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Apêndice 10

Notas de jornais referentes aos professores que atuaram nas escolas públicas
no mesmo período de Pardal (1837-1874)
NomeaNome
ção

1824

1832?
(ou
antes)

1833?
(ou
antes)

1823

Simão Bernardino Costa
Passos

João José Pereira Sarmento

Notas de jornais
Era professor substituto da cadeira de São José para a qual foi
indicado pelo professor regente (Diário do Rio de Janeiro,
22/06/1824); o Correio Oficial registra Simão como professor
do Engenho Velho (Correio Oficial, 31/03/1835); Juiz de
direito do Engenho Velho (Correio Mercantil, 15/05/1848);
seu afilhado e futuro professor público Marcos Bernardino da
Costa Passos publica nota de missa fúnebre de Simão em 1849
(Correio Mercantil, 7/03/1849).
Nome mencionado em queixa do fiscal da freguesia sobre o
professor (Diário do Rio de Janeiro, 14/06/1832); membro do
júri da Corte (Diário do Rio de Janeiro, 18/01/1834); morreu
em 1852 (Diário do Rio de Janeiro, 21/05/1852); pedido da
viúva Mathildes Joaquina da Conceição Sarmento das quantias
devidas ao professor (Diário do Rio de Janeiro, 17/08/1852).

Padre Francisco José Alves
da Silva

Decreto decide “desonerar” do cargo de professor por não
poder conciliar com o de vigário (Correio Oficial, 3/10/1833);
decreto que concede demissão do cargo de professor (Correio Oficial, 27/01/1837); Vigário da freguesia de Paquetá
e cavaleiro da Ordem de Cristo (Diário do Rio de Janeiro,
1/04/1845); eleitor da freguesia de Paquetá (Correio Mercantil,
23/12/1848).

Luis Antonio da Silva
Barata

Membro de comissão da Sociedade de Instrução Elementar
(Correio Oficial, 1833); o “público mestre de primeiras letras”
explica gratuitamente os “Elementos de Euclides” e convida os
pais a assistirem (Diário do Rio de Janeiro, 10/05/1834); membro do júri da Corte (Diário do Rio de Janeiro, 6/04/1836);
falecido segundo Correio Oficial de 15/02/1837.
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1834
1837
Francisco Joaquim
(relatóNogueira Neves
rio da
IGPSC)

1818
1837

1833

Professor da Escola do Ensino Mútuo criada por decreto de
13 de abril de 1823 (Almanach do Rio de Janeiro, 1824);
membro da comissão encarregada de organizar um projeto de
regulamento para as escolas de primeiras letras (Decreto de
19/11/1829); prestou juramento o professor da Escola Nacional
de Ensino Mútuo da Freguesia de Sacramento, em 5/12/1834
(Correio Oficial, 18/12/1834); assina nota que alerta sobre a
proibição de restringir matricula por freguesia (Correio Oficial,
1835); reforma e concerto de mobília da Escola Normal de
Ensino Mútuo da freguesia de Sacramento (Correio Oficial,
14/04/1835); Contribuía para o Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado (Correio Oficial, 11/01/1836);
professor da Aula Pública de Ensino Mútuo (18/02/1837);
mudança de escola para Glória (Correio Oficial, 14/06/1837);
agradecimento ao médico que curou doença do filho (Diário
do Rio de Janeiro, 4/07/1843); membro de banca examinadora dos candidatos a substitutos (Diário do Rio de Janeiro,
19/06/1849); membro do júri da Corte (Diário do Rio de
Janeiro, 12/07/1855); consta na lista de subscrição de Pardal
para estátua equestre (Diário do Rio de Janeiro, 22/12/1855);
foi padrinho de um “chim” convertido (Diário do Rio de
Janeiro, 11/05/1856); aparece na lista de qualificação de votantes de 1876, aos 86 anos, aposentado, elegível (Diário do Rio de
Janeiro, 17/07/1876); faleceu em 5 de abril de 1878 aos 88 anos
de catarro pulmonar (8/04/1878).

Venancio José da Costa

Professor pelo método de ensino mútuo – Correio Oficial
(1835); lista de votantes de Paquetá (Gazeta Oficial do Império
do Brasil, 25/01/1847); problema com comprovação de
casamento (Correio Mercantil, 29/11/1848); jubilado em
05/12/1856.

Luis José de Mello

Membro do júri da corte (Correio Mercantil, 7/11/1848);
morte em 1855 aos 46 anos de febre perniciosa (Correio Mercantil, 9/02/1855); missa fúnebre de 30° dia feita a pedido dos
professores (Correio Mercantil, 23/02/1855).
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Felizardo Joaquim da Silva
Moraes

Administrador da Tipografia de Silva Porto (Almanach do Rio
de Janeiro, 1824); membro do júri da Corte (Diário do Rio de
Janeiro, 18/03/1830); Contribuía para o Montepio Geral de
Economia dos Servidores do Estado (Diário do Rio de Janeiro,
22/09/1835); designado para ensinar órfãos do ex-seminário
São Joaquim e avaliar se poderiam ser admitidos no Colégio de
Pedro II (Correio Oficial, 19/06/1838); nomeado examinador
de francês e de latim (Diário do Rio de Janeiro, 31/12/1849);
responsável pela “herança” do falecido professor Antonio Barker
(Diário do Rio de Janeiro, 2/10/1852); professor de meninos,
de latim e francês (AL, 1854); morte aos 69 anos por hidropisia (Correio Mercantil, 8/04/1854); arremate de escravos do
falecido (Correio Mercantil, 20/05/1854).

José Maria Mafra

Professor de ensino mútuo da Vila de Paraty (Correio Oficial,
12/06/1835); pedido de transferência para freguesia da Glória
ou de São José (Correio Oficial, 7/03/1837); decreto de remoção
para São José (Correio Oficial, 25/04/1837); assina junto com
Pardal e outros a carta do diretor das escolas parabenizando a
maioridade de Pedro II (Correio Oficial 24/10/1840); subscrição de lista para festa de coroação de Pedro II (Diário do Rio de
Janeiro, 17/07/1841); sócio da companhia Paquetense (Diário
do Rio de Janeiro, 22/08/1844); carta fúnebre para Zeferino da
Silva Nazareth (Correio Mercantil, 24/05/1849); morte da mãe
(Diário do Rio de Janeiro, 27/03/1850); José Maria Mafra Junior
será nomeado adjunto em 1863 (Relatório da IGIPSC de 1863).
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1837

Joaquim Sabino Pinto
Ribeiro
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Professor da Escola Normal de Ensino Mútuo de Sacramento
(Correio Oficial, 16/10/1837); abaixo-assinado em favor da
concessão de ponte a empresário de barcas (Correio Mercantil,
18/07/1852); conta na lista de “Instituidores de Montepio Geral
(AL, 1852); publica nota de convite para missa do falecido professor público Luis José de Mello (Correio Mercantil, 23/02/1855);
organização de subscrição de lista para atos religiosos pela
morte de Luis José de Mello (Correio Mercantil, 15/03/1855);
Joaquim agradece Pardal e Moreira pela indulgência que tiveram
com seus discípulos candidatos a adjuntos (Correio Mercantil,
26/10/1855); nota de jornal elogiando o trabalho do professor
Joaquim e informando que aprendeu o ofício em Itaguaí (Correio
Mercantil, 16/11/1855); nota em que agradece os elogios e
menciona os professores da Gloria e Paquetá (Correio Mercantil,
18/11/1855); agradece a indicação para juiz de paz, mas por achar
ser “voto perdido” indica outros três nomes para o cargo (Correio
Mercantil, 27/06/1856); nota pedindo voto para o cargo de
eleitor (Correio Mercantil, 29/10/1856); mencionado em texto
sobre Colégio de meninas Nossa Senhora da Piedade e publicado
seu discurso (Correio Mercantil, 28/12/1856); mencionado
em texto sobre Colégio de meninas Santa Rita, onde leciona,
e publicado seu discurso (Correio Mercantil, 5/01/1857); em
conferência coloca proposta de que os professores sejam exonerados de pagarem parte do aluguel da escola (Correio Mercantil,
4/02/1857); discurso de encerramento das aulas na escola pública
de Inhaúma (Correio Mercantil, 18/01/1858); membro adjunto
da comissão econômica e da comissão de estudos de teoria do
ensino da Academia pedagógica junto com Pardal (Correio da
Tarde, 26/07/1860); eleitor de São Cristóvão (Correio Mercantil,
29/12/1860); candidato a eleitor pela chapa governista (Diário
do Rio de Janeiro, 5/01/1861); relator da carta de felicitação
a Antônio Felix Martins pela nomeação ao cargo de inspetor
interino (Correio Mercantil, 16/05/1861); autor do livro A voz
da amizade (Correio Mercantil, 31/01/1862); nomeado professor
do Instituto Niteroiense (AL, 1863); professor do Colégio da
Imperial Irmandade do Espírito Santo da Lapa (AL, 1866); autorização para dirigir escola primária por decreto de 17/03/1865
(Relatório da IGIPSC de 1864); diretor da Escola da Imperial
Quinta da Boa vista e mordomo da casa imperial (Relatório da
IGIPSC de 1871); cumprimentou as majestades imperiais (Diário
de Notícias, 11/01/1871); diretor da Casa de correção da Corte
(Gazeta de Notícias, 14/09/1881); alunos fazem homenagem
ao professor que se aposentou da escola da Quinta da Boa Vista
(Gazeta de Notícias, 3/10/1882); morte em 1/04/1884 (Gazeta
de Notícias 2/04/1884).
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1837

Consta na lista de “Instituidores” de Montepio Geral (AL,
1852); membro do júri da corte (Gazeta Oficial do Império do
Brasil, 19/09/1846); morte e missa da esposa (Correio Mercantil, 25/09/1857; 19/10/1857; 18/10/1858; 19/09/1859;
19/09/1861); subscrição de lista organizada por Pardal em
prol da estatua equestre de Pedro I (Diário do Rio de Janeiro,
22/12/1855); membro de comissão examinadora de concurso
Francisco Antonio Augusto público junto com Pardal (Relatório da IGIPSC de 1858);
de Sá
mesário da Irmandade Santo Antônio dos Pobres e Nossa
Senhora dos Prazeres (AL, 1861); assina carta de felicitação
a Antônio Felix Martins pela nomeação ao cargo de inspetor
interino (Correio Mercantil, 16/05/1861); Vice-presidente da
Academia Pedagógica (AL, 1862); lista de assinantes “protetores
desta empresa” (AL, 1863); doação de 5% do ordenado para o
governo (Correio Mercantil, 26/03/1863); morre em 1866 aos
56 anos de ascite (Correio Mercantil, 30/11/1866).

1837

Candido Matheus de Faria
Pardal

Ver apêndice 9

1837

Bernardino Jose de Sena

Fazendeiro de café e comerciante de secos e molhados em
Campo Grande (AL, 1859); arremate de escravos do finado
(Correio Mercantil, 16/06/1862).
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1848

1849

Joaquim José Cardoso de
Siqueira Amazonas

Professor de francês (Pharol do Império, 6/05/1837); membro
de banca de concurso público (Correio Mercantil, 9/04/1856);
foi examinador junto com Joaquim Sabino das alunas do Colégio Santa Rita (Correio Mercantil, 5/01/1857); depoimento da
eficiência das chapas medicinais do médico Ricardo Kirk (Diário do Rio de Janeiro, 19/03/1857); em uma lista para concorrer
ao cargo de juiz de paz foi apresentado como médico e professor
público (Correio Mercantil, 9/05/1858); suplente de eleitor
(Correio Mercantil, 28/12/1859); eleitor da freguesia de São
Cristóvão (Diário do Rio de Janeiro, 10/08/1860); candidato
da “verdadeira e única” chapa liberal de São Cristóvão a juiz paz
(Correio da Tarde, 3/09/1860); comissão para avaliar compêndios (Relatório da IGIPSC de 1860); membro da comissão de
estudos de prática de ensino da Academia Pedagógica (Correio
Mercantil, 26/07/1860); anúncio de onde atenderá na função
de juiz de paz, mesmo endereço da escola (Diário do Rio de
Janeiro, 25/01/1861); juiz de paz da freguesia de São Cristóvão
no período de 1861 a 1864 (AL, 1861); examinador junto com
Pardal de concurso público (Relatório da IGIPSC de 1862);
depoimento da eficiência das chapas medicinais do médico
Ricardo Kirk (Correio Mercantil, 21/10/1865); suplente de
eleitor (Diário do Rio de Janeiro, 27/01/1865); falecido em
26/04/1866 aos 50 anos de congestão pulmonar (Correio
Mercantil, 29/04/1866); missa fúnebre (Correio Mercantil,
31/03/1866).

Francisco Alves da Silva
Castilho

Lista de assinante do Almanak Laemmert (AL, 1851); o AL de
1858 registra que o professor está de licença na Corte para pôr
em prática um método de sua invenção; membro da comissão de
estudos de teoria do ensino da Academia Pedagógica (Correio
Mercantil, 26/07/1860); membro da Sociedade Beneficente e
Propagadora dos direitos dos cidadãos da freguesia de Campo
Grande (Correio da Tarde, 28/01/1860); eleitor de Campo
Grande (Diário do Rio de Janeiro, 12/01/1861); publica nota
agradecendo as pessoas que se empenharam na sua candidatura
a eleitor (Correio Mercantil, 27/01/1861); assina lista chamada
de “subscrição nacional” (Correio Mercantil, 12/02/1863);
método de leitura “Escola brasileira” para meninos e adultos
(Diário do Rio de Janeiro, 23/01/1864); discurso na inauguração da Sociedade – Instituto Filarmônico (O Apóstolo,
27/02/1870); Redator da Revista A escola (1877 e 1878);
membro da comissão de recenseamento da freguesia de Campo
Grande (Diário de Notícias, 12/06/1872); membro da Associação de benefícios mútuo para criação de capitais e renda (Diário
do Rio de Janeiro, 14/08/1873); membro do júri da Corte (Diário do Rio de Janeiro, 5/02/1875); cumprimentou o imperador
no Paço (Diário do Rio de Janeiro, 14/02/1876); subscreveu
lista em razão da seca no nordeste (O Apóstolo, 5/09/1877);
artigo sobre a imprensa e a escola na Revista A escola de 1877.
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João José Moreira

Tem vários homônimos, por isso a pesquisa foi restrita.
Professor de primeiras letras da aula de meninos da Imperial
Sociedade Amante da Instrução (AL, 1844); em 1849 constava
na lista de professores línguas portuguesa, francesa, aritmética e
geometria do Almanak Laemmert; primeiro secretário da Academia Pedagógica (Correio Mercantil, 26/07/1860); parecerista
que junto com Pardal reprovou uma gramática que causou
polêmica nos jornais (Diário do Rio de Janeiro, 11/10/1862);
um dos signatários com Pardal do Manifesto dos professores
públicos da Corte de 1871; membro do Instituto dos professores públicos junto com Pardal e outros (A Instrução Pública,
28/07/1872); falecido em 16/08/1873; artigo fúnebre na
folha A Instrução Pública escrito pelo professor Costa e Cunha
(1/09/1873).

1849

João Rodrigues da Fonseca
Jordão

Subscrição de lista para missa de professora pública falecida
(Diário do Rio de Janeiro, 25/01/1855); membro de comissão
julgadora de concurso público junto com Pardal (Relatório
da IGIPSC de 1859); suplente da comissão econômica da
Sociedade Propagadora das Belas Artes (AL, 1858); comissão
de avaliação de compêndios (Relatório da IGIPSC de 1860);
membro da comissão de estudos de prática de ensino da Academia Pedagógica (Correio Mercantil, 26/07/1860); consta
na lista daqueles que cumprimentaram as majestades imperiais
(Correio Mercantil, 2/06/1862); professor da escola noturna da
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (O auxiliador da
indústria Nacional, 1869); membro do júri da corte (Diário do
Rio de Janeiro, 27/06/1871); obteve licença para ensinar latim
(Diário do Rio de Janeiro, 21/06/1871); nomeado para comissão encarregada de inspecionar escolas, juntamente com Philippe Correa e José Manoel Garcia (A Reforma, 31/10/1872);
publicação de parecer sobre guia para instrução de surdos (A Instrução Pública, 24/05/1874); seu filho Polydoro é admitido no
Colégio de D. Pedro II (A Nação, 7/02/1876); sepultamento,
ele era filho do general Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão,
Visconde de Santa Teresa (Gazeta de Notícias, 6/07/1883).

1850

Membro da comissão de poesia da Sociedade de Literatura
Brasileira (AL, 1844); presidente do Ginnasyo Brasileiro (AL,
Antonio Gonçalves Teixeira
1852); aparece como professor público no AL até 1855; anúne Souza
cio da publicação do romance de autoria de Antonio no jornal A
Marmota (Correio da Tarde, 2/09/1857).

1852

Nomeado professor substituto (Correio Mercantil, 6/07/1849);
fez concurso e substituiu a cadeira vaga por morte do professor Sarmento; consta na lista de professores de francês, latim,
aritmética do AL de 1852; morre aos 31 anos de hepatite, era
baiano e casado (Diário do Rio de Janeiro, 17/01/1855).

1849

Ermelindo José Exposto
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1855

Muitos homônimos ou homônimos incompletos.
Era bacharel. Membro de comissão examinadora de habilitação
junto com Pardal (Relatório da IGIPSC de 1858); comissão de
avaliação de compêndios (Relatório da IGIPSC de 1860); membro do Conselho Diretor da Instrução (AL, 1861); diretor do
Joaquim Fernandes da Silva Colégio Santa Cruz (AL, 1861); procurador da Academia Pedagógica e membro da comissão de estudos de prática de ensino
da Academia Pedagógica (Correio Mercantil, 26/07/1860); em
aviso de 1/04/1867 o governo autorizou o professor a abrir uma
aula de música vocal para seus alunos às suas custas (Relatório da
IGIPSC).

1855

Luiz Thomaz de Oliveira

Prestou exame de habilitação para lecionar matemática (Correio
Mercantil, 12/05/1856); candidato a eleitor no Engenho
Velho (Correio Mercantil, 25/10/1856); suplente de eleitor
(Diário do Rio de Janeiro, 10/11/1856); comissão de avaliação
de compêndios (Relatório da IGIPSC de 1860); procurador
da Sociedade Campestre da qual Pardal era vice-presidente
(Correio Mercantil, 15/04/1860); juntamente com professor
Policarpo dias da Cruz anunciam lecionarem matérias para
concursos públicos (Correio Mercantil, 6/04/1862); fez parte
da comissão que reprovou a gramática de Vergueiro e Pertence
(Correio Mercantil, 11/10/1862); recebeu homenagem fúnebre
(Correio Mercantil, 9/08/1864).

1855

João Ferreira Moscoso

Abaixo-assinado em favor da concessão de ponte a empresário
de barcas (Diário do Rio de Janeiro, 20/07/1852); constava
na chapa liberal da freguesia do Espírito Santo (A Reforma,
3/08/1878); eleitor da freguesia do espírito Santo (Diário do
Rio de Janeiro, 9/08/1878); membro do júri da Corte (Gazeta
de Notícias, 7/04/1880); dirigia Colégio do Senhor de Matosinhos (AL, 1877); candidato monarquista a juiz de paz (Gazeta
da Tarde, 3/08/1886); membro da Associação Paroquial da
Instrução e Beneficência (Gazeta da Tarde, 6/07/1888).

1855

Amanuense da Casa de correção (Correio Mercantil,
20/12/1850 e AL de 1851); suplente de fiscal da freguesia de
São José (Diário do Rio de Janeiro, 8/03/1855); acusa que sua
demissão foi política (Correio Mercantil, 28/03/1858) e publica
mais de uma defesa nos jornais; cumprimentou as majestades
Polycarpo José Dias da Cruz
imperiais (Correio Mercantil, 19/04/1858); passou a lecionar
para “aspirantes de empregos públicos” (Correio Mercantil,
28/08/1862); teve sua gramática adotada no lugar da de
Vergueiro e Pertence que foi reprovada pela comissão de Pardal
(Diário do Rio de Janeiro, 11/10/ 1862).
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1856

Júri da Corte (Correio Mercantil, 17/07/1859); Tesoureiro da
Irmandade do SS. Sacramento da Apresentação (AL, 1873);
subscreveu lista em prol da viúva de Antonio Ignácio Mesquita
(A Instrução Pública, 14/09/1873); definidor da Irmandade
José Theodoro Burlamaque Nossa Senhora da Apresentação do SS. Sacramento da freguesia
de Irajá (AL, 1876); lista de qualificação de votantes, 44 anos,
solteiro (Diário do Rio de Janeiro, 19/02/1877); definidor da
Irmandade Nossa Senhora da Apresentação do SS. Sacramento
da freguesia de Irajá (Gazeta de Notícias, 23/02/1893).

1856

Marcos Bernardino da
Costa Passos

Afilhado do professor Simão Bernardino da Costa Passos
(Correio Mercantil, 7/03/1849); professor de dança do Colégio
da Estrela (O americano, 12/01/1850); suplente de eleitor
(Diário do Rio de Janeiro, 21/01/1850); professor substituto (AL, 1854); subscrição de lista para missa de professora
pública falecida (Diário do Rio de Janeiro, 25/01/1855); foi
equiparado aos adjuntos de 3° ano e com base no art. 41 do
regulamento de 1854 foi provido sem concurso numa cadeira
(Relatório da IGIPSC, de 1857); teve nome mencionado em
artigo sobre a polêmica demissão do professor Policarpo Dias
da Cruz (Correio Mercantil, 5/07/1858); morte do filho o
ex-adjunto Alfredo Magno da Costa Passos (Correio Mercantil,
22/01/1861); missa fúnebre de Marcos (Correio Mercantil,
6/09/1865).

Antonio Joaquim de
Miranda

Aluno da Academia de Belas Artes (Correio Mercantil.
21/12/1852); Professor adjunto (Relatório da IGIPSC, 1855,
1863); morreu aos 25 anos de hepatite (Correio Mercantil,
1/11/1866); arremate de espólio com descrição de casa e lojas a
venda no pregão para pagamento de dívida (Correio Mercantil,
29/11/1867).

Joaquim José de Souza
Ribeiro

Anuncia mudança de endereço do Colégio Ribeiro (Correio
Mercantil, 10/01/1854); anuncia que Colégio aceita pensionistas e externos (Correio Mercantil, 13/01/1856); um escravo o
acompanha em viagem de barco para Macaé (Correio Mercantil, 6/08/1857); missa fúnebre da esposa (Correio Mercantil,
1/02/1859); convida para missa fúnebre de Ana Rosa de Souza
Ribeiro (O Globo, 24/05/1875); recomenda a Casa de Saúde
de Santa Teresa (Diário do Rio de Janeiro, 24/02/1871); lista
de qualificação de votantes, 51 anos, viúvo (Diário do Rio de
Janeiro, 28/06/1877); membro do júri (Gazeta de Notícias,
10/06/1888).

Antonio Pinto da Costa de
Souza Brandão

Inspetor de quarteirão do Engenho Velho (AL, 1852);
escrutador da mesa eleitoral de Inhaúma (Correio Mercantil,
19/01/1859); júri da corte (Correio Mercantil, 21/07/1868);
falecido em 1868; consta nos Anais da BN de 1881 como autor
do livro Noções preliminares de geografia em forma de diálogo com
especial aplicação ao Império do Brasil, Rio de Janeiro, Tipografia
Parisiense, 2ª edição de 1852.

1857
1865

1857

1858
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1858

1858

Antonio Ignácio de Mesquita Júnior

Professor adjunto nomeado em 24/01/1856 (Relatório da
IGIPSC de 1856); em 1857 estava em exercício na escola de
Santa Rita (Relatório da IGIPSC de 1857); Pardal foi padrinho
de casamento de Mesquita (Correio Mercantil, 27/04/1857);
apresentação no Teatro São Pedro de Alcântara de sinfonia
composta para João Caetano (Diário do Rio de Janeiro,
22/09/1860); devoto da Irmandade do Senhor do Bonfim
(Diário do Rio de Janeiro, 27/10/1868); compôs música para
funeral do ex-inspetor Eusébio de Queiroz (Correio Mercantil,
9/07/1868); se ofereceu para dar aula de piano gratuitamente
para órfãs do Colégio da Imperial Sociedade Amante da Instrução (Diário do Rio de Janeiro, 29/04/1870); professor de piano
do Colégio Educação Familiar (Relatório da IGIPSC de 1871);
avaliador de compêndio (Relatório da IGIPSC de 1872); jornal
A Instrução Nacional elogia trabalho de Mesquita nas Conferências (1873); morre aos 40 anos de varíola (Diário do Rio de
Janeiro, 22/07/1873); Conselho de instrução concede habilitação para viúva lecionar e dirigir escola (A Nação, 27/08/1873).

José Bernardes Moreira

Está na lista de irmãos e devotos da Irmandade de Nosso Senhor
do Bonfim que contribuíram para o translado da imagem do
Nosso Senhor do Bonfim para Igreja de Santo Inácio (Correio
Mercantil, 11/12/1857); Secretário da Sociedade Brasileira de
Beneficência (AL, 1860) e conselheiro (AL, 1862); segundo
secretário da Academia Pedagógica (Correio Mercantil,
26/07/1860); lista de qualificação de votante (Correio da Tarde,
11/05/1860); fez parte da comissão que reprovou a gramática
de Vergueiro e Pertence (Correio Mercantil, 11/10/1862); sua
escrava saltou da janela (Diário do Rio de Janeiro, 28/03/1863);
vice-presidente da Imperial Sociedade Auxiliadora artes mecânicas, liberais e beneficente (AL, 1864) e presidente em 1866 (AL,
1866); o professor e seus alunos deram esmolas para o Papa Pio
IX (O Apóstolo, 19/09/1869); secretário da administração da
caixa do estabelecimento Pio da Imperial Sociedade Auxiliadora
artes mecânicas, liberais e beneficente (AL, 1870); irmão de
capela da Irmandade do Nosso Senhor Santo Cristo dos Milagres (Diário de Notícias, 21/06/1871) ; Professor do colégio de
meninas Nossa Senhora da Piedade (Relatório da IGIPSC de
1871); júri da Corte (Diário do Rio de Janeiro, 13/11/1873);
subscreveu lista em prol da viúva de Antonio Ignácio Mesquita
(A instrução Pública, 14/09/1873); sócio benemérito do Alpha
Literário (O Globo, 29/11/1875); secretário da Irmandade do
Divino Espírito Santo da freguesia de Santa Rita (AL, 1885);
juiz jubilado da irmandade do Glorioso mártir São Braz (Gazeta
de Notícias, 8/02/1881); ganhou menção honrosa da Associação mantenedora do Museu Escolar (Diário de Notícias,
30/07/1888); conselheiro do Grêmio dos professores públicos
da Corte (Gazeta de Notícias, 8/08/1882); faleceu em 1897
(Cidade do Rio, 3/11/1897).
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Estudou na Escola Normal da Província (Diário do Rio de Janeiro,
9/02/1846); foi aluno da Escola Homeopática do Brasil (Sciencia,
1848); tinha Colégio particular em Niterói (AL, 1850); consta
na lista de subscritores para estátua equestre de Pedro I (Correio
Mercantil, 9/10/1861); eleitor pela chapa progressista da freguesia
de Santa Cruz (Diário do Rio de Janeiro, 12/08/1863); lista de
João Marciano de Carvalho
eleitores de Santa Cruz (AL, 1864); suplente de subdelegado de
polícia de Santa Cruz (AL, 1867); contribuinte da Associação
Brasileira de seguro mútuo sobre a vida (A Nação, 31/05/1873);
lista de qualificação de votantes, 60 anos, solteiro (A Reforma,
16/06/1878); morreu aos 92 anos, sem assistência médica, de
marasmo senil (O Paiz, 26/04/1894).

João da Matta Araujo

Em comissão com Antônio Cypriano e Fonseca Jordão, elaboram
trabalho para melhorar plano e programa do exame dos adjuntos
do 3º ano (Relatório da IGIPSC de 1872); membro fundador de
uma Escola Normal na Corte (A Nação, 5/03/1874); professor
da Escola Normal da Corte (A Instrução Publica, 20/12/1874);
no encerramento das aulas na Escola Pública da Glória foi
homenageado com uma “rica caneta de ouro” (Gazeta da Tarde,
1/12/1882); júri da corte (Gazeta de Notícias, 5/08/1885);
secretario da Associação Baiana de Beneficência (Gazeta de Notícias, 29/06/1888); contribuía para o montepio dos funcionários
públicos conforme assinala viúva (O Paiz, 29/09/1896).

Antonio Cypriano de
Figueiredo Carvalho

Aluno voluntário matriculado na Escola de Guerra (Diário do
Rio de Janeiro, 27/12/1849); Diretor do Colégio Figueiredo
que atende gratuitamente meninos desvalidos filhos de membros da Associação Tipográfica Fluminense (Diário do Rio de
Janeiro, 8/02/1856); lista de candidatos a eleitor com discurso
político (Correio Mercantil, 20/10/1856); júri (Correio Mercantil, 17/04/1858); missa fúnebre do tenente José Feliciano de
Figueiredo Carvalho (Diário do Rio de Janeiro, 12/11/1860);
em comissão com João da Matta e Fonseca Jordão elaboram trabalho para melhorar plano e programa do exame dos adjuntos
do 3º ano (Relatório da IGIPSC de 1872); sócio fundador da
Associação propagadora da Instrução de meninos (A Nação,
5/03/1874); diretor dos cursos noturnos da Associação Propagadora da Instrução de Meninos (O Globo, 6/06/1875); alunos
e adjuntos vão oferecer um retrato a óleo ao professor Antonio
pelo seu aniversário e estaria exposto na Casa Moncada (Diário
do Rio de Janeiro, 15/09/1876; lista de qualificação de votantes,
44 anos, casado (Diário do Rio de Janeiro, 26/01/1877);
primeiro secretário do Instituto Filológico Brasileiro (Jornal da
Tarde, 27/04/1877); reunião para organização de associação
filológica (Gazeta de Notícias, 11/04/1877); curso noturno
para adultos na freguesia da Glória em 1878; constava na lista de
professores que convidavam o magistério para reunião do professorado no Club Mozart (Gazeta da Tarde, 26/04/1884).
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1860

1861

1863

Joaquim Antonio da Silva
Bastos

Eleitor do Partido Progressista da freguesia de Guaratiba (Diário
do Rio de Janeiro, 14/08/1863); membro do júri (Correio
Mercantil, 21/07/1868); membro da associação de benefícios
mútuo para criação de capitais e renda (Diário do Rio de Janeiro,
14/08/1873); reclama de fraude em eleição (O Cruzeiro, 1878);
lista de qualificação, 39 anos, casado (A Reforma, 16/06/1878);
pequeno artigo questionando o processo de formação de chapa
republicana (Gazeta de Notícias, 6/02/1890); jubilado pela prefeitura em 1897 (Cidade do Rio, 25/11/1897); missa fúnebre
(O Paiz, 27/9/1911).

José Joaquim Xavier

Foi professor adjunto (1856-1861, Relatório IGIPSC); procurador da Academia Pedagógica (AL, 1864); suplente no júri
da corte (Diário do Rio de Janeiro, 30/05/1871); lista de qualificação de votantes, 37 anos, solteiro, professor (Diário do Rio de
Janeiro, 8/02/1877).

Manoel José Pereira Frazão

Aprovado nos exames orais da Escola Central (Correio Mercantil, 6/11/1860); Professor de aritmética e língua nacional no
Colégio da Sra. Hoffmann (Correio Mercantil, 22/12/1860);
professor de matemática do Colégio de Humanidades (Correio
Mercantil, 1862); propaganda do seu livro “Postilas de Aritmética” (Diário do Rio de Janeiro, 1863); Membro da sessão
de comércio e meios de transporte da Sociedade Auxiliadora
da Indústria Nacional (AL, 1868); presidente da Sociedade
Brasileira Ensaios literários (AL, 1868), a sociedade possuía uma
Revista Mensal; prisão de escrava de Manoel Frazão (Correio
Mercantil, 23/01/1866); sócio efetivo da SAIN (Correio
Mercantil 15/07/1867); publica artigo em defesa do Colégio
de Madame Taniere (Diário do Rio de Janeiro, 1870); visitou as
majestades imperiais (Diário do Rio de Janeiro, 24/05/1871);
sócio fundador da Associação Promotora da Instrução (A
Nação, 5/03/1874); membro do Conselho Fiscal da Sociedade
de socorros à invalidez (AL, 1878); suplente de eleitor na freguesia da Glória (Correio Mercantil, 24/07/1868); casamento com
Rosalina Cardoso da Silva Campos (O Apóstolo, 9/08/1882);
ensina matérias do ensino secundário (AL, 1885).
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Professor de primeiras letras do Arsenal de Guerra da Corte (AL,
1863); donativo para casamento da princesa (Diário do Rio de
Janeiro, 18/10/1864); se oferece para dar aula na escola municipal (Diário do Rio de Janeiro, 28/03/1872); nomeado cavaleiro
da Ordem da Rosa (Diário do Rio de Janeiro, 25/07/1873);
associado da Associação de benefícios mútuos perseverança brasileira (O Globo, 1/01/1875); primeira palestra nas Conferências
Populares da Glória (Diário do Rio de Janeiro, 30/10/1875);
o governo autoriza o professor da freguesia de Espírito Santo a
abrir três outras escolas gratuitas ali sob sua direção (O Globo,
11/09/1875); cumprimentou as majestades e foi aplaudido em
Conferências Populares (O Globo, 3/11/1875); muito criticado
por sua fala nas Conferências (O Globo, 6/11/1875); pede
desculpas pelos erros cometidos nas Conferências e diz que não
subirá mais à tribuna (O Globo, 7/11/1875); ameniza crítica
à Gustavo (O Globo, 10/11/1875); Diário do Rio de Janeiro,
16/11/1875); aparece na lista de qualificação de votantes, 38
anos, casado (Diário do Rio de Janeiro, 15/07/1876); júri da
corte (Diário do Rio de Janeiro, 10/07/1877); vice-presidente do
Grêmio dos Professores Públicos Primários da Corte (AL, 1881);
governo concede privilégio de 8 anos para banco escolar de sua
invenção para sistema misto (Diário do Brasil, 23/04/1882);
tesoureiro do Club Mozart (AL, 1884); membro da diretoria da Associação Baiana de Beneficência (Diário do Brasil,
19/06/1883); punido com suspensão por ter “o arrojo de escrever
uns artigos relativos às Conferências Pedagógicas” (Diário do
Brasil, 1884); abaixo-assinado de muitos professores em defesa
de Gustavo (Gazeta de Notícias, 9/11/1884); o professor e seus
alunos mandam celebrar missa para recuperação da saúde do
Imperador (O Apóstolo, 1/04/1887); aposentando em 1896
(A Notícia, 16 e 17/06/1896).

1863

Gustavo José Alberto

1865

Professor público de primeiras letras em Vassouras, freguesia
João Pedro de Medina Coeli de Paty do Alferes (AL, 1861); Alferes do exército profesMariz Sarmento
sor público em Paty de Alferes (AL, 1863); falecido em
17/10/1866.
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1865

1865

Olympio Catão Viriato
Montez

Foi aluno aprovado em exame da Escola Pública da Lagoa
(Correio Mercantil, 28/12/1856); aprovado com distinção
em exame da Escola Pública da Lagoa (Correio Mercantil,
29/12/1857); Professor adjunto (Relatório da IGIPSC, 18631865); cumprimentou o imperador (A Nação, 18/05/1874);
lista de qualificação de votantes, 36 anos, casado (Diário do Rio
de Janeiro, 3/03/1877); ofereceu seus serviços à Associação
Promotora da Instrução (Diário do Rio de Janeiro, 1/01/1874);
presidente da mesa paroquial das eleições para vereador (O cruzeiro, 23/02/1878); suplente de juiz de paz (Gazeta de Notícias,
18/02/1878); membro do júri (Gazeta de Notícias, 9/08/1881);
morte da esposa (Gazeta de Notícias, 5/10/1884); assinou abaixo-assinado de muitos professores em defesa de Gustavo Alberto
(Gazeta de Notícias, 9/11/1884); juiz de paz de Paquetá (AL,
1881); faleceu em 1886 (Gazeta de Notícias, 9/12/1886).

Antonio Candido Rodrigues Carneiro

Professor na freguesia de Marapicu no município de Iguassu
(AL, 1854); professor no município de Pirahy (AL, 1856,
1857); professor de piano, canto e vários instrumentos em Barra
de São João (AL, 1862); consta, com mulher e filhos, na lista
de passageiros de embarcação vinda de Rio de São João com
entrada na Corte (Diário do Rio de Janeiro, 1862); a esposa,
Teresa Malio Carneiro, dirige Colégio de São João Batista,
particular de meninas em Barra de São João (AL, 1863); solicita
lugar de guarda nas galerias da Câmara de deputados (Correio
Mercantil, 14/01/1864); sócio fundador da Associação Promotora de instrução (A Nação, 5/03/1874); membro fundador de
uma Escola Normal na Corte (A Nação, 5/03/1874); ofereceu
um retrato do Imperador pintado por Vicente Malio para Escola
Normal (Diário do Rio de Janeiro, 2/05/1874); Conselheiro
da Imperial Sociedade União Beneficente 29 de julho (Gazeta
de Notícias, 1880); abaixo-assinado pela eleição de Leôncio
de Carvalho (Gazeta de Notícias, 30/11/1881); júri da corte
(Gazeta de Notícias, 4/11/1885); faz uma queixa ao subdelegado da freguesia acerca dos distúrbios causados pelos alunos da
Escola Municipal São José (Cidade do Rio, 23/08/1889); jubilado a seu pedido em 1890 (Gazeta de Notícias, 9/10/1890);
era sogro do professor Agostinho Soares Brazil que escreve um
poema pela morte de Benjamin Constant, cujos sentimentos
o sogro compartilha (Gazeta de Notícias, 29/01/1891); lista
de aniversariantes (Correio da Manhã, 3/10/1905); morte da
esposa em 1917 (Jornal do Brasil, 23/04/1917); faleceu meses
depois em 22 de agosto (Jornal do Brasil, 23/08/1917).
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Aluno da Escola Pública de São Cristóvão aprovado com distinção
em 1856 (Correio Mercantil, 30/12/1856); Professor adjunto
(Relatório da IGIPSC, 1859-1864); Diretor do curso noturno de
adultos da Associação Promotora da Instrução e diz que trabalha
até mais tarde porque os trabalhadores não conseguem chegar às
19h (Gazeta de Notícias, 14/02/1883); seu filho foi admitido no
Colégio de Pedro II (Gazeta de Notícias, 13/02/1884).

1865

José Gonçalves Paim

1866

Ganhou pequena medalha de ouro em desenho de ornato e
figura na Academia de Belas Artes em 1861 (O Correio da Tarde,
20/12/1861); ganhou menção honrosa em desenho de ornato
e figura na Academia de Belas Artes em 1863 (Diário do Rio de
Janeiro, 10/06/1863); lista de qualificação de votantes, 35 anos,
João Pedro dos Santos Cruz casado (Diário do Rio de Janeiro, 18/01/1877); Júri da Corte
(Gazeta de Notícias, 8/11/1883); recebeu dois meses de licença
para tratar da saúde (Gazeta de Notícias, 21/06/1883); membro
da diretoria da Caixa escolar Beneficente da Lagoa (Gazeta de
Notícias, 28/10/1884); aposentando em 1896 (A notícia, 16 e
17/06/1896); morte em 1901 (Gazeta da Tarde, 8/07/1901).
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Antonio Estevão da Costa
e Cunha

Aspirante a guarda-marinha (AL, 1855); aprovado no primeiro
ano de farmácia da Faculdade de medicina (Correio da Tarde,
21/11/1859); aprendiz de 2ª classe da botica do Hospital Geral
(AL,1860); inspetor de quarteirão da freguesia de Santana
(AL, 1863, 1864); registrou sociedade do comércio de farmácia
(Correio Mercantil, 1/04/1864); ajudante do chefe de farmácia
do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia (AL, 1867);
possui colégio de meninos (AL, 1872); nomeado cavaleiro
da Ordem da Rosa (Diário do Rio de Janeiro, 25/07/1873);
redigiu junto com Cony o periódico A Instrução Nacional
(1873); sócio fundador da Associação Promotora da Instrução
(A Nação, 5/03/1874); ofereceu espaço na revista A Instrução
Nacional para a Associação Promotora da Instrução (A Nação,
9/02/1874); secretário da Escola Normal (AL, 1874); professor
de gramática da Escola industrial de adultos da SAIN (AL,
1875); membro do Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro
(AL, 1875); comissão para avaliar método Hudson (O Globo,
14/03/1876); pede autorização para fundar uma biblioteca
escolar (Gazeta de Notícias, 22/08/1877); punido com perda
de vencimento por três devido a não cumprir a determinação de
dar aula à tarde (A Reforma, 3/10/1878); professor de zoologia
e mineralogia da Escola de Humanidades e Ciências farmacêutica (AL, 1879); membro do júri da Corte (Gazeta de Notícias,
04/1881); nomeado delegado para o Congresso Pedagógico
(Gazeta de Notícias, 29/12/1882); prestou concurso para a
cadeira de português do Colégio Pedro II, mas desistiu em uma
das fases (Gazeta de Notícias, 25/08/1883); convoca junto
com outro professor e outros moradores reunião política para
organizar diretório (Gazeta de Notícias, 15/01/1890); jubilado
em 30/09/1890; o Ministro da Fazenda mandou pagar à filha de
Costa e Cunha o funeral do professor (O Paiz, 14/01/1912).

1867

José Antonio de Campos
Lima

Professor adjunto da escola de Santa Rita (Relatório IGIPSC
1860-1866); membro do júri da Corte (O Globo, 8/01/1875);
excluído da lista de votantes por falta de moradia na freguesia da
Lagoa (Diário do Rio de Janeiro, 2/2/1877); constava na lista de
professores que convidavam o magistério para reunião do professorado no Club Mozart (Gazeta da Tarde, 26/04/1884).

1867

João Correa dos Santos

Professor adjunto (Relatório da IGIPSC, 1860-1867); membro
da comissão de recenseamento da freguesia da Ilha do Governador (Diário de Notícias, 12/06/1872); falecido em 30/06/1883.

1867
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Jose Joaquim Pereira de
Azurara

Secretário da Sociedade Musical Rio-Pretana (AL, 1866);
eleitor freguesia de Guaratiba (AL, 1869); acusa sua demissão
ter ocorrido pelo fato de se recusar a adular e ser espião do
delegado da instrução (A Reforma, 28/07/1872); lista de qualificação de votantes, 35 anos, professor, casado (Diário do Rio
de Janeiro, 26/01/1877); testemunha de casamento evangélico
(A Imprensa Evangélica, 19/12/1874); proprietário do jornal
Diário de Campos (Gazeta de Notícias, 19/02/1879); professor
público em Macaé (AL, 1882).

Amando de Araújo Cintra
Vidal

Professor adjunto (Relatório da IGIPSC, 1861-1867); comissão
de recenseamento da Corte da freguesia de Inhaúma (Diário do
Rio de Janeiro, 12/06/1872); proclamas de casamento (Diário
do Rio de Janeiro, 6/12/1875); lista de qualificação de votantes,
36 anos, casado (Diário do Rio de Janeiro, 16/01/1877);
dispensado do júri da corte por justa causa (Gazeta de Notícias,
8/03/1887).

Francisco Fernandes
Machado

Nomeado para freguesia de Carangola em Campos (Diário do
Rio de Janeiro, 10/01/1871); solicita averbação do tempo em
que foi adjunto na Corte (1867 a 1871) ao tempo de serviço
como professor público (Annaes da Assembleia de 1881, p. 371);
o pedido de averbação foi indeferido (Annaes da Assembleia de
1882, p. 94); foi autorizada a averbação do tempo de adjunto
(Annaes da Assembleia de 1888, p. 25 e 487).

José João de Povoas
Pinheiro

Professor adjunto (Relatório da IGIPSC, 1864-1869); tradução de texto em A verdadeira Instrução pública (30/11/1872);
sócio fundador da Associação Promotora da Instrução
(A Nação, 5/03/1874); Oferece seus serviços à Associação Promotora da Instrução (Diário do Rio de Janeiro,
1/01/1874); associado da Associação de Benefícios Mútuos
Perseverança Brasileira (O Globo, 3/02/1875); lista de qualificação de votantes, 26 anos, solteiro (Diário do Rio de Janeiro,
21/01/1877); casamento (O Globo, 22/02/1877); Tesoureiro
do Grêmio dos Professores Públicos Primários da Corte (AL,
1881); conselho da Associação protetora do Liceu Artístico
Industrial (Diário de Notícias, 26/08/1883); constava na lista
de professores que convidavam o magistério para reunião do
professorado no Club Mozart (Gazeta da Tarde, 26/04/1884);
secretário da Associação Emancipadora Vicente de Souza (AL,
1885); júri da Corte (Diário de Notícias, 11/08/1886); conselheiro do Congresso Beneficente Martins de Pinho (Diário de
Notícias, 16/08/1886); Conselheiro da Associação Beneficente de seguro de vida “A humanitária” (O Paiz, 3/12/1896).
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1871

Professor adjunto (Relatório da IGIPSC, 1866-1870); casamento (O Apóstolo, 9/02/1873); presidente da Sociedade Alfa
Carlos Antonio Coimbra de literária (O Globo, 12/10/1874); lista de qualificação de votanGouvea
tes, 28 anos, casado (Diário do Rio de Janeiro, 21/01/1877); júri
da corte (Gazeta de Notícias, 15/03/1881); jubilado em 1896
(Gazeta de Notícias, 8/02/1903).

1871

Professor adjunto (Relatório da IGIPSC, 1862-1869); era
bacharel (relatório da IGIPSC de 1872-2A, p. a-b3-n15);
nomeado cavaleiro da ordem da Rosa (Diário do Rio de Janeiro,
25/07/1873); ofereceu seus serviços à Associação Promotora da
Instrução (Diário do Rio de Janeiro, 1/01/1874); secretário da
Associação protetora do Liceu Artístico Industrial (Diário de
Notícias, 26/08/1883); jubilado em 14/01/1888.

1871

1872

Antonio José Marques

David José Lopes

Professor adjunto (Relatório da IGIPSC, 1867-1870); casamento com Deolinda Rosa (O Apóstolo, 1872).

Carlos Augusto Soares
Brazil

Professor particular de letras em Cantagalo (AL, 1866); professor público primário em Suruí, Macaé (AL, 1867); nomeação
para Suruí (Diário do Rio de Janeiro, 23/01/1867); demitido
da escola da freguesia de Paraíba do Sul por abandono (A Pátria,
4/09/1872); lista de qualificação de votantes, 37 anos, casado
(Diário do Rio de Janeiro, 15/07/1876); esteve presente na
reunião sobre saneamento (O Globo, 20/10/1876); suplente de
subdelegado da freguesia do Espírito Santo (AL, 1877); morte
em 1879 (Gazeta de Notícias, 7/11/1879).
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Augusto Candido Xavier
Cony
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Aluno da aula de desenho do Liceu de Artes e Ofícios liceu (Correio Mercantil, 19/03/1858); estudou no Instituto Comercial
da Corte e foi aprovado nos exames do 1ºano (Diário do Rio
de Janeiro, 20/12/1863); casamento com Leonor Augusta da
Cruz (Correio Mercantil, 30/07/1866); dá aulas particulares de
instrução primária (AL, 1868); redigiu junto com Costa e Cunha
periódico A Instrução nacional (1873); nomeado cavaleiro
da Ordem da Rosa (Diário do Rio de Janeiro, 25/07/1873);
membro fundador de uma Escola Normal na Corte (A Nação,
5/03/1874); tesoureiro e bibliotecário da Escola Normal (Diário
do Rio de Janeiro, 14/03/1874); sócio fundador da Associação
Promotora da Instrução (A Nação, 5/03/1874); agradecimento
de amigo por ter transformado em compêndio uma gramática
(Diário do Rio de Janeiro, 5/07/1875) ; lista de qualificação de
votantes, 33 anos, casado, filho de Diego José Cony (Diário do
Rio de Janeiro, 14/07/1876); fez parte de comissão para avaliar
método Hudson (O Globo, 14/03/1876); júri da Corte (Gazeta
de Notícias, 24/03/1876); conselheiro da Imperial Sociedade
Auxiliadora das Artes mecânicas e liberais e beneficente (Diário
do Rio de Janeiro, 13/03/1877); Cony faz uma conferência na
Escola Pública de Santana pelo Atheneu pedagógico (Diário
do Rio de Janeiro, 3/06/1877); eleitor da freguesia de Santana
(AL, 1878);comissão de contas do Recreio Dramático Riachuelense (O cruzeiro, 13/06/1878); professor particular de língua
francesa (AL, 1881-1885);eleito membro do diretório do Partido
Liberal em reunião do eleitorado de Santana (Gazeta da Tarde,
20/04/1882); eleito delegado para o Congresso Pedagógico
(O Globo, 29/12/1882 ); sócio da Associação literária Gonçalves
Dias (O Paiz, 4/11/1884); constava na lista de professores que
convidavam o magistério para reunião do professorado no Club
Mozart (Gazeta da Tarde, 26/04/1884); sócio benemérito do
Congresso Juvenil Literário (O Paiz, 18/12/1885); nomeado
para o conselho diretor da instrução (O Brasil, 25/11/1890);
representação dos professores contra Reforma na instrução
(Gazeta da Tarde, 8/06/1891) ;jubilado pela prefeitura em
1897 (Cidade do Rio, 25/11/1897); missa fúnebre em 1904
(A Notícia, 25/08/1904); festa na casa de Cony (Gazeta de
Notícias, 14/05/1905); foto da família Cony (Gazeta de Notícias,
29/07/1905).
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1872

1873

Januário dos Santos Sabino

Morte do pai médico Dr. Januário dos Santos Sabino (Diário
do Rio de Janeiro, 30/05/1838); Membro efetivo da Academia
filosófica (AL, 1856); redator de jornal literário chamado Cysne
(Constitucional, 19/05/1864); Professor adjunto (Relatório da
IGIPSC, 1862); diretor de colégio de meninos em Vassouras
(AL, 1866); professor particular em Guia de Pacoaíba, município
de Estrela (AL, 1869); eleitor da freguesia de Santana (Gazeta
de Notícias, 14/08/1876); lista de qualificação de votantes, 39
anos, casado (Diário do Rio de Janeiro, 9/02/1877); consta
na lista de membros das oficinas do círculo colados durante o
ano de 1877 pela loja maçônica Amigos Reunidos (Boletim do
Grande Oriente do Brasil, 1877); presidente do Grêmio dos
Professores Públicos Primários da Corte (AL, 1881); nomeado
delegado para o Congresso Pedagógico (Gazeta de Notícias,
29/12/1882); membro da banca de concurso para amanuense do
arquivo público (Gazeta de Notícias, 2/01/1883); constava na
lista de professores que convidavam o magistério para reunião do
professorado no Club Mozart (Gazeta da Tarde, 26/04/1884);
júri da corte (Gazeta de Notícias, 14/03/1886); morte do filho
professor Januário dos Santos Sabino Junior (Gazeta de Notícias,
20/05/1887); fundação de um clube pedagógico no qual Sabino
foi eleito presidente composto por um professor e uma professora
de cada distrito e tendo mulheres na direção (Gazeta de Notícias,
26/05/1891); morte em 1900 (O Paiz, 23/10/1900).

Candido Baptista Antunes

Professor adjunto (Relatório da IGIPSC, 1866-1873); alunos do
Instituto Comercial (Diário do Rio de Janeiro, 14/12/1874;
O Globo, 15/12/1874); conseguiu dispensa do alistamento militar
por ser professor (O Globo, 19/05/1876); professor de desenho
linear caligrafia da Escola Normal, dispensado por falta de recursos
(O Globo, 20/11/1882); membro do júri (O Paiz, 23/04/1887);
jubilado em 1897 (Gazeta de Notícias, 8/02/1903).
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1874

José Alves da Vizitação

A urdidura do magistério.indd 529

529

Aluno da escola de freguesia da Glória examinado em 1865
(Correio Mercantil, 24/12/1865); Professor adjunto (Relatório
da IGIPSC, 1866-1873); suplente de secretário da Imperial
Sociedade Auxiliadora das Artes mecânicas e liberais e beneficente
(AL, 1874); esteve em reunião da Sociedade Alfa Literária (O
Globo, 19/10/1874); excluído da lista de qualificação de votantes
(Diário do Rio de Janeiro, 24/07/1876); diretor da escola noturna
da Irmandade da Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo
(Diário do Rio de Janeiro, 13/09/1876); lista de qualificação de
votantes, 24 anos, solteiro, filho de Joaquim Alves da Visitação
(Diário do Rio de Janeiro, 22/01/1877); júri da Corte (Diário do
Rio de Janeiro, 19/04/1877); secretário da Imperial Sociedade
Auxiliadora das Artes mecânicas e liberais e beneficente (Gazeta
de Notícias, 14/02/1882); vice-presidente da Imperial Sociedade
Auxiliadora das Artes mecânicas e liberais e beneficente (AL,
1884); em 1913 foi inauguração uma escola com nome em homenagem ao professor “Escola Visitação” (A época, 27/09/1913);
morreu em 1919 (Jornal do Brasil, 26/02/1919)
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