
01 Assunto: relação das escolas de Primeiras Letras  
Jornal: Diário da Bahia 
Data: 30 de abril de 1833 
Signatário: Palacio do 
Governo, Joaquim José 
Pinheiro de Vasconcellos 
Destinatário: Presidente e 
vereadores da Câmara 
Municipal  
Classificação: Resposta 
 

ARTIGOS D’OFFICIO 

Satisfazendo á requisição de Vv. mm., feita por Officio de 
20 do corrente, junta transmitto a relação das escolas de 
Primeiras Letras até o presente, criadas no Municipio desta 
Cidade, seos respectivos Professores, e methodo porque são 
obrigados a ensinar. Quanto porém á declaração que 
também requisitam a respeito dos que com licença deste 
Governo podem ser substitutos, respondo, que se tem 
concedido substitutos a aquelles dos referidos Professores, 
que se tem mostrado impossibilitados de servir por 
impedimento temporário reconhecido. Ceos Guarde a Vv. 
mm. Palacio do Governo da Bahia 25 de Abril de 1833. – 
Joaquim José Pinheiro de Vasconcellos. – Snrs. Presidente 
e Vereadores da Camara Municipal desta Cidade. 
  

02 Assunto: escolas maiores como pertencentes as despesas 
gerais da província 

 

Jornal: Diário da Bahia 
Data: 30 de abril de 1833 
Signatário: Palacio do 
Governo, Joaquim José 
Pinheiro de Vasconcellos 
Destinatário: Inspetor interino 
da tesourarua da provincia 
Classificação: Resposta 
 

    – As Escolas maiores, de que trata a Lei de 24 de 
Outubro do anno passado, como pertencentes ás Despezas 
Geraes, estaõ declaradas debaixo do mesmo titulo daquella 
Lei, e vem a ser, as Academias, Escolas Medicas, e Cursos 
Juridicos, sendo por tanto denominadas Escolas menores 
todas as mais Aulas, que pertencem ás Despesas 
Provinciaes. Deste modo presumo ter respondido o Officio 
de V. m. datado de hontem. Deos Guarde a V. S. Palacio do 
Governo da Bahia 26 de Abril de 1833. – Joaquim José 
Pinheiro de Vasconcellos. – Sr. Inspector Interino da 
Thesourarua da Provincia. 

 
  



03 Assunto: oferta de vagas em hospital particular  
Jornal: Diário da Bahia 
Data: 9 de novembro de 1837 
Signatário: Hospital Particular 
dos Barriz. 
Destinatário: Leitores que 
necessitam de atendimento 
médico 
Classificação: Notícia 
 

HOSPITAL PARTICULAR DOS BARRIZ. 
    Continua-se á receber no Hospital supra-mencionado 
doentes de ambos os sexos, pela diaria de 2₡ por cada 
pessoa, e 1₡ por cada escravo. 
    Há quartos separados para doentes do sexo 
feminino. 
    Os Professores abaixo assignados, Directores do 
Hospital, fazem, como de costume, conferencias trez 
vezes na semana. 
    Jonathas Abbot, Lente de Anatomia na Escola de 
Medicina. 
    Cezar Persiani, Ex 1.º Medico do Hospitalde Lago. 
    Roberto Dundás, Medico-Cirurgião do Hospital 
Britanico nesta Cidade. 
 
 

 

 

04 Assunto: divulgação de cartas e livros  
Jornal: Diário da Bahia 
Data: 9 de novembro de 1837 
Signatário: Comerciante 
Destinatário: Leitores 
Classificação: Negócios e 
Encargos 
 

    - Na casa de Livros n.º 410, no fim da ladeira do 
Taboão, tem para vender Cartas de Enterro de 
differentes padrões, em papel de peso, á 20 rs. cada 
uma, novas collecções de traslados para lição da 
mocidade Brasileira, Cartas de ABC, Arithmeticas, 
Orthographias, Grammaticas Portuguezas, pelo 
Professor Casimiro, e Livros em branco. 

 
 



05 Assunto: solicitação para nomear pessoa de confiança 
da professora para receber chave de sua propriedade 

 

Jornal: Diário da Bahia 
Data: 3 de janeiro de 1838 
Signatário: José Maria das 
Neves e Almeida Varella 
Destinatário: D. Angelica, 
professora particular de 
meninas 
Classificação: Aviso 
 

AVISOS 
    - A Senhora D Angelica, Professora particular de 
Meninas, à rua de Baixo, tenha a bondade de nomear 
pessoa de sua confiança, para receber a chave de sua 
propriedade, que o abaixo assignado tem occupado, na 
certeza de que, não o fazendo, desde já declara, e 
protesta o annunciante naõ continuar a responsabilisar-
se pelos respectivos alugares. Bahia 2 de Janeiro de 
1838. – José Maria das Neves e Almeida Varella. 
 
 
 
 
 

 


