha
história de Henrique (Correio Mercantil, 30/05/1865); ganhou
menção honrosa na seção de música da Academia de Belas Artes
(Correio Mercantil, 13/12/1866); ganha medalha de prata em canto
na Academia de Belas Artes (Correio Mercantil, 24/12/1867); aluno
do Imperial Conservatório de Música da Corte (Correio Mercantil,
1855
19/12/1867); organista da Capela Imperial (AL, 1870); apresentação
do pianista Henrique no Club Fluminense (A Reforma, 19/07/1871);
demitido do cargo de organista da capela imperial (Diário do Rio de
Janeiro, 6/09/1871); membro da comissão de redação da Sociedade
Brasileira de Ensaios Literários (A República, 10/03/1872); lista de
qualificação, 31 anos, elegível, professor, filho de José Gonçalves Braga
(Diário do Rio de Janeiro, 24/02/1877); estando em Paris, envia
romance para o Brasil (Revista Musical e de Belas Artes, 26/07/1879);
oferece obra para canto e piano à Revista Musical e de Belas Artes
(12/07/1879); concerto no Salão Bevilacqua (Revista Musical e de
Belas Artes, 13/11/1880); concerto no Club Mozart (20/11/1880);
consta como passageiro em navio com destino a França (Gazeta de
Notícias, 30/06/1880).
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Morro de Ptª
Diogo Manoel Gaspar
Tenente do 2° batalhão do Estado Maior, Rua da Saúde (AL, 1854);
Mattos, 12
Promovido a Capitão do 2° batalhão do Estado Maior Morro de Paula
Mattos (AL, 1857); está na lista de procuradores, agentes de causas no
foro civil e comercial, Rua do Paraíso no Morro de Paula Mattos, (AL,
64
1857, p.456:); capitão advogado e solicitador de audiência (AL, 1859,
1863); júri da corte (A Nação, 18/10/1874); lista de qualificação
de votantes, 63 anos, casado, proprietário (Diário do Rio de Janeiro,
5/02/1877); missa fúnebre, era sogro de um redator do jornal (Cidade
do Rio, 24/08/1901); missa de 30º dia (O Paiz, 17/11/1901).

Rua da ImpeJoão Baptista Coelho
63 Negociante de armazém de mantimentos secos, Rua da Imperatriz, 107 ratriz
(AL, 1854).

Francisco Pereira da Silva Vidal
Ilha das Cobras
Aparece na lista de “Fieis dos Armazéns” da Alfândega – trapiche
da Ilha das Cobras (AL, 1850, 1854, 1855, 1861); alferes da 7ª
companhia da Guarda Nacional (Correio Mercantil, 16/09/1853);
tenente do 2º Batalhão de Caçadores (Correio da Tarde, 24/04/1857);
júri da corte (Correio Mercantil, 26/01/1859); secretário da Junta de
Corretores (AL, 1869); cavaleiro da Guarda Nacional da Corte (AL,
62 1871); comandante da 1ª Companhia (AL, 1872); major honorário na
Europa, em licença (AL, 1875); membro da diretoria da Companhia
de Resgate Militar (Gazeta de Notícias, 11/07/1876); denúncia do
corretor de fundos públicos Francisco Pereira da Silva Vidal (Gazeta de
Notícias, 8/12/1886); pede licença da função de corretor para tratar
da saúde (Diário de Notícias, 3/04/1888) ; morte do corretor em
9/05/1888 (A época, 10/05/1888); anúncio de missa fúnebre para o
major onde consta o nome do filho (Gazeta de Notícias, 13/05/1888).

1855

1855

1855

Francisco Diogo d’Oliveira Gaspar
Casamento com Adelaide Buchet Fontes (O Apóstolo, 4/07/1868).

João Baptista d’A. Coelho.
--

Francisco Pereira da Silva Vidal
Nomeado terceiro escriturário do Tesouro Nacional (Gazeta da Tarde,
17/11/1883); Assalto à casa de Vidal Filho (Diário de Notícias,
30/01/1887); missa fúnebre (Jornal do Brasil, 20/08/1891).
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Luiz Antonio da Sª Beltrão
“Chefe da divisão de graduados” da Comissão de exame do pessoal e
material da armada (Marinha) tem várias comendas. Endereço morro
do Livramento, n. 4 (AL, 1857).

João Gomes dos Passos Perdigão
--

68

Morro do
Livramento,
n. 4

Rua Formosa,
89

Elisa Vieira da Silva
66 Elisa era mãe do professor Pardal, foi sepultada em 1881 (Gazeta de
Notícias, 12/03/1881).

67

Mato Grosso

Manoel Antonio Mafra
Manoel era adido efetivo de praticante do correio da Corte (AL,
1857); tesoureiro da Devoção Nossa Senhora da Conceição em São
Francisco na Prainha (Correio Mercantil, 24/09/1857); inspetor de
quarteirão freguesia de Santa Rita (AL, 1862); secretário da Sociedade
Patriótica Sete de Setembro com reunião na Rua de Mato-Grosso
(Correio Mercantil, 4/7/1863); tesoureiro da Sociedade Patriótica
65
Sete de Setembro com reunião na Rua de Mato-Grosso (Diário do
Rio de Janeiro, 11/10/1863); praticante do correio (AL, 1864);
demissão do cargo de praticante do correio (Diário do Rio de Janeiro,
1/04/1865); terceiro oficial da Diretoria Geral dos Correios (1866);
morte do 3° oficial (AL, 1876, p.280 alterações e emendas); tinha um
filho com mesmo nome, Júnior, que era do Corpo de maquinistas da
marinha (AL, 1878, 1880...).

1856

1856

1855

Francisco Gomes dos Passos Perdigão
Foi nomeado professor adjunto.

Antonio Luiz da Sª Beltrão
Ambos, subscrição de lista para estátua equestre de D. Pedro I, lista do
professor Pardal (Diário do Rio de Janeiro, 22/12/1855).

Candido de Faria Pardal.
--

Antonio Galdino de Jesus Mafra
Casamento com Antônia Henriqueta Antunes Guimarães (O Apóstolo, 9/04/1871); subscrição para monumento aos bravos falecido na
batalha de Riachuelo (O Globo, 11/06/1875); foi aluno Alferes de
Infantaria da Escola Geral de tiro de Campo Grande (AL, 1876); Lista
de qualificação de votantes da freguesia de Campo Grande, 29 anos,
1855 casado, sabe ler, militar, escola de tiro, filho de Manuel Antonio Mafra,
elegível (Diário do Rio de Janeiro, 24/07/1876); aprovado plenamente
no exame de tiros da Escola de Tiros de Campo Grande (O Globo,
14/11/1876).
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