
Quadro 2: Cartas sobre a instrução pública nos jornais do Rio de janeiro no Império 
 

   
Jornal: Correio 
Mercantil 
Data: 16 de março de 
1848 
Signatário: O 
Quitandeiro 
Destinatário: Sr. 
Pedagogo 
Classificação da Carta: 
Cartas de recomendação; 
de reclamação;  
 

Assunto: Solicitação de respostas de um pedagogo, quanto a 
sua reputação 
Se o Pedagogo dos menores, do arsenal de guerra, se julga 
calumniado pelo artigo do Correio Mercantil de 12 do 
corrente que lhe diz respeito: chame-o á responsabilidade, 
prove o contrario do que elle diz, e não esteja tomando o 
tempo do publico com respostas tolas. Justifique-se, Sr. 
Pedagogo: dê um desmentido que rehabilite a sua reputação 
ora vacillante: o negocio é sério, e merece muita atenção das 
autoridades competentes.                                               

O Quitandeiro 

   
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 17 de março de 
1848 
Signatário: O secretario 
J. B. Leal 
Destinatário: Srs. 
Sócios 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia; 
Laudativa.  
 

Assunto: Divulgação de uma missa, pela sociedade Amante 
da Instrução. 

 

- Hoje, pelas 8 horas da manhã, terá logar na igreja terceiros 
de Carmo, a missa que o conselho da imperial sociedade 
Amante da Instrução mandou celebrar por alma da fallecida 
bemfeitora D. Rosa da Silva Bueno de Figueiredo, viuva do 
capitão José Fernandes de Figueiredo, pelo legado que em 
verba de seu testamento deixou às orphãs do collegio da 
mesma sociedade. O Sr. Presidente convida aos Srs. socios 
para assistirem a este acto religioso Rio, 17 de março de 
1848. – O secretario, J. B. Leal.   
 
 
 



   

Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 17 de março de 
1848 
Signatário: O Martim 
Affonso 
Destinatário: O 
pedagogo do arsenal de 
guerra 
Classificação da Carta: 
Recomendação; 
Queixumes 
 
 
 

Assunto: Pergunta feita a um pedagogo  
Não sendo nossa tenção responder a esse extravagante 
annuncio do pedagogo do arsenal de guerra, publica forma 
de supina ignorância, com tudo faremos a esse homem, mau 
grado nosso, a seguinte pergunta: Será empregada no 
estabelimento dos menores essa meretriz que morou no 
sótão do becco da batalha n. 6? Caso o Pedagogo nos 
responda pela affirmativa, ficaremos convencidos de que o 
calunniamos, porém se responder pela negativa, nós lhe 
perguntaremos a razão por que mandou um guarda e negros 
do estabelecimento acompanhar os trastes de sua bella por 
occasião de sua mudança de casa, porquanto até ao presente 
ignoramos que desse estabelecimento sejão fornecidos 
criados para a mudança dos visinhos.  
Por hoje nos satisfazemos em dirigir ao pedagogo esta única 
pergunta, e parece-nos que segundo a sua resposta, 
tornaremos á imprensa. não para entrar em liça com elle, 
porém para patentear ao publico certos mysterios em que se 
acha elle envolvido. 
Não aceitando ainda o apellido de Façanhudo o C. ª. 
Continuaremos a nos assignar 
                                             O Martim Affonso.  
 
 
 
 
 
 
 



   
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 21 de março de 
1848 
Signatário: Ministério 
da Guerra 
Destinatário: Director 
interino da escola militar 
Classificação da Carta: 
Negócios ou encargos 
 
 

Assunto: Admissão de alunos da escola militar  
Ao director interino da escola militar, para admitir José 
Maria da Cunha Rocha, Bazilio José Gomes da Silva, e 
Joaquim Maria Nogueira Júnior, á matricula do 1.º anno 
com a condição de não fazerem exame do anno, sem o de 
francez. 
 
 
 
 
 
 
 

   
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 21 de março de 
1848 
Signatário: Ministério 
da Guerra 
Destinatário: Diretor 
Interino da Escola 
Militar 
Classificação da Carta: 
Negócios ou encargos 

Assunto: Concessão de licença de tenente para estudar o 
curso geral 

 

- Ao mesmo, concedendo licença ao 2º tenente do 2º 
batalhão d’ artilheria a pé, Francisco do Rego Barros, para 
estudar o curso geral da escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 21 de março de 
1848 
Signatário: Patrício 
Ricardo Freire 
Destinatário: Dr. 
Antonio Alves da Silva 
Pinto Junior,  Sr. A, J. de 
Freitas Silva Guimarães,  
dos Srs,  ll. Gomes 
Cardoso, A. Pereira 
Cardoso e  J. A. Lima.  
Classificação da Carta: 
Agradecimento; 
Laudativas 
 

Assunto: Agradecimento pela doação de esmolas para a 
imperial sociedade Amante da Instrução 

 

- O thesoureiro do collegio das órfãs da imperial sociedade 
Amante da Instrucção, recebeu do Dr. Antonio Alves da 
Silva Pinto Junior um meio bilhete n. 1885, de um sócio 
bemfeitor um quarto n. 5810, do Sr. A, J. de Freitas Silva 
Guimarães um quarto n. 1020, e os seguintes vigésimos dos 
Srs,  ll. Gomes Cardoso n. 51, Anonimo n. 298, A. Pereira 
Cardoso n. 2672, e J. A. Lima n. 4226, todos da 5º loteria de 
theatro de Nicteroy, e com muito prazer agradece tão 
respeitáveis pessoas a continuação desta esmola. – Patrício 
Ricardo Freire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 24 de março de 
1848 
Signatário:Ministério 
do Império 
 Destinatário: Reitor do 
collegio de Pedro II 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 
 

Assunto: Comunicando nomeações
PARTE OFFICIAL

Ministerio do Imperio. 
Expediente do dia 20 de março de 1848

Ao reitor do collegio de Pedro II, comunincando
decretos de 17 do corrente forão nomeados o Dr. Francisco 
de Paula Menezes e Guilherme Fairfax
Norris; o 1.º para professor de rhetorica e o 2º para professor 
de língua Ingleza do referido collegio.
 
 
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 02 de abril de 
1848 
Signatário: Patrício 
Ricardo Freire 
Destinatário: Sócios 
bemfeitores, Agostinho 
pereira Cardoso, João 
Affonso Lima, Manuel 
Gomes Cardozo. 
Classificação da Carta: 
Agradecimento. 

Assunto: Agradecimento pela esmola doada para o collegio 
das orphãs da imperial sociedade Amante da instrução.
- O thesoureiro do collegio das orphãs da imperial sociedade 
Amante da Instrução, recebeu de dois bemfeitores dois 
quartos dos bilhetes ns. 668 e 4785, e mais os seguintes 
vigésimos dos Srs. Agostinho Pereira Cardozo n. 82, João 
Affonso Lima n. 2313, e 
todos da 14ª loteria do monte pia; e com todo o prazer 
agradece esta esmola que reverte a favor dessas inocentes 
orphãs. Rio de janeiro; 31 de março de 1848 
Ricardo Freire. 

 
Comunicando nomeações 

PARTE OFFICIAL 
Ministerio do Imperio.  

Expediente do dia 20 de março de 1848 
 

Ao reitor do collegio de Pedro II, comunincando-se que por 
decretos de 17 do corrente forão nomeados o Dr. Francisco 

e Guilherme Fairfax 
Norris; o 1.º para professor de rhetorica e o 2º para professor 
de língua Ingleza do referido collegio. 

 
Agradecimento pela esmola doada para o collegio 

das orphãs da imperial sociedade Amante da instrução. 
O thesoureiro do collegio das orphãs da imperial sociedade 

Amante da Instrução, recebeu de dois bemfeitores dois 
quartos dos bilhetes ns. 668 e 4785, e mais os seguintes 
vigésimos dos Srs. Agostinho Pereira Cardozo n. 82, João 
Affonso Lima n. 2313, e Manoel Gomes Cardozo n. 5248, 
todos da 14ª loteria do monte pia; e com todo o prazer 
agradece esta esmola que reverte a favor dessas inocentes 
orphãs. Rio de janeiro; 31 de março de 1848 – Patricio 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal.  
Data: 09 de abril de 
1848.  
Signatário: Antonio 
Machado Dias.  
Destinatário: O público 
em geral.  
Classificação da Carta: 
Participação ou notícias 

Assunto: Informando a inexistência de um aluno n
comércio 
- Por ordem do Exmo. Sr. Conselheiro inspector da Aula do 
Commercio se faz publico que José Francisco da Silva 
Guedes, que o Jornal do Commercio
por um capoeira, não é alumno da Aula do Commercio. 
Secretaria da Aula da Congregação, 8 de abril de 1848. 
Antonio Machado Dias, secretario.
 
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal.  
Data: 11 de abril de 
1848.  
Signatário: Ministério 
de Guerra.  
Destinatário: Diretor da 
escola militar.  
Classificação da Carta: 
Recomendação; 
Participação ou notícia 

Assunto: Ordens aos lentes, secretario e alumnos da escola 
militar. 
- Ao (diretor) da escola militar, para que estranhe aos lentes, 
secretario e alumnos da escola, o desleixo com que se 
apresentarão sem os seus uniformes, sendo ali esperado S. 
M. o Imperador; e ordeno que em todos os actos, além das 
lições diárias se apres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informando a inexistência de um aluno na aula do 

Por ordem do Exmo. Sr. Conselheiro inspector da Aula do 
Commercio se faz publico que José Francisco da Silva 

Jornal do Commercio de hoje dá assassinado 
por um capoeira, não é alumno da Aula do Commercio. 
Secretaria da Aula da Congregação, 8 de abril de 1848. – 
Antonio Machado Dias, secretario. 

 
Ordens aos lentes, secretario e alumnos da escola 

Ao (diretor) da escola militar, para que estranhe aos lentes, 
secretario e alumnos da escola, o desleixo com que se 
apresentarão sem os seus uniformes, sendo ali esperado S. 
M. o Imperador; e ordeno que em todos os actos, além das 
lições diárias se apresentem sempre fardados. 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal.  
Data: 14 de abril de 
1848.  
Signatário: Joaquim 
José da Silveira.  
Destinatário: Meninos 
do sítio de S. Christovão.  
Classificação da Carta: 
Negócios e encargos 

Assunto: Sobre a admissão no concurso à cadeira de 
primeiras letras 
- Em cumprimento do aviso de 11 do corrente mez, que me 
foi expedido pela secretaria d’ estado dos negócios do 
império, faço publico, que o concurso à cadeira de primeiras 
letras para meninos do sitio de S. Christovão, terá logar no 
dia 28 do dito mez, pelas 11 horas da m
ensino mutuo da freguezia do SS. Sacramento. Rio de 
Janeiro 13 de abril de 1848.      
publicas de primeiras letras desta Côrte e seu município, 
Joaquim José da Silveira.
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal.  
Data: 19 de abril de 
1848.  
Signatário: J. B. Leal 
Destinatário: 
Participantes do 
Conselho da Imperial 
sociedade Amante da 
Instrucção.  
Classificação da Carta: 
Participação ou de 
notícias 
 

Assunto: Sobre o cancelamento da sessão do conselho da 
imperial sociedade amante da instrução
Hoje, não pode haver sessão do conselho da imperial 
sociedade Amante da Instrução, e fica transferida para o dia 
26 do corrente. Rio, 19 de abril de 1848. 
 
 
 

 
Sobre a admissão no concurso à cadeira de 

do aviso de 11 do corrente mez, que me 
foi expedido pela secretaria d’ estado dos negócios do 
império, faço publico, que o concurso à cadeira de primeiras 
letras para meninos do sitio de S. Christovão, terá logar no 
dia 28 do dito mez, pelas 11 horas da manhã, na escola de 
ensino mutuo da freguezia do SS. Sacramento. Rio de 
Janeiro 13 de abril de 1848.      --- O director das escolas 
publicas de primeiras letras desta Côrte e seu município, 
Joaquim José da Silveira. 

 
re o cancelamento da sessão do conselho da 

imperial sociedade amante da instrução 
Hoje, não pode haver sessão do conselho da imperial 
sociedade Amante da Instrução, e fica transferida para o dia 
26 do corrente. Rio, 19 de abril de 1848. – J. B. Leal.  

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 20 de abril de 
1848.  
Signatário: Vicente 
Antonio d’Oliveira 
Destinatário: Sr. José da 
Silva Motta.  
Classificação da Carta: 
Negócios e encargos 
 
 

Assunto: Convite ao Sr. José para
salas da escola militar
- A directoria geral das obras militares, convida ao Sr. José 
da Silva Motta, a que compareça em uma das salas da esco
militar, a fim de decidir o
corrente mez, quer fazer no 
de fuzileiros, Directoria geral das obras militares, 19 de abril 
de 1848 – Vicente Antonio d’Oliveira, ajudante
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
: Convite ao Sr. José para comparecer numa das 

salas da escola militar 
A directoria geral das obras militares, convida ao Sr. José 

da Silva Motta, a que compareça em uma das salas da escola 
militar, a fim de decidir o  -  que em proposta de 8 do 
corrente mez, quer fazer no palco do quartel do 1º batalhão 
de fuzileiros, Directoria geral das obras militares, 19 de abril 

Vicente Antonio d’Oliveira, ajudante. 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal.  
Data: 26 de abril de 
1848 
Signatário: J. B. Leal 
Destinatário: 
Representantes da 
Imperial Sociedade 
Amante da Instrução 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícias 

Assunto: Comunicado da sessão do conselho da Imperial 
Sociedade Amante da Instru
--- Hoje haverá sessão do conselho da Imperial Sociedade 
Amante da Instrucção. Rio, 26 de abril de 1848. 
Leal. 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal. 
Data: 26 de abril de 
1848 
Signatário: Patricio 
Ricardo Freire 
Destinatário: Dr. 
Antonio Alves da Silva 
Pinto Junior; J. de 
Freitas Silva Guimarães;  
A. Pereira Cardozo;  J. 
Affonso de Lima; M. 
Gomes Cardozo;  
Classificação da Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Recebimento de esmolas para a Sociedade 
Amante da Instrução 
--- O thesoureiro do collegio da órfãs da Imperial Sociedade 
Amante da Instrucção recebeu do Sr. Dr. Antonio Alves da 
Silva Pinto Junior, um meio bilhete n. 2531, de um sócio 
bemfeitor em quarto de bilhete n. 3418, e do Sr. _. J. de 
Freitas Silva Guimarães
mais os seguintes vigésimos dos Srs. A. Pereira Cardozo n. 
1402, J. Affonso de Lima n. 3156 e M. Gomes Cardozo n. 
3333; todos da 8ª loteria das casas da caridade de Nictherey
e muito agradece esta esmola. 
 
 
 
 

 
Comunicado da sessão do conselho da Imperial 

Sociedade Amante da Instrucção 

 

sessão do conselho da Imperial Sociedade 
ção. Rio, 26 de abril de 1848. --- J. B. 

 
Recebimento de esmolas para a Sociedade 

 
 

O thesoureiro do collegio da órfãs da Imperial Sociedade 
Amante da Instrucção recebeu do Sr. Dr. Antonio Alves da 
Silva Pinto Junior, um meio bilhete n. 2531, de um sócio 
bemfeitor em quarto de bilhete n. 3418, e do Sr. _. J. de 
Freitas Silva Guimarães outro quarto de bilhete n. 3056, e 
mais os seguintes vigésimos dos Srs. A. Pereira Cardozo n. 
1402, J. Affonso de Lima n. 3156 e M. Gomes Cardozo n. 
3333; todos da 8ª loteria das casas da caridade de Nictherey 
e muito agradece esta esmola. --- Patricio Ricardo Freire. 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal. 
Data: 03 de maio de 
1848 
Signatário: J. B. Leal 
Destinatário: 
Representantes da 
Imperial Sociedade 
Amante da Instrução 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 
 

Assunto: Comunicado da sessão do conselho da Imperial 
Sociedade Amante da Instru
--- Hoje haverá sessão do conselho da imperial sociedade 
Amante da Instrucção. Rio, 3 de maio de 1848. 
Leal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal. 
Data: 05 de maio de 
1848 
Signatário: Patricio 
Ricardo Freire  
 Destinatário: Dois 
senhores sócios 
bemfeitores 
Classificação da Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Recebimento de esmolas para a Sociedade 
Amante da Instrução 
--- O thesoureiro do collegio das orphãs da Imperial 
Sociedade Amante da Instrucção recebeo de dois Srs. sócios 
bemfeitores um quarto do dito n. 4705, e mais os seguintes 
vigésimos dos Srs. M. Gomes Cardozo n. 50. J. Affonso 
Lima n. 567, e A. Pereira Cardo
loteria da Santa Casa da Misericordia, e tem o prazer de 
agradecer esta esmola. 

 
 
 
 

 
Comunicado da sessão do conselho da Imperial 

Sociedade Amante da Instrucção 

 
 

Hoje haverá sessão do conselho da imperial sociedade 
Amante da Instrucção. Rio, 3 de maio de 1848. --- J. B. 

 

Recebimento de esmolas para a Sociedade 
 

O thesoureiro do collegio das orphãs da Imperial 
Sociedade Amante da Instrucção recebeo de dois Srs. sócios 
bemfeitores um quarto do dito n. 4705, e mais os seguintes 
vigésimos dos Srs. M. Gomes Cardozo n. 50. J. Affonso 
Lima n. 567, e A. Pereira Cardozo n. 1893 todos da 17ª 
loteria da Santa Casa da Misericordia, e tem o prazer de 
agradecer esta esmola. --- Patricio Ricardo Freire.  

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal. 
Data: 06 de maio de 
1848 
Signatário: Ministerio 
da Guerra 
 Destinatário: Director 
interino da escola militar 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia; 
Negócios ou encargo 

Assunto: Preenchimento de vagas de lentes da escola 
militar 

MINISTERIO DA GUERRA

Expediente do dia 2 de maio de 1848

Ao director interino da escola militar, determinando que a 
congregação dos lentes da dita escola proponha os 
candidatos, que estão nas circunstancias de ser nomeados 
lentes, e substitutos para preencher as vagas existentes na 
mesma escola. 
 
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal. 
Data: 06 de maio de 
1848 
Signatário: F. C. 
Valdetaro 
 Destinatário: 
Conselheiros da 
sociedade de instrução 
elementar 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

Assunto: Comunicado da sessão ordinaria do conselho da 
Sociedade de instrução elementar
Hoje sábado pelas 6 horas da tarde haverá sessão ordinaria 
do conselho da sociedade de instrucção elementar do Rio de 
Janeiro, Sala das sessões em a praça d´ Acclamação
em 6 de maio de 1848. 18 da regeneração. O secretario 
perpetuo. --- F. C. Valdetaro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Preenchimento de vagas de lentes da escola 

MINISTERIO DA GUERRA 

Expediente do dia 2 de maio de 1848 

Ao director interino da escola militar, determinando que a 
congregação dos lentes da dita escola proponha os 
candidatos, que estão nas circunstancias de ser nomeados 
lentes, e substitutos para preencher as vagas existentes na 

 
Comunicado da sessão ordinaria do conselho da 
de instrução elementar 

Hoje sábado pelas 6 horas da tarde haverá sessão ordinaria 
do conselho da sociedade de instrucção elementar do Rio de 
Janeiro, Sala das sessões em a praça d´ Acclamação n.11. 
em 6 de maio de 1848. 18 da regeneração. O secretario 

F. C. Valdetaro.  

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal. 
Data: 13 de maio de 
1848 
Signatário: F. C. 
Valdetaro 
Destinatário: 
Conselheiros da 
sociedade de instrução 
elementar 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

Assunto: Comunicado da sessão ordinaria do conselho da 
Sociedade de instrução elementar
--- Hoje sabbado, pelas 6 horas da tarde haverá sessão do 
conselho da sociedade de Instrucção Elementar do Rio de 
janeiro Sala das sessões em a Praça d´ Acclamação n.11, em 
13 de maio de 1848. 18, º da regeneração. 
perpetuo, F. C. Valdetar
 
 
 
 

  

Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal. 
Data: 16 de maio de 
1848 
Signatário: Patricio 
Ricardo Freire 
Destinatário: A. J. de 
Freitas Silva Guimarães; 
. J. Affonso Lima; A. 
Pereira Cardoso; M. 
Gomes Cardoso;  
Classificação da Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Recebimento de esmolas para a Sociedade 
Amante da Instrução 
--- O thesoureiro do collegio das orphães da imperial 
sociedade Amante da Instrucção, recebeu de seus
bemfeitores, um quarto do bilhete nº 2954, e do Sr. A. J. de 
Freitas Silva Guimarães um quarto do bilhete n. º 1020, e 
mais os seguintes vegesimos dos Srs. J. Affonso Lima n.º 
4609, A. Pereira Cardoso n.º 5065, e M. Gomes Cardoso nº 
5920, todos da 1ª loteria concedida a mesma sociedade; e 
com muito prazer agradece esta esmola. 
Freire. 
 
 
 

 
Comunicado da sessão ordinaria do conselho da 
de instrução elementar 

Hoje sabbado, pelas 6 horas da tarde haverá sessão do 
conselho da sociedade de Instrucção Elementar do Rio de 
janeiro Sala das sessões em a Praça d´ Acclamação n.11, em 
13 de maio de 1848. 18, º da regeneração. --- O secretario 
perpetuo, F. C. Valdetaro. 

 

Recebimento de esmolas para a Sociedade 
 

O thesoureiro do collegio das orphães da imperial 
te da Instrucção, recebeu de seus Srs. sócios 

bemfeitores, um quarto do bilhete nº 2954, e do Sr. A. J. de 
Freitas Silva Guimarães um quarto do bilhete n. º 1020, e 
mais os seguintes vegesimos dos Srs. J. Affonso Lima n.º 
4609, A. Pereira Cardoso n.º 5065, e M. Gomes Cardoso nº 

s da 1ª loteria concedida a mesma sociedade; e 
com muito prazer agradece esta esmola. --- Patricio Ricardo 

 



  

Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal. 
Data: 17 de maio de 
1848 
Signatário: J. B. Leal 
Destinatário: 
Conselheiros da 
sociedade Amante da 
Instrucção 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

Assunto: Comunicado 
Instrucção 
--- Hoje, haverá sessão do conselho da imperial sociedade 
Amante da Instrucção. Rio, 17 de 
Leal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal. 
Data: 17 de maio de 
1848 
Signatário: J. B. Leal 
Destinatário: 
Conselheiros e 
consultores da imperial 
sociedade Amante da 
Instrucção 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 
 

Assunto: Falecimento do sócio bemfeitor da so
Amante da Instrucção
--- O conselho da imperial sociedade Amante da Instrucção 
tendo em muita consideração os serviços prestados á mesma 
sociedade, e ao collegio das orphãs, pelo fallecido sócio 
bemfeitor o Exmo. Conselheiro Saturnino de Souza e 
Oliveira, resolveu que se celebrasse uma missa por sua 
alma, no dia trigésimo do seu fallecimento; com assistência 
da administração: em consequência do que o S
convida a todos os Srs. conselheiros, e consultores para 
comparecerem a este acto religioso, o qual terá logar 
ámanhã, 18 do corrente, pelas 8 horas da manhã, na igreja 
de S. Francisco de Paula. Rio, 17 de maio de 1848. 
Leal. Secretario. 

 
Comunicado da imperial sociedade Amante da 

Hoje, haverá sessão do conselho da imperial sociedade 
Amante da Instrucção. Rio, 17 de maio de 1848. --- J. B. 

 
Falecimento do sócio bemfeitor da sociedade 

Amante da Instrucção 
O conselho da imperial sociedade Amante da Instrucção 

tendo em muita consideração os serviços prestados á mesma 
ao collegio das orphãs, pelo fallecido sócio 

bemfeitor o Exmo. Conselheiro Saturnino de Souza e 
Oliveira, resolveu que se celebrasse uma missa por sua 
alma, no dia trigésimo do seu fallecimento; com assistência 
da administração: em consequência do que o Sr. Presidente 
convida a todos os Srs. conselheiros, e consultores para 
comparecerem a este acto religioso, o qual terá logar 
ámanhã, 18 do corrente, pelas 8 horas da manhã, na igreja 
de S. Francisco de Paula. Rio, 17 de maio de 1848. --- J. B. 

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo 
Político e Universal 
Data: 20 de maio de 
1848 
Signatário: Um 
Brasileiro 
Destinatário: Sr. Freese 
(diretor do instituto 
collegial de Nova 
Friburgo) 
Classificação da Carta: 
Carta de Recomendação  
 
 
 

Assunto: Recomendações ao diretor do instituto col
Nova Friburgo 

Pede-se-nos a publicação do seguinte:
Ao Ilmo. Sr. John II. Freese, director do instituto 

collegial da Nova Friburgo. 
Preceptor da mocidade brasileira, lemo
estampada na capa do n. 5 do 
respeito do artigo do 1. º a. desta interessante publicação, 
intitulado ESTADO DO MUNDO; por quanto seu contexto 
se depara á pagina 17, segundo columna, com idéas que nos 
parecem próprias para se inocularem no espírito da 
mocidade, e muito menos em um collegio, que deve 
preparar o espírito de seus alumnos em uma via segura, e 
consagrada pela constituição brasileira.

O Ilmo Sr. Freese não reparou bem no espírito de todo 
aquelle trecho que começa
opiniões etc; porque então não teria escripto aquella carta 
opprobatoria, e não desejaria dar no seu collegio tal 
substancia e seus discipulos.
Vós sois estrangeiros, Sr. Freese, o um homem de bem, e 
não queireis ao certo perturbar o futuro do Brasil, o futuro 
dos vossos netos brasileiros, e da vossa estimavel 
descendencia. Os artigos de jornal são coisa mui diversa das 
doutrinas que se devem ensinar á mocidade; o ilustre 
redactor de Iris narra a homens em facto, essa
não devem formar um compendio para as nossas escolas, 
pois é um dogma que vai de encontro á constituição do 
império.           Um Brasileiro.
 

 
Recomendações ao diretor do instituto colegial da 

nos a publicação do seguinte: 
Ao Ilmo. Sr. John II. Freese, director do instituto 

collegial da Nova Friburgo. --- Com grande sentimento. Sr. 
Preceptor da mocidade brasileira, lemos na vossa carta, 
estampada na capa do n. 5 do Iris, o pedido que fizestes a 
respeito do artigo do 1. º a. desta interessante publicação, 
intitulado ESTADO DO MUNDO; por quanto seu contexto 
se depara á pagina 17, segundo columna, com idéas que nos 

próprias para se inocularem no espírito da 
mocidade, e muito menos em um collegio, que deve 
preparar o espírito de seus alumnos em uma via segura, e 
consagrada pela constituição brasileira. 

O Ilmo Sr. Freese não reparou bem no espírito de todo 
ho que começa: seremos simples échos de 
; porque então não teria escripto aquella carta 

opprobatoria, e não desejaria dar no seu collegio tal 
substancia e seus discipulos. 
Vós sois estrangeiros, Sr. Freese, o um homem de bem, e 

certo perturbar o futuro do Brasil, o futuro 
dos vossos netos brasileiros, e da vossa estimavel 
descendencia. Os artigos de jornal são coisa mui diversa das 
doutrinas que se devem ensinar á mocidade; o ilustre 

narra a homens em facto, essa tendência, 
não devem formar um compendio para as nossas escolas, 
pois é um dogma que vai de encontro á constituição do 

Um Brasileiro. 
 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo,  
Político e Universal 
Data: 20 de maio de 
1848 
Signatário: Antonio 
Machado Dias, 
secretario 
Destinatário: Alumnos 
da aula do commercio 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

 
 

Assunto: Entrega das cartas dos alunos aprovados na aula 
do comércio 

DECLARAÇÕES

--- Pela congregação dos lentes
faz publico o que em consequencia do aviso de 21 de 
fevereiro do corrente anno se passão as cartas aos alumnos 
approvados no curso da mesma aula, nos annos de 1846 e 
1847. Aquelles Srs. que a pretenderem dirijão seus 
requerimentos ao Exmo. Sr. Conselheiro inspector. 
Secretaria da aula do commercio, 19 de maio de 1848. 
Antonio Machado Dias, secretario.

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo,   
Político e Universal 
Data: 24 de maio de 
1848 
Signatário: Diretor das 
aulas da Imperial 
Sociedade Amante da 
Instrução 
Destinatário: Srs. 
Conselheiros 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Transferência da data dos exames de alunos
DECLARAÇÕES.

--- o Exm. Sr. Director das aulas da Imperial Sociedade 
Amante da Instrução, manda publicar para conhecimento 
dos Srs. conselheiros, que os exames dos alumnos da aula de 
S. Pedro de Alcantara, ficarão transferidos para o dia 5.ª 
feira 25 do corrente, ás 4 horas da tarde, e que os das 
alumnas da aula de Santa Thereza, ser
aula de Santa Rita no dia 29, e os da aula de S. Bento no dia 
30. Rio, 24 de maio de 1848.
 

 
as cartas dos alunos aprovados na aula 

DECLARAÇÕES 

Pela congregação dos lentes da aula do commercio, se 
faz publico o que em consequencia do aviso de 21 de 
fevereiro do corrente anno se passão as cartas aos alumnos 
approvados no curso da mesma aula, nos annos de 1846 e 
1847. Aquelles Srs. que a pretenderem dirijão seus 

ao Exmo. Sr. Conselheiro inspector. 
Secretaria da aula do commercio, 19 de maio de 1848. ---
Antonio Machado Dias, secretario. 

 
Transferência da data dos exames de alunos 

DECLARAÇÕES. 
o Exm. Sr. Director das aulas da Imperial Sociedade 

Instrução, manda publicar para conhecimento 
dos Srs. conselheiros, que os exames dos alumnos da aula de 
S. Pedro de Alcantara, ficarão transferidos para o dia 5.ª 
feira 25 do corrente, ás 4 horas da tarde, e que os das 
alumnas da aula de Santa Thereza, serão no dia 26, os da 
aula de Santa Rita no dia 29, e os da aula de S. Bento no dia 
30. Rio, 24 de maio de 1848. 

 

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 25 de maio de 
1848 
Signatário: Joaquim 
Bernardo Leal 
Destinatário: Srs. 
Sócios da Imperial 
Sociedade Amante da 
instrução 
Classificação da Carta: 
Negócios e encargos 

Assunto: Publicação sobre a compra de apólices para dos 
Sócios da Imperial Sociedade Amante da instrução

DECLARAÇÕES.
---- O Sr. Commendador João Rabello Vasconcellos e 
Souza, presidente da Imperial Sociedade Amante da 
instrucção manda fazer publico para conhecimento de todos 
os Srs. Socios, que tendo a resolução de 5 de setembro de 
1847 concedido á mesma Sociedade 4 loterias
producto liquido das mesmas applicado á compra de 
apólices da divida publica fundada, que serão 
foi a 1. ª destas loterias extrahida no dia 16 do corrente, e 
como o dia 15 fosse o ultimo destinado para a transferencia 
das apólices neste semestre, o prestante Sr. Socio bemfeitor, 
thesoureiro das loterias dignou
Thesoureiro da sociedade o producto liquido da dita loteria 
no valor de Rs. 1: 000U000 cada uma, e do juro de 6 p00 a 
82 sem corretagem, importa
10.660U000, e como ficasse por isso um saldo de Rs. 440U 
o conselho da sociedade resolveu, que essa 
para o Banco Commercial por seis mezes, para no fim desse 
tempo se comprar mais uma apólice de 600U000, e que foi 
feito no dia 20 do corrente; o que levando o exposto no 
conhecimento de S. M. I pela secretaria do Imperio, 
suppliquem que pelo ministério da fazenda se ordenasse á 
Caixa da amortização para averbar essas apólice com a nota 
de – inalienáveis- afim de se cump
garantir os interesses da nação e os da sociedade. 
de Maio de 1848. --- 
 

 
Publicação sobre a compra de apólices para dos 

Sócios da Imperial Sociedade Amante da instrução 
DECLARAÇÕES. 

O Sr. Commendador João Rabello Vasconcellos e 
Souza, presidente da Imperial Sociedade Amante da 
instrucção manda fazer publico para conhecimento de todos 
os Srs. Socios, que tendo a resolução de 5 de setembro de 
1847 concedido á mesma Sociedade 4 loterias, para ter o 
producto liquido das mesmas applicado á compra de 
apólices da divida publica fundada, que serão inalienáveis, 
foi a 1. ª destas loterias extrahida no dia 16 do corrente, e 
como o dia 15 fosse o ultimo destinado para a transferencia 

s neste semestre, o prestante Sr. Socio bemfeitor, 
thesoureiro das loterias dignou-se entregar neste dia ao Sr. 
Thesoureiro da sociedade o producto liquido da dita loteria 
no valor de Rs. 1: 000U000 cada uma, e do juro de 6 p00 a 
82 sem corretagem, importando na quantia de Rs. 
10.660U000, e como ficasse por isso um saldo de Rs. 440U 
o conselho da sociedade resolveu, que essa -------- entrasse 
para o Banco Commercial por seis mezes, para no fim desse 
tempo se comprar mais uma apólice de 600U000, e que foi 

ito no dia 20 do corrente; o que levando o exposto no 
conhecimento de S. M. I pela secretaria do Imperio, 
suppliquem que pelo ministério da fazenda se ordenasse á 
Caixa da amortização para averbar essas apólice com a nota 

afim de se cumprir o preceito da lei, e 
garantir os interesses da nação e os da sociedade. --- Rio, 25 

 Joaquim Bernardo Leal. 
 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 03 de junho de 
1848 
Signatário: F. C. 
Valdetaro 
Destinatário: Membros 
da  Instrucção Elementar 
do Rio de Janeiro 
Classificação da Carta: 
Negócios e encargos 

Assunto: Convocação para a reunião dos membros da 
sociedade de Instrucção Elementar do Rio de Janeiro
--- Hoje, sabbado, pelas 5 1,2 horas da tarde, haverá reunião 
em conselho e em assembleia geral dos membros effectivos 
da sociedade de Instrucção Elementar do Rio de Janeiro, 
para nomeação da parte 
apresentação das contas do anno fin
a praça da Acclamação, n.11, em 3 de junho de 1848, 18º da 
regeneração. --- O secretario perpetuo, F. C. Valdetaro.
 
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 06 de junho de 
1848 
Signatário: Patricio 
Ricardo Freire 
Destinatário: Sócios 
bemfeitores 
Classificação da Carta:  
Cartas de agradecimento 
 

Assunto: Agradecimento de esmola para o collegio das 
órfãs da imperial sociedade Amante da Instrucção
--- O thesoreiro do collegio das órfãs da imperial 
Amante da Instrucção recebeu de dois Srs. sócios 
bemfeitores um quarto do bilhete n. 1291, e mais os 
seguintes vigésimos dos Srs. J. Affonso Lima, n. 3511, M. J. 
Cardoso n.62, e A. Pereira Cardoso n. 3847, todos da 
segunda loteria do theatro de S
summamente agradece esta esmola. 
Freire. 
 
 
 
 
 
 

 
Convocação para a reunião dos membros da 

sociedade de Instrucção Elementar do Rio de Janeiro 
Hoje, sabbado, pelas 5 1,2 horas da tarde, haverá reunião 

em conselho e em assembleia geral dos membros effectivos 
da sociedade de Instrucção Elementar do Rio de Janeiro, 
para nomeação da parte  mudável do conselho e 
apresentação das contas do anno findo. Sala das sessões, em 
a praça da Acclamação, n.11, em 3 de junho de 1848, 18º da 

O secretario perpetuo, F. C. Valdetaro. 

 
Agradecimento de esmola para o collegio das 

órfãs da imperial sociedade Amante da Instrucção 
O thesoreiro do collegio das órfãs da imperial sociedade 

Amante da Instrucção recebeu de dois Srs. sócios 
bemfeitores um quarto do bilhete n. 1291, e mais os 
seguintes vigésimos dos Srs. J. Affonso Lima, n. 3511, M. J. 
Cardoso n.62, e A. Pereira Cardoso n. 3847, todos da 
segunda loteria do theatro de S. Pedro de Alcantra, e 
summamente agradece esta esmola. --- Patricio Ricardo 

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 06 de junho de 
1848 
Signatário: Monsenhor, 
Nepomtreno. 
Destinatário: Meninas 
pobres 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

Assunto: Publicação de vagas para aulas de meninas
--- O director das aulas da imperial sociedade amante da 
instrucção faz publico, que existem alguns logares vagos na 
aula de meninas, denominada de S. Rita, sita na rua do 
Aljube n. 109: as pessoas pobres que quizerem n’ella 
admitir suas filhas, podem diri
acompanhados de um attestado do seu reverendo parocho 
que prove pobreza, e uma certidão que prove ter amenina 5 
até 10 annos de idade, á casa da minha residência, rua da 
Cadea n.36 --- Monsenhor, Nepomtreno. 

  
Jornal:  Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 07 de junho de 
1848 
Signatário: -------- 
Destinatário: Sr. Luiz 
José da Cunha 
Classificação da Carta: 
Laudativa 

Assunto: Elogios direcionados ao mestre da banda de 
música dos aprendizes menores do arsenal 
--- A banda de musica dos aprendizes menores do arsenal de 
guerra tem, ás tardes de todos os domingos, continuado a 
deleitar as famílias que concorrem ao passeio Publico. Ante
ontem foi immenso o concurso, e além de outras peças 
executou essa banda de jove
de seu mestre, o Sr, Luiz José da Cunha, a introducção dos 
Paritanos, a ária final de 
deve ao Sr. Director do arsenal o obsequio de tornar o único 
recreio publico que ahi  possue, mais ag
dispêndio algum: e S. Exª. contribuindo assim para a 
civilização, e o trato das famílias que nelle se reúnem, educa 
e virtualisa ao mesmo tempo esses meninos como artistas, 

 
Publicação de vagas para aulas de meninas 

O director das aulas da imperial sociedade amante da 
instrucção faz publico, que existem alguns logares vagos na 
aula de meninas, denominada de S. Rita, sita na rua do 
Aljube n. 109: as pessoas pobres que quizerem n’ella 
admitir suas filhas, podem dirigir seus requerimentos 
acompanhados de um attestado do seu reverendo parocho 
que prove pobreza, e uma certidão que prove ter amenina 5 
até 10 annos de idade, á casa da minha residência, rua da 

Monsenhor, Nepomtreno.  

 
Elogios direcionados ao mestre da banda de 

música dos aprendizes menores do arsenal de guerra 
A banda de musica dos aprendizes menores do arsenal de 

guerra tem, ás tardes de todos os domingos, continuado a 
deleitar as famílias que concorrem ao passeio Publico. Ante-
ontem foi immenso o concurso, e além de outras peças 
executou essa banda de jovensartistas, debaixo da regência 
de seu mestre, o Sr, Luiz José da Cunha, a introducção dos 

a ária final de Betty, e o final da Lucia. O publico 
deve ao Sr. Director do arsenal o obsequio de tornar o único 
recreio publico que ahi  possue, mais agradável sem 
dispêndio algum: e S. Exª. contribuindo assim para a 
civilização, e o trato das famílias que nelle se reúnem, educa 
e virtualisa ao mesmo tempo esses meninos como artistas, 

 

 



com grande proveito para elles e para o paiz. O Sr. Cunha, 
mestre dessa musica do arsenal, torna
admiração pelo seu zelo e carinho, e tanto pelo que já faz, 
como pelo muito que pode  vir a fazer de cada um desses 
seus discípulos.  

  

Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 16 de junho de 
1848 
Signatário: Joaquim 
José da Silveira 
Destinatário: meninos 
do sítio de S. Chistovão 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

Assunto: Comunicado sobre o concurso referente à cadeira 
de primeiras letras para meninos
--- Em cumprimento do aviso, que me foi expedido pela 
secretaria de estado dos negócios do império, cem data de 
hontem, faço publico, que o concurso á cadeira de primeiras 
letras para meninos do sítio de S. Chistovão deve ter logar 
no dia vinte tres do cor
publica d’ensino mutuo da freguezia do Santismo 
Sacramento. Rio de Janeiro, 15 de junho de 1848. 
director das escolas publicas de primeiras letras desta corte e 
seu município, Joaquim José da Silveira. 

 

 

 

 

 

com grande proveito para elles e para o paiz. O Sr. Cunha, 
musica do arsenal, torna-se credor de 

admiração pelo seu zelo e carinho, e tanto pelo que já faz, 
como pelo muito que pode  vir a fazer de cada um desses 

 

Comunicado sobre o concurso referente à cadeira 
de primeiras letras para meninos 

Em cumprimento do aviso, que me foi expedido pela 
secretaria de estado dos negócios do império, cem data de 
hontem, faço publico, que o concurso á cadeira de primeiras 
letras para meninos do sítio de S. Chistovão deve ter logar 
no dia vinte tres do corrente mez ao meio dia, na escola 
publica d’ensino mutuo da freguezia do Santismo 
Sacramento. Rio de Janeiro, 15 de junho de 1848. --- O 
director das escolas publicas de primeiras letras desta corte e 

Joaquim José da Silveira.   



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo,  
Político e Universal 
Data: 17 de junho de 
1848 
Signatário: Patricio 
Ricardo Freire 
Destinatário: Sr. I. G. 
Pereira e o Sr. Diogo 
José Ferreira Portugal 
Classificação da Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Agradecimento de
imperial sociedade amante da instrução
--- O thesoureiro do collegio das órfãs da imperial sociedade 
amante da instrução recebeo do Sr. I. G. Pereira dez lenços 
de casimira de cores para as mesmas orphãs, e do Sr. Diogo 
José Ferreira Portugal a offerta de dous pares de sapatos 
mensalmente, e como muito prazer agradece a estes 
respeitáveis bemfeitores esta esmola prova de bondade de 
seus corações. – Patricio Ricardo Freire.

 
 

  
Jornal:  Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 17 de junho de 
1848 
Signatário:  Patricio 
Ricardo Freire 
Destinatário: Sócios 
bemfeitores  
Classificação da Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Agradecimento de esmolas destinadas às 
da imperial sociedade amante da instrucção
--- O thesoureiro do collegio das orphãs da imperial 
sociedade amante da instrucção recebeu de dous senhores 
sócios bemfeitores um quarto de bilhete n. 3156, e um 
quarto do bilhete n. 4657, do Sr. A. J. de
Guimarães um quarto do bilhete n. 1020, e mais os seguintes 
vigésimos dos senhores A. Pereira Cardoso n. 195. M. 
Gomes Cardoso n. 2906, e J. Affonso Lima n. 4161 todos da 
15.ª loteria do Monte Pio, e agradece esta esmola. 
Patricio Ricardo Freire.
 
 
 
 

 
Agradecimento de esmolas para as órfãs da 

imperial sociedade amante da instrução 
O thesoureiro do collegio das órfãs da imperial sociedade 

amante da instrução recebeo do Sr. I. G. Pereira dez lenços 
de casimira de cores para as mesmas orphãs, e do Sr. Diogo 

Ferreira Portugal a offerta de dous pares de sapatos 
mensalmente, e como muito prazer agradece a estes 
respeitáveis bemfeitores esta esmola prova de bondade de 

Patricio Ricardo Freire. 

 
Agradecimento de esmolas destinadas às orphãs 

sociedade amante da instrucção 
O thesoureiro do collegio das orphãs da imperial 

sociedade amante da instrucção recebeu de dous senhores 
sócios bemfeitores um quarto de bilhete n. 3156, e um 
quarto do bilhete n. 4657, do Sr. A. J. de Freitas Silva 
Guimarães um quarto do bilhete n. 1020, e mais os seguintes 
vigésimos dos senhores A. Pereira Cardoso n. 195. M. 
Gomes Cardoso n. 2906, e J. Affonso Lima n. 4161 todos da 
15.ª loteria do Monte Pio, e agradece esta esmola. --- 

o Freire.  



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 18 de junho de 
1848 
Signatário: Manuel 
Monteiro de Barros 
Destinatário: Lentes, 
aposentados e 
procuradores 
Classificação da Carta: 
Negócios e encargos 

Assunto: Comunicado sobre pagamento dos
de comércio 
--- Pela thesouraria dos ordenados pagão
e 21 do corrente até a 1 hora, as folhas dos lentes
commercio, junta vaccinica, apozentados e 
dia aos procuradores. Rio, em 17 de junho de 1848. 
Manuel Monteiro de Barros. 

 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 24 de junho de 
1848 
Signatário: --------- 
Destinatário: --------- 
Classificação da Carta: 
Negócios e encargos 

 

Assunto: Nomeação realizada pela 
Amante da Instrucção
-- A Imperial Sociedade Amante da Instrucção nomeou uma 
deputação para felicitar a S. M. o Imperador no dia 
immediato ao do nascimento do Principe ou Princeza que se 
espera; composta dos Srs. sócios, Visconde da Praia Grande, 
marechal João Carlos Pardal, m
Calmon da Silva Cabral, brigadeiro José Maria da Silva 
Bitancourt, tenente coronel Francisco José Gonçalves, 
tenente coronel José Polycarpo Pessoa de Andrade, major 
José Antonio da Foncesa Galvão, major Vicente Marques 
Lisboa, e José Dias da Cruz Lima. 

 

 
Comunicado sobre pagamento dos  lentes da aula 

Pela thesouraria dos ordenados pagão-se nos dias 19, 20 
e 21 do corrente até a 1 hora, as folhas dos lentes da aula do 
commercio, junta vaccinica, apozentados e ----- no ultimo 
dia aos procuradores. Rio, em 17 de junho de 1848. --- 
Manuel Monteiro de Barros.  

 
Nomeação realizada pela Imperial Sociedade 

Amante da Instrucção 
A Imperial Sociedade Amante da Instrucção nomeou uma 

deputação para felicitar a S. M. o Imperador no dia 
immediato ao do nascimento do Principe ou Princeza que se 
espera; composta dos Srs. sócios, Visconde da Praia Grande, 
marechal João Carlos Pardal, marechal Francisco Xavier 
Calmon da Silva Cabral, brigadeiro José Maria da Silva 
Bitancourt, tenente coronel Francisco José Gonçalves, 
tenente coronel José Polycarpo Pessoa de Andrade, major 
José Antonio da Foncesa Galvão, major Vicente Marques 

sé Dias da Cruz Lima.  

 

 



  
Jornal: Correio  
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 27 de junho de 
1848 
Signatário: J. B. Leal 
Destinatário: ------- 
Classificação da Carta: 
Negócios e encargos; 
Recomendação 

Assunto: Solicitação de respost
destinado aos sócios 
--- O Sr. Commendador João Rabello de Vasconcelos e 
Souza, presidente da Imperial Sociedade Amante da 
Instrucção pede a todas as pessoas que tem
de convite para sócios, o favor de mandarem a 
casa do secretario, rua de Santa Lucia n. 54, a fim de poder 
informar, como lhe cumpre, a assembleia geral da sociedade 
na sua próxima reunião, do n. dos convidados que acei
e concorrerão com suas esm
pobre que a sociedade educa e socorre. 
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 29 de junho de 
1848 
Signatário:  Patrício 
Ricardo Freire 
Destinatário:  Socios 
bemfeitores 
Classificação da Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Agradecimento referente às esmolas destinadas ao 
collegio das órphãs da Imperial Sociedade Amante da 
Instrucção 
--- O Thesoureiro do collegio das órphãs da Imperial 
Sociedade Amante da Instrucção, recebeu
Alves da Silva Pinto Junior, um meio bilhete n.º 3948, de 
um sócio bemfeitor, um quartto de bilhete nº 2640, o mais 
os seguintes vigésimos dos Srs. M. Gomes Cardozo n.50. A. 
Pereira Cardozo n.º 359, e J. Affonso Lima n. 2993; todos 
da 1ª loteria do SS. Sacramento da cidade de Nitheroy, e 
muito agradece esta esmola. 
 
 
 
 
 

 
Solicitação de resposta referente á convite 

 
O Sr. Commendador João Rabello de Vasconcelos e 

Souza, presidente da Imperial Sociedade Amante da 
Instrucção pede a todas as pessoas que tem  recebido cartas 
de convite para sócios, o favor de mandarem a resposta a 
casa do secretario, rua de Santa Lucia n. 54, a fim de poder 
informar, como lhe cumpre, a assembleia geral da sociedade 
na sua próxima reunião, do n. dos convidados que aceitarão 
e concorrerão com suas esmolas em benefício da mocidade 

a sociedade educa e socorre. --- J. B. Leal.   

 
Agradecimento referente às esmolas destinadas ao  

collegio das órphãs da Imperial Sociedade Amante da 

O Thesoureiro do collegio das órphãs da Imperial 
Sociedade Amante da Instrucção, recebeu do Sr. Antonio 
Alves da Silva Pinto Junior, um meio bilhete n.º 3948, de 
um sócio bemfeitor, um quartto de bilhete nº 2640, o mais 
os seguintes vigésimos dos Srs. M. Gomes Cardozo n.50. A. 
Pereira Cardozo n.º 359, e J. Affonso Lima n. 2993; todos 

teria do SS. Sacramento da cidade de Nitheroy, e 
muito agradece esta esmola. --- Patrício Ricardo Freire. 

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 05 de julho de 
1848 
Signatário: Sr. 
Commendador João 
Balleto Vasconcelos e 
Souza 
Destinatário: Sócios 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

 

Assunto: Solicitação de respost
destinado aos sócios
Instrucção pede a todas as pessoas que tem recebido cartas 
de convite 
--- O Sr. Commendador João Ballelo Vasconcelos e Souza, 
presidente da Imperial Sociedade Amante da Instrucção 
pede a todas as pessoas que tem recebido cartas de convite 
para sócios, o favor de mandarem a resposta á casa do 
secretario, rua de Santa Luzia n.54, a fim de poder informar, 
como lhe cumpre, a assembleia geral da sociedade na sua 
próxima reunião, do número dos convidados que aceitarão e 
concorrerão com suas esmolas em benefício da mocidade 
pobre que a sociedade educa e socorre; e 
que lendo o grande conselho reconhecido a dificuldade de 
pagarem os Srs. sócios todas as suas mensalidades atrasadas, 
resolveu, que uma vez paga a quantia de 18U000 
correspondente e 3 annos de mensalidades, continuarão a ser 
considerados sócios aquelles Srs. por tanto que quizerem 
concorrer com esta esmola para os fins a que a sociedade se 
tem compromettido (educar a mocidade pobre) dirijão
casa do Sr. Thesoureiro João Caetano de Oliveira 
Guimarães, rua da Lapa n. 42.
A sociedade sustenta hoje um collegio de orphãos e tres 
aulas, e contando com mensalidades de seus sócios, tem 
direito a esperar este socorro, que vai reverter em benefício 
desses inocentes. 
 
 
 

 
Solicitação de resposta referente á convite 
aos sócios da Imperial Sociedade Amante da 

Instrucção pede a todas as pessoas que tem recebido cartas 

O Sr. Commendador João Ballelo Vasconcelos e Souza, 
presidente da Imperial Sociedade Amante da Instrucção 
pede a todas as pessoas que tem recebido cartas de convite 
para sócios, o favor de mandarem a resposta á casa do 

de Santa Luzia n.54, a fim de poder informar, 
como lhe cumpre, a assembleia geral da sociedade na sua 
próxima reunião, do número dos convidados que aceitarão e 
concorrerão com suas esmolas em benefício da mocidade 
pobre que a sociedade educa e socorre; e manda declarar 
que lendo o grande conselho reconhecido a dificuldade de 
pagarem os Srs. sócios todas as suas mensalidades atrasadas, 
resolveu, que uma vez paga a quantia de 18U000 
correspondente e 3 annos de mensalidades, continuarão a ser 

ios aquelles Srs. por tanto que quizerem 
concorrer com esta esmola para os fins a que a sociedade se 
tem compromettido (educar a mocidade pobre) dirijão-se à 
casa do Sr. Thesoureiro João Caetano de Oliveira 
Guimarães, rua da Lapa n. 42. 

a hoje um collegio de orphãos e tres 
aulas, e contando com mensalidades de seus sócios, tem 
direito a esperar este socorro, que vai reverter em benefício 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 11 de julho de 
1848 
Signatário: Patrício 
Ricard Freire 
Destinatário: Sócios 
Bemfeitores 
 Classificação da 
Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Agradecimento referente às esmolas destinadas ao 
collegio das órphãs da Imperial Sociedade Amante da 
Instrucção 
--- O thesoureiro do collegio das orphãs da imperial 
Sociedade Amante da Instrucção, recebeu de dous sócios 
bemfeitores, um quarto do bilhete n. 1039, e um quarto do 
bilhete n. 4174, e mais os seguintes vigésimos; dos Srs. M. 
Gomes Cardozo, n. 1512; J. Affonso L
pereira Cardozo n. 4447, todos da 4.ª loteria da fabrica de 
papel de André Gaillard, e novamente
a tão respeitáveis bemfeitores. 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 14 de julho de 
1848 
Signatário: Manuel 
Monteiro de Barros. 
Destinatário: ------- 
Classificação da Carta: 
Negócios e encargos 

Assunto: Aviso de pagamento

--- Pela thesouraria dos ordenados paga
corrente até uma hora as 
muzeo nacional, bibliotheca publica, e arquivo publico.

Rio em 13 de Julho de 1848. 
Barros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agradecimento referente às esmolas destinadas ao  

collegio das órphãs da Imperial Sociedade Amante da 

thesoureiro do collegio das orphãs da imperial 
Sociedade Amante da Instrucção, recebeu de dous sócios 
bemfeitores, um quarto do bilhete n. 1039, e um quarto do 
bilhete n. 4174, e mais os seguintes vigésimos; dos Srs. M. 
Gomes Cardozo, n. 1512; J. Affonso Lima, n. 1951; e A. 
pereira Cardozo n. 4447, todos da 4.ª loteria da fabrica de 
papel de André Gaillard, e novamente agradece esta esmola 
a tão respeitáveis bemfeitores. --- Patrício Ricard Freire. 

 
Aviso de pagamento 

Pela thesouraria dos ordenados paga-se no dia 14 do 
corrente até uma hora as folhas da escola de medicina, 
muzeo nacional, bibliotheca publica, e arquivo publico. 

Rio em 13 de Julho de 1848. --- Manuel Monteiro de 

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 15 de julho de 
1848 
Signatário: F. C. 
Valdetaro 
Destinatário: Membros 
da Sociedade de 
Instrucção Elementar do 
Rio de Janeiro 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

Assunto: Aviso sobre reunião 
Elementar do Rio de Janeiro
---- Hoje sábado pelas 5 horas e meia da tarde haverá 
reunião em conselho, e em
effectivos da Sociedade de Instrucção Elementar do Rio de 
Janeiro para a eleição da parte mudável do conselho e 
apresentação das contas do anno findo. Sala d
15 de julho de 1848, 18. º da Regeneração. 
perpetuo, F. C. Valdetaro.
 
 
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 22 de julho de 
1848 
Signatário: J. B. Leal 
Destinatário: Sócios 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

Assunto: Aviso sobre sessão do Conselho da Imperial 
Sociedade Amante da Instrucção
--- Hoje, haverá sessão do Conselho da Imperial Sociedade 
Amante da Instrucção O Sr. Presidente pede a todos os Srs. 
hajão de comparecer às 6 horas, pois há negócios 
importantes que cumprem serem tratados e divididos. 
Rio 22 de Julho de 1848. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aviso sobre reunião da Sociedade de Instrucção 

Elementar do Rio de Janeiro 
sábado pelas 5 horas e meia da tarde haverá 

reunião em conselho, e em assembleia geral dos membros 
effectivos da Sociedade de Instrucção Elementar do Rio de 
Janeiro para a eleição da parte mudável do conselho e 
apresentação das contas do anno findo. Sala das sessões, em 
15 de julho de 1848, 18. º da Regeneração. ---- O secretario 
perpetuo, F. C. Valdetaro. 

 
Aviso sobre sessão do Conselho da Imperial 

Sociedade Amante da Instrucção 
Hoje, haverá sessão do Conselho da Imperial Sociedade 

Amante da Instrucção O Sr. Presidente pede a todos os Srs. 
comparecer às 6 horas, pois há negócios 

importantes que cumprem serem tratados e divididos. --- 
Rio 22 de Julho de 1848. --- J. B. Leal. 

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 22 de julho de 
1848 
Signatário:  Presidente 
da Imperial Sociedade 
Amante da Instrucção 
Destinatário: --------- 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

Assunto: Solicitação de resposta quanto 
Socio da Imperial Sociedade Amante da Instrucção
--- O Presidente da 
Instrucção, roga a todas as pessoas que tem recebido cartas 
de convite para Socio, o favor de mandarem a resposta á 
casa do Secretario rua de S. Luzia nº 54.

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 22 de julho de 
1848 
Signatário:  Patrício 
Ricardo de Faria 
Destinatário: Sócios 
Bemfeitores 
Classificação da Carta: 
Agradecimento 
 
 
 
 
 
 

Assunto: Agradecimento referente às esmolas destinadas ao 
collegio das órphãs da Imperial Sociedade Amante da 
Instrucção 
--- O Thesoureiro do Collegio das órfãs da Imperial 
Sociedade Amante da Instrucção recebeu de dous sócio 
bemfeitores um quarto do bilhetes; de nr. 3733 e um quarto 
nr. 536; do SR. A. J. Fr
bilhete n. 1020; e mais os seguintes vigésimos dos Srs. A. 
Pereira Cardozo n. 2049, M. G. Cardozo n. 4876, o J. 
Affonso Lima nº 4952, todos da 10.ª loteria do Hospital da 
Santa Casa, e agradece muito esta esmola feita a e
innocentes órfãs. ---- 

 
Solicitação de resposta quanto ao convite para 

Imperial Sociedade Amante da Instrucção 
residente da Imperial Sociedade Amante da 

Instrucção, roga a todas as pessoas que tem recebido cartas 
de convite para Socio, o favor de mandarem a resposta á 
casa do Secretario rua de S. Luzia nº 54. 

 
Agradecimento referente às esmolas destinadas ao  

collegio das órphãs da Imperial Sociedade Amante da 

O Thesoureiro do Collegio das órfãs da Imperial 
Sociedade Amante da Instrucção recebeu de dous sócio 
bemfeitores um quarto do bilhetes; de nr. 3733 e um quarto 
nr. 536; do SR. A. J. Freitas Silva Guimarães um quarto do 
bilhete n. 1020; e mais os seguintes vigésimos dos Srs. A. 
Pereira Cardozo n. 2049, M. G. Cardozo n. 4876, o J. 
Affonso Lima nº 4952, todos da 10.ª loteria do Hospital da 
Santa Casa, e agradece muito esta esmola feita a essas 

 Patrício Ricardo de Faria. 

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 22 de julho de 
1848 
Signatário: Patricio 
Ricardo Freire 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Agradecimento e 
Laudativa 
 

Assunto: Agradecimento por esmola destinada as órfãs do
Collegio da Imperial Sociedade Amante da Instrucção
--- O Thesoureiro do Collegio das órfãs da Imperial 
Sociedade Amante da Instrucção achou em sua casa em uma 
carta fechada uma esmola 
de nome do bemfeitor ou bemfeitora, e pelo presente louva e 
agradece esta generosa acção toda relegiosa, e pede que se 
lhe mande procurar pelo recibo, promettendo guardar 
silencio sobre a pessoa que tão bem sabe cumprir o preceito 
do Evangelho. --- Patricio Ricardo Freire.
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 26 de julho de 
1848 
Signatário:  João 
Rabello de Vasconcellos 
e Souza 
Destinatário: Sócios 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

 

Assunto: Convite aos sócios da Imperial Sociedade Amante 
da Instrucção 
--- Tendo o conselho da Imperial Sociedade Amante da 
Instrucção designado o dia 26 do corrente, pelas 6 horas da 
tarde, para uma sessão especial destinada a festejar o feliz 
nascimento de S A. o Principe Imperial: pelo presente 
convido a todos os Srs. sóci
que terá logar na casa da Sociedade, largo d’ Ajuda esquina 
da rua de Sr. Da Luzia. vestidos de preto. 
1848. --- João Rabello de Vasconcellos e Souza. Presidente.
 
 
 
 
 

 
Agradecimento por esmola destinada as órfãs do  

Collegio da Imperial Sociedade Amante da Instrucção 
O Thesoureiro do Collegio das órfãs da Imperial 

Sociedade Amante da Instrucção achou em sua casa em uma 
carta fechada uma esmola ---- para os órfãs sem declaração 
de nome do bemfeitor ou bemfeitora, e pelo presente louva e 
agradece esta generosa acção toda relegiosa, e pede que se 
lhe mande procurar pelo recibo, promettendo guardar 
silencio sobre a pessoa que tão bem sabe cumprir o preceito 

Patricio Ricardo Freire. 

 
Convite aos sócios da Imperial Sociedade Amante 

Tendo o conselho da Imperial Sociedade Amante da 
Instrucção designado o dia 26 do corrente, pelas 6 horas da 
tarde, para uma sessão especial destinada a festejar o feliz 
nascimento de S A. o Principe Imperial: pelo presente 
convido a todos os Srs. sócios, para assistirem a este acto 
que terá logar na casa da Sociedade, largo d’ Ajuda esquina 
da rua de Sr. Da Luzia. vestidos de preto. --- 24 de julho de 

o Rabello de Vasconcellos e Souza. Presidente. 

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 26 de julho de 
1848 
Signatário: Manuel 
Monteiro de Barros 
Destinatário: 
Professores 
Classificação da Carta: 
Negócios e encargos  

Assunto: Pagamento de professores
--- Pela thesouraria dos ordenados pagão
28 do corrente até a 1 hora as folhas 
commercio, MontePio e meio soldo Rio em 24 de Julho de 
1848.  --- Manuel Monteiro de Barros
 
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 28 de julho de 
1848 
Signatário: J. B. Leal 
Destinatário: Srs. 
Sócios e consultores 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

Assunto: Convite para sessão do conselho
sociedade Amante da Instrucção
--- Hoje, às 6 horas da tarde, haverá sessão do grande 
conselho da imperial sociedade Amante da Instrucção. O Sr.
Presidente convida a todos os Srs. conselheiros e 
consultores natos e electivos a comparecerem pois tem de 
tratar-se de negocio interessante á sociedade. Rio, 28 de 
julho de 1848. --- J. B. Leal. 

 

 

 

 
Pagamento de professores 

Pela thesouraria dos ordenados pagão-se no dia 26, 27 e 
28 do corrente até a 1 hora as folhas dos lentes da aula do 
commercio, MontePio e meio soldo Rio em 24 de Julho de 

Manuel Monteiro de Barros 

 
Convite para sessão do conselho da imperial 

sociedade Amante da Instrucção 
Hoje, às 6 horas da tarde, haverá sessão do grande 

conselho da imperial sociedade Amante da Instrucção. O Sr. 
Presidente convida a todos os Srs. conselheiros e 
consultores natos e electivos a comparecerem pois tem de 

se de negocio interessante á sociedade. Rio, 28 de 
J. B. Leal.  

 

 



  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 29 de julho de 
1848 
Signatário: Patricio 
Ricardo Freire 
Destinatário: Srs. 
Sócios e bemfeitores 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

 

Assunto: Comunicado a respeito do horário de
realização de missa no colégio
sociedade Amante da Instrução
--- Hoje, 29 de Julho, anniversario natalício de Sm. A  a S. 
D. Izabel, estará o collegio das órfãs da imperial sociedade 
Amante da Instrução aberto para ser visitado por todos os 
Srs. sócios e bemfeitores deste  
manhã das 9 horas ao meio dia, e de tarde das 4 ás 9.

No altar do mesmo collegio se celebrara ás 10 h uma missa 
por atenção a família imperial 
thesoureiro do collegio.
 

  
Jornal: Correio 
Mercantil, Instructivo, 
Político e Universal 
Data: 30 de julho de 
1848 
Signatário: Antonio 
Machado Dias 
Destinatário: Alunos e 
empregados públicos 
Classificação da Carta: 
Participação ou notícia 

 

Assunto: Matriculas de alunos e empregados públicos
--- De ordem do Exmo. Sr. Ins
rei se faz publico, que de ordem do governo imperial se tem 
creado interinamente uma aula de pratica 
câmbios e escripturação mercantil para os alumnos da 
mesma aula e aquelles empregados públicos que se 
quizerem matricular como ouvintes: cuja aula a cargo do 
lente do 2º anno o Sr. J. Caetano da Silva será às segundas, 
quartas e sextas-feiras, que não forem feriados, e ás 4 horas 
da tarde, na casa da Aula do Commercio. Aula do 
Commercio. 30 de Julho de 1848. 
Dias. Secretario. 
 

 
Comunicado a respeito do horário de abertura e 

realização de missa no colégio das órfãs da imperial 
edade Amante da Instrução 

Hoje, 29 de Julho, anniversario natalício de Sm. A  a S. 
D. Izabel, estará o collegio das órfãs da imperial sociedade 
Amante da Instrução aberto para ser visitado por todos os 

bemfeitores deste  --- estabelecimento: de 
manhã das 9 horas ao meio dia, e de tarde das 4 ás 9. 

No altar do mesmo collegio se celebrara ás 10 h uma missa 
por atenção a família imperial --- Patricio Ricardo Freire, 
thesoureiro do collegio. 

 
Matriculas de alunos e empregados públicos 

De ordem do Exmo. Sr. Inspetor da Aula do Commercio, 
rei se faz publico, que de ordem do governo imperial se tem 
creado interinamente uma aula de pratica das operações de 
câmbios e escripturação mercantil para os alumnos da 
mesma aula e aquelles empregados públicos que se 
quizerem matricular como ouvintes: cuja aula a cargo do 
lente do 2º anno o Sr. J. Caetano da Silva será às segundas, 

as, que não forem feriados, e ás 4 horas 
da tarde, na casa da Aula do Commercio. Aula do 
Commercio. 30 de Julho de 1848. --- Antonio Machado 

 

 



   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 04 de janeiro de 
1850 
Signatário: 
Destinatário: Luiiz José 
da Fonseca Ramos 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos  

Assunto: Exercícios práticos da Escola Militar  

De ordem de S. Ex. o Sr. tenente general, director da escola 
militar, faço publico aos alumnos da mesma que forão 
aprovados no anno lectivo findo, que devem comparecer na 
dita escola no dia 7 do corrente mez, pelas 8 ½ horas da 
manhã, a fim de começarem os exercícios práticos. 
Secretaria da escola militar, 3 de janeiro de 1850. – Luiz 
José da Fonseca Ramos, capitão secretario. 

 

 

   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 05 de janeiro de 
1850 
Signatário: 
Destinatário: Sr. 
Ministro do Império 
Classificação da Carta: 
Cartas de Consulta, ou 
para pedir o parecer 
d’alguém 
 

Assunto: Pedido de explicação por parte do director da 
Escola de Medicina sobre a quantia gasta com compra de 
instrumentos e outros objetos 

 

Ao Sr.  ministro do império, comunicando-lhe para resolver 
como convier, que o conselho geral da revisão representou 
que no exercício de 1846-47 ficara em poder do director da 
escola de medicina a quantia de 605$570 rs. de saldo do que 
recebeo para compra de instrumentos e outros objetos, e no 
exercício de 1847-48 não se deo como despendida essa 
quantia, nem d’ella se fez menção no balanço respectivo, 
necessitava de explicação sobre o destino da dita quantia; e 
outrossim que entre as quantias despendidas no exercicio de 
1847-48 apparece a de 100$ rs de gratificação dada pelo 
director ao ajudante do secretario, que não podia julgar legal 
despeza por ignorar quaes são as atribuições do dito 

 



director. 

   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de janeiro de 
1850 
Signatário:  
Destinatário: Director 
da escola militar 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Informe sobre a representação do Dr. Joaquim 
Gomes de Souza 

 

-Ao director da escola militar, para informar sobre a 
representação do Dr. Joaquim Gomes de Souza, substituto 
da mesma escola, que propõe a creação de um jornal para o 
fim indicado na dita representação. 

 
 
 
 
 

 

   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 08 de janeiro de 
1850 
Signatário: 
Destinatário: Director 
da escola de medicina 
Classificação da Carta: 
Carta de comando 

Assunto: Ordem para entrega de consignação para despezas 
da escola de medicina 

 

- Ao mesmo, para ordenar que se entregue ao Dr. José Bento 
da Roza, tesoureiro da escola de medicina, a consignação 
estabelecida para as respectivas despesas miúdas. – 
Communicou-se ao director. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 08 de janeiro de 
1850 
Signatário: 
Destinatário: Director 
da escola de medicina 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia  

Assunto: Nomeações de examinador em latim e francez da 
escola de medicina 

 

- A Felisardo Joaquim da Silva Moraes, nomeando-o para 
servir de examinador, em latim e francez, dos alumnos da 
escola de medicina; ao Dr. Luiz Affonso de Escragnolle, em 
arithmetica e geometria. 
- Ao Dr. Adolpho Manuel Victorio de Azevedo Costa e a 
Joao Nunes de Andrade, nomeando-os para o mesmo fim no 
impedimento do 1º; ao conego José Antonio Marinho, no 
impedimento do 2º e a Umbelino Alberto de Campos 
Limpo, na falta do 3º. – Communicou-se tudo ao director da 
referida escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 08 de janeiro de 
1850  
Signatário: O mestre, 
João Idalio C. 
Destinatário: A quem 
toca 
Classificação da Carta: 
Carta de oferta de 
serviço 

Assunto: Sobre as aulas do Mestre de primeiras letras  
A QUEM TOCA 

Comecei com os meus trabalhos escolares no dia 7 do 
corrente, e na minha escola sita no Campo de Santa Anna, n. 
43, há 12 annos ensino a meninos as 1ªs letras: também 
latim e francez, ocupando nisto as manhãs ensinando-lhe a 
grammatica, e as tardes a tradução e analyse. Não me 
occupo em dar louvores a minha escola, methodo e 
aproveitamento dos discípulos, por isso somente competir 
aos Srs. Pais de família que tem, ou hajão de tirar proveito. 
Os pensionistas são tratados como meus filhos.  – O mestre, 
João Idalio C. 

 

 

  

 

   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 09 de janeiro de 
1850 
Signatário: 
Destinatário: Director 
da escola militar 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Trancamento de matrícula da escola militar  
Ao director da escola militar, remettendo-lhe para informar 
o requerimento de Honorio Gurgel do Amaral, 1º cadete do 
1º regimento de cavalaria ligeira que pede que se mande 
trancar a matricula do primeiro anno, do qual não fizera 
exame por doente. 

 

 

 



   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 09 de janeiro de 
1850 
Signatário: 
Destinatário: Presidente 
do Rio Grande do Sul 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Licença para estudar na Escola Militar  
- Ao presidente do Rio Grande do Sul, remettendo-lhe para 
informar o requerimento de Guilherme Herculano de 
Medeiros, alferes secretario do 4º batalhão de fuzileiros que 
pede licença para estudar na escola militar. 

 
 
 

 

   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 10 de janeiro de 
1850 
Signatário: Patrício 
Ricardo Freire 
Destinatário: 
Classificação da Carta: 
Agradecimento e 
laudativa  

Assunto: Agradecimento as doações ao collegio das órfãs 
da imperial amante da instrucção 

 

- O tesoureiro do collegio das órfãs da imperial sociedade 
Amante da Instrucção, recebeu o seguinte do Illmº Sr. Dr. 
Antonio Alves da Silva Pinto Junior um meio bilhete n. 531, 
de um sócio bemfeitor um quarto n. 5707, do Sr. Antonio 
José de Freitas Silva Guimarães um quarto n. 1020, e mais 
os seguintes vigésimos dos Srs. Manuel Gomes Cardozo n. 
130, do Sr. João Affonso Lima n. 1774, e do Sr. Agostinho 
Pereira Cardozo n. 1930, todos da 12ª loteria concedida a 
beneficio do theatro da imperial cidade de Nietheroy em 
nome das órfãs agradece a estes respeitáveis bemfeitores a 
continuação d’esta esmola. Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 
1850. – Patrício Ricardo Freire. 

 

 

 

 



   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 11 de janeiro de 
1850 
Signatário: 
Destinatário: Director 
da escola militar 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia  

Assunto: Aprovação de nomeação do major do imperial 
corpo de engenheiros Joaquim Candido Guilobel 

 

- Ao director da escola militar, comunicando-lhe que Sua 
Magestade o Imperador aprovou a nomeação do major do 
imperial corpo de engenheiros Joaquim Candido Guillobel, 
para substituir o Dr. Ignacio da Cunha Galvão, na direcção 
da terceira turma dos exercícios práticos da mesma escola. 

 

 

 

 

 

   

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 12 de janeiro de 
1850 
Signatário:  
Destinatário: Director 
do curso jurídico de 
Olinda 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Recebimento do quadro estatístico do ano letivo 
de 1849 

 

- Ao director do curso jurídico de Olinda, acusando o 
recebimento do quadro estatístico do resultado dos trabalhos 
do anno lectivo de 1849. 



   

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 14 de janeiro de 
1850 
Signatário: Manuel 
Monteiro de Barros 
Destinatário: 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 
 
 

Assunto: Pagamento das folhas da academia de belas artes 

 
 

- Pela tesouraria dos ordenados pagão-se no dia 14 do 
corrente, até a 1 hora, as folhas da academia das bellas artes, 
empregados da aula do commercio, archivo publico, muzeu 
e biblioteca nacional. Rio, em 12 de janeiro de 1850 – 
Manuel Monteiro de Barros. 

 

 
 

  

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro  
Data:27 de março de 
1850 
Signatário:  
Destinatário: 
Conselheiro Inspector da 
aula do commercio 
Classificação da Carta: 
Cartas de Consulta, ou 
para pedir o parecer 
d’alguém 
 
 

Assunto: Pedido de parecer de estudante 

 

Ao conselheiro inspector da aula do commercio, a fim de 
proceder a respeito do estudante José Nogueira de Lacerda, 
que pretende ali matricular-se, na conformidade do aviso de 
19 do passado. 

 

 

 

 

 



   

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 27 de março de 
1850 
Signatário:  
Destinatário: Reitor do 
Colégio Pedro II 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Concessão de emolumentos a favor do secretario 
do Colegio Pedro II 

 

Ao reitor do collegio Pedro Segundo, declarando-se que não 
póde ter logar a concessão de emolumentos a favor do 
secretario, pelos diplomas dos bacharéis em letras e 
attestados dos alumnos. 

 

    

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 28 de março de 
1850 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
da Aula de Commercio 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Recepção de Offício 

 

Ao inspector da aula de commercio, accusando se a 
recepção do officio de 6 do corrente, em que comunica ter 
sido aberta a dita aula no dia 1º. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 28 de março de 
1850 
Signatário:  
Destinatário: Reitor do 
Colégio Pedro II 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Recepção dos mappas 

 

Ao reitor do collegio Pedro 2º, accusando-se a recepção do 
mappa das faltas dos respectivos professores durante o mez 
findo. 

   

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 05 de abril de 
1850 
Signatário:  
Destinatário: Coronel 
José da Costa Azevedo 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Nomeação do director do Liceu de Nictheroy 

 

Ao coronel José da Costa Azevedo, communicando que 
n’esta data fora exonerado do logar de director do liceu de 
Nictheroy; nomeando-se para o substituir o desembargador 
João Candido de Deus e Silva. – Communicou-se ao 
nomeado e á thesouraria provincial. 

 

 

 

 

 



   

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 10 de abril de 
1850 
Signatário:  
Destinatário: Diretor do 
Liceu de Niterói 
Classificação da Carta: 
Carta de Ordem 
 

Assunto: Entrega ao engenheiro dos livros sobre 
arquitetura, instrumentos de física e dos reagente químicos 

 
 

Ao diretor do lyceu Nictheroy, determinando, que faça 
entrega ao engenheiro archivista, o capitão A. P. de 
Figueiredo Mendes Antas, dos livros sobre architetura, dos 
instrumentos de physica e dos reagentes chimicos, que se 
comprarão para o dito lyceu, e que hoje lhe são 
desnecessários. – Communicou-se ao referido engenheiro. 

   

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 03 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
geral das escolas  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Nomeação de Joaquim Placido Nogueira 

-Ao inspector geral das escolas, communicando a nomeação 
de Joaquim Placido Nogueira, para reger intermamente a 
cadeira de primeiras letras do logar denominado – Barreto – 
em Nictheroy. 

 

 



   

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Guilherme 
Norres /  Dr. Lino 
Antonio Rabello/  padre 
João Jacques / Francisco 
Manuel da Silva 
Classificação da Carta: 
Cartas de Convite  

Assunto: Convite para examinar os estudantes do Liceu de 
Nicteroy 

 
 
 

- A Guilherme Norres, convidando-a para examinar no dia 
16 do corrente, os estudantes de inglez do liceu de 
Nitcteroy. 

- Ao Dr. Lino Antonio Rabello, idem para latim e francez. 

- Ao padre João Jacques e a Francisco Manuel da Silva, para 
muzica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de janeiro de 
1851 
Signatário: 
Destinatário: Diretor do 
Liceu 
Classificação da Carta: 
Carta de Comando 

Assunto: Comunicação de nomeações 

 

- Ao director do referido liceo, comunicando as nomeações 
acima mencionadas, e observando-lhe, quanto a parte do seu 
oficio de 29 do mez passado, relativa aos alumnos da aula 
de latim, que achando se prontas recusão-se a exame a 
pretexto de terem de o fazer na corte por não valerem para 
as academias os feitos --- ---  que não --- isso motivo 
suficiente, --- ser necessário conhecer-se o aproveitamento 
dos mesmos alumnos, assim o fizesse constar ao lente da 
referida aula recomendando-lhe, que não passasse attestado 
a nem um dos alumnos, que se recuzasse a exame, sem 
ordem da presidência, a quem se remeteria uma relação dos 
que assim procederem. 

 

 

 

 

 

 



   

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 07 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 
 

Assunto: Permissão para empregar como diretor do liceu o 
conego Lourenço Vieira 

 

- Ao mesmo Sr., solicitando permissão para se empregar no 
liceo de Angra dos Reis como director, o conego da imperial 
capella Lourenço Vieira de Souza Meirelles. 

 

 
 

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 15 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: 
Desembargador João 
Candido de Deus e Silva/ 
Ao nomeado e as 
respectivas câmaras 
municipais 
Classificação da Carta:  
Participação ou Notícia 
 

Assunto: Comunicação de Nomeação 

 

- Ao desembargador João Candido de Deus e Silva, 
comunicando, que foi nomeado o bacharel José Caetano de 
Andrade Pinto, inspector de instrucção secundaria da 
comarca de Nictheroy, ficando o mesmo desembargador 
dispensado do referido cargo. 
-Communicou-se ao nomeado e as respectivas camaras 
municipaes. 

 

 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 17 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao 
inspector geral das 
escolas 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Comunicado de nomeação
- Ao inspector geral das escolas, communicando que á vista 
da proposta feita por seu antecessor em officio de 14 do 
corrente, fôra passado o Dr. Antonio Virissimo
3° membro do conselho de inspecção das escolas do 
município da Barra Mansa para 2°, e nomeado em seu logar 
o Dr. Zeferino Nery Pereira da Cruz.
 

  

Jornal:   Diário do Rio 
de Janeiro 
Data: 17 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao da 
instrucção secundaria da 
comarca de Nietheroy 
Classificação da Carta:  
Participação ou Notícia 

Assunto: Licença para criação de escola
- Ao da instrucção secundaria da comarca de Nietheroy, 
communicando que se concedera a João Baptista Calogeras 
e barão Hermann de Tantpheus licença para estabelecerem 
um collegio em Petropolis no Palatinato, com a clausula de 
cumprirem até o fim de feverei
formalidades dos §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 7° do artigo 1° do 
regulamento de 14 de dezembro de 1849.

 
 
 
 
 
 

 

Comunicado de nomeação 

 
 

Ao inspector geral das escolas, communicando que á vista 
da proposta feita por seu antecessor em officio de 14 do 
corrente, fôra passado o Dr. Antonio Virissimo de Mattos de 
3° membro do conselho de inspecção das escolas do 
município da Barra Mansa para 2°, e nomeado em seu logar 
o Dr. Zeferino Nery Pereira da Cruz. 

 

Licença para criação de escola 
Ao da instrucção secundaria da comarca de Nietheroy, 

communicando que se concedera a João Baptista Calogeras 
e barão Hermann de Tantpheus licença para estabelecerem 
um collegio em Petropolis no Palatinato, com a clausula de 
cumprirem até o fim de fevereiro proximo futuro, as 
formalidades dos §§ 1°, 2°, 3°, 4°, 6° e 7° do artigo 1° do 
regulamento de 14 de dezembro de 1849. 

 

 



  

Jornal:   Diário do Rio 
de Janeiro 
Data: 17 de janeiro de 
1851 
Signatário: O director, 
João Candido de Deus e 
Silva 
Destinatário: Pessoas 
interessadas 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Abertura de matrículas

- Para conhecimento das pessoas interessadas se faz publico, 
que as matriculas das escolas de mathematica, latim, 
francez, inglez e muzica do lyceo de Nietheroy, começarão 
no dia 17 do corrente mez de janeiro e durarão até o fim 
d’elle; e que estas escolas principiarão as lições no 1° de 
fevereiro proximo; tudo na fórma do artigo 48 do respectivo 
regulamento. Rio. 16 de janeiro de 1851
Candido de Deus e Silva.

 
  

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 17 de janeiro de 
1851 
Signatário: Dr. Luiz 
Carlos da Fonseca 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Exames preparatórios da escola 

- Os exames preparatorios na escola de medicina só devem 
durar até meado de fevereiro. Os candidatos que retardarem 
a aprezentação de seus requerimentos, correrão o risco de 
não serem examinados Escola de medicina do Rio de 
Janeiro, 16 de janeiro de 1851. 
Carlos da Fonseca.  

 

Abertura de matrículas 

Para conhecimento das pessoas interessadas se faz publico, 
que as matriculas das escolas de mathematica, latim, 

muzica do lyceo de Nietheroy, começarão 
no dia 17 do corrente mez de janeiro e durarão até o fim 
d’elle; e que estas escolas principiarão as lições no 1° de 
fevereiro proximo; tudo na fórma do artigo 48 do respectivo 
regulamento. Rio. 16 de janeiro de 1851. – O director, João 
Candido de Deus e Silva. 

 

Exames preparatórios da escola de medicina 

 

Os exames preparatorios na escola de medicina só devem 
durar até meado de fevereiro. Os candidatos que retardarem 
a aprezentação de seus requerimentos, correrão o risco de 
não serem examinados Escola de medicina do Rio de 

janeiro de 1851. – (Assignado) Dr. Luiz 

 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 17 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia/ 
Pêsames 

Assunto: Falecimento de professor
Falleceo nos ultimos dias de novembro o Sr. Gregorio 
Neziazeno do Rego, lente proprietario de uma cadeira na 
escola naval e lente substituto na escola polytechnica. 
Dotado de superior intelligencia, profundo nas sciencias, a 
cujo estudo consagrou grande pa
animado de verdadeira dedicação pela sua patria, o que bem 
provou com muitos trabalhos litterarios, que a imprensa 
publicou: - este distinto Portuguez assombrou com os seus 
talentos os mais sabios professores das escolas de França,
quando ali cursou os estudos necessarios para formar o 
perfeito constructor engenheiro naval, e obteve a mais 
subida recompensa –
merito. – Uma honrosa distincção honorifica conferida pela 
principal escola maritima de Fra
das raras capacidades que a Providencia se compraz em 
fazer brilhar no mundo, para desenvolvimento das sciencias, 
e beneficio da humanidade; era um dos melhores 
ornamentos d’este paiz, tão pouco fecundo em produzindo 
sabios! A perda do Sr. Rego foi uma calamidade, que mais 
tarde se ha de fazer sentir. 
discipulos das duas escolas, o acompanharão a pé até ao 
cemiterio dos Prazeres, sendo o caixão levado á mão de casa 
até á sepultura. O Sr. Daniel Augusto d
escola naval pronunciou um discurso na ocasião de se 

 

Falecimento de professor 
Falleceo nos ultimos dias de novembro o Sr. Gregorio 
Neziazeno do Rego, lente proprietario de uma cadeira na 
escola naval e lente substituto na escola polytechnica. 
Dotado de superior intelligencia, profundo nas sciencias, a 
cujo estudo consagrou grande parte da sua existencia: - 
animado de verdadeira dedicação pela sua patria, o que bem 
provou com muitos trabalhos litterarios, que a imprensa 

este distinto Portuguez assombrou com os seus 
talentos os mais sabios professores das escolas de França, 
quando ali cursou os estudos necessarios para formar o 
perfeito constructor engenheiro naval, e obteve a mais 

– a maior homenagem prestada ao seu 
Uma honrosa distincção honorifica conferida pela 

principal escola maritima de França! – O Sr. Rego era umas 
das raras capacidades que a Providencia se compraz em 
fazer brilhar no mundo, para desenvolvimento das sciencias, 
e beneficio da humanidade; era um dos melhores 
ornamentos d’este paiz, tão pouco fecundo em produzindo 

rda do Sr. Rego foi uma calamidade, que mais 
tarde se ha de fazer sentir. – O seus amigos, e os seus 
discipulos das duas escolas, o acompanharão a pé até ao 
cemiterio dos Prazeres, sendo o caixão levado á mão de casa 
até á sepultura. O Sr. Daniel Augusto da Silva, lente da 
escola naval pronunciou um discurso na ocasião de se 



entregarem a terra os despojoa mortaes do Sr. Rego; e trata
se por meio de uma subscripção, de lhe levantar um 
monumento. 

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 17 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Aos 
senhores directores de 
collegios, ou a quem 
convier. 
Classificação da Carta: 
Carta de oferta de 
serviço 

Assunto: Oferta de serviço de professor
Aos senhores directores de collegios, ou a quem convier.
Propõe-se uma pessoa a explicar as materias do 1° anno 
mathematico, e ensinar o desenho de paysagem, (podendo 
provar a sua habilitação);  a quem convier dirija
Ajuda n. 18, com o seu nome e morada para ser procurado
 
 
 
 
 

  

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 17 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Carta de oferta de 
serviço 

Assunto: Oferta de serviço de professor

Um homem de idade e boa figura, que já deu provas da sua 
capacidade e conducta,
para ensinar francez, inglez, allemão, historia e geographia. 
Rua de Matta Cavallos n. 19, collegio Christino

 
 
 
 

entregarem a terra os despojoa mortaes do Sr. Rego; e trata-
se por meio de uma subscripção, de lhe levantar um 

 

Oferta de serviço de professor 
Aos senhores directores de collegios, ou a quem convier. 

pessoa a explicar as materias do 1° anno 
mathematico, e ensinar o desenho de paysagem, (podendo 
provar a sua habilitação);  a quem convier dirija-se á rua da 
Ajuda n. 18, com o seu nome e morada para ser procurado. 

 

Oferta de serviço de professor 

Um homem de idade e boa figura, que já deu provas da sua 
capacidade e conducta, offerece-se ás casas particularres 
para ensinar francez, inglez, allemão, historia e geographia. 
Rua de Matta Cavallos n. 19, collegio Christino 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 18 de janeiro de 
1851 
Signatário: 
Destinatário: Ao 
presidente do Rio 
Grande do Sul 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícias 

Assunto: Licença para estudar na escola militar
- Ao presidente do Rio Grande do Sul, participando que ao alferes 
do 8° batalhão de fuzileiros Antonio Joaquim 
se licença para vir estudar na escola militar. 
commandante das armas da côrte.

 
 
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 21 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao 
presidente da província 
do Ceará 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Recebimento de mapa da instrução publica

- Ao presidente da província do Ceará, accusando
recepção tanto dos 2 exemplares impressos do relatorio com 
que o seu antecessor abrio a sessão ordinaria
assembléa no 1º de junho de 1850, como do mappa geral das 
aulas publicas primarias e seccundarias da provincia, com as 
declaraões exigidas por aviso de 12 de novembro ultimo.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licença para estudar na escola militar 

Ao presidente do Rio Grande do Sul, participando que ao alferes 
do 8° batalhão de fuzileiros Antonio Joaquim Bacellar, concedeo-
se licença para vir estudar na escola militar. – Participou-se ao 
commandante das armas da côrte. 

 
Recebimento de mapa da instrução publica 

Ao presidente da província do Ceará, accusando-se a 
recepção tanto dos 2 exemplares impressos do relatorio com 
que o seu antecessor abrio a sessão ordinaria da respctiva 
assembléa no 1º de junho de 1850, como do mappa geral das 
aulas publicas primarias e seccundarias da provincia, com as 
declaraões exigidas por aviso de 12 de novembro ultimo. 

 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 21 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao 
presidente de Sergipe 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Recebimento das relações das aulas publicas da 
província de Sergipe 
- Ao presidente de Sergipe, acusando
recepção das relações das aulas publicas da dita provincia, 
com as declarações exigidas em aviso de 12 de novembro 
ultimo. 

 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 22 de janeiro de 
1851 
Signatário: 
Destinatário: Ao 
director da escola militar 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Comunicado de nomeação
- Ao mesmo, communicando a nomeação do 2º tenente do 
corpo de engenheiros Saturnino Soares de Meirelles, para o 
logar de ajudante do director do observatoro astronômico. 
Participou-se ao director da escola militar.

 
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 22 de janeiro de 
1851 
Signatário: 
Destinatário: Ao 
director da escola militar 
Classificação da Carta: 

Assunto: Convocação de alunos 
- Ao mesmo, participando que, havendo por bem Sua 
Magestade o Imperador aprovar a proposta que na forma do 
artigo 2º dos respectivos estatutos fizera o director da escola 
militar, dos lentes que têm de dirigir os exercícios práticos a 
que deverão assistir os alumnos da mesma, cumpre que no 
dia 7 de janeiro compareção na dita escola os alumnos 

 

Recebimento das relações das aulas publicas da 
 

Ao presidente de Sergipe, acusando-se a recepção das 
das relações das aulas publicas da dita provincia, 

com as declarações exigidas em aviso de 12 de novembro 

 
Comunicado de nomeação 

Ao mesmo, communicando a nomeação do 2º tenente do 
corpo de engenheiros Saturnino Soares de Meirelles, para o 
logar de ajudante do director do observatoro astronômico. – 

se ao director da escola militar. 

 
Convocação de alunos aprovados na escola militar  

Ao mesmo, participando que, havendo por bem Sua 
Magestade o Imperador aprovar a proposta que na forma do 
artigo 2º dos respectivos estatutos fizera o director da escola 

que têm de dirigir os exercícios práticos a 
que deverão assistir os alumnos da mesma, cumpre que no 
dia 7 de janeiro compareção na dita escola os alumnos 

 

 

 



Participação ou Notícia militares aprovados no presente anno lectivo, que se 
acharem na corte. –
director da escola militar.
 
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 22de janeiro de 
1851 
Signatário: Paulo 
Ricardo Freire 
Destinatário: Sócios da 
Imperial Sociedade 
Amante da Instrucção 
Classificação da Carta: 
Carta de Agradecimento 
 

Assunto: Agradecimento de continuidade de doações

- O tesoureiro do collegio das orphãas da imperial sociedade 
Amante da Instrucção, recebeo o seguinte: de um sócio 
bemfeitor um quarto do bilhete n 4001; e os seguintes 
vigésimos dos Srs. João Affonso Lima, n. 
Gomes Cardozo, n 24; todos da 12ª loteria concedida a 
beneficio do theatro de S Pedro de Alcantra d’esta corte. O 
mesmo tesoureiro, em nome d’aquellas inocentes orphãas 
para quem reverte tão pia esmola, cordialmente agradece a 
continuação de seus donativos. Rio, 21 de janeiro de 1851. 
Patricio Ricardo Freire.

 

 

 

militares aprovados no presente anno lectivo, que se 
– Expedio se aviso n’este sentido ao 

director da escola militar. 

 
 

Agradecimento de continuidade de doações 

O tesoureiro do collegio das orphãas da imperial sociedade 
Amante da Instrucção, recebeo o seguinte: de um sócio 
bemfeitor um quarto do bilhete n 4001; e os seguintes 
vigésimos dos Srs. João Affonso Lima, n. 1285; Manuel 
Gomes Cardozo, n 24; todos da 12ª loteria concedida a 
beneficio do theatro de S Pedro de Alcantra d’esta corte. O 
mesmo tesoureiro, em nome d’aquellas inocentes orphãas 
para quem reverte tão pia esmola, cordialmente agradece a 

eus donativos. Rio, 21 de janeiro de 1851. – 
Patricio Ricardo Freire. 

 



  
Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 23 de janeiro de 
1851 
Signatário: 
Destinatário: Ministro 
do Império 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Exames para 
- Ao mesmo, para que ordene ao alferes do estado maior da 
1ª classe Umbelino Alberto de Campos Limpo, em 
conformidade do que requisitara o Sr.
que se preste a examinar em arithmetica e geometria os 
estudantes que pretenderem matricular
medicina. Participou-
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 23 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao 
director da escola militar 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Aditamento aprovado pela congregação
-Ao director da escola militar, declarando
ao seu officio n. 137 de 24 de dezembro ultimo, que deverá 
fazer cumprir o additamento que foi aprovado pela 
congreagação dos lentes, em conformidade do que 
propozera a comissão de melhoramentos, 
Os alumnos que concluírem o 7º anno serão conduzidos as 
fundições e oficinas meralurgicas e de maquinas dos 
arsenais de guerra e de marinha, e do estabelecimento da 
Ponta d’Arêa, assim como a alguns dos principaes edifícios, 
etc., tanto na capital e seus arredores, como nos municípios 
da provincia do Rio de Janeiro, afim de observarem e 
analisarem as ditas obras, apresentando ulteriormente cada 
alumno um relatóro circumstanciado, a sua opinião acerca 
d’aqueles dos objetos observados, que l
pelo lente que acompanhar.

 

 
Exames para entrar na escola de medicina 

Ao mesmo, para que ordene ao alferes do estado maior da 
1ª classe Umbelino Alberto de Campos Limpo, em 
conformidade do que requisitara o Sr. ministro do império, 
que se preste a examinar em arithmetica e geometria os 
estudantes que pretenderem matricular-se na escola de 

-se ao Sr. Ministro do império. 

 
Aditamento aprovado pela congregação 

Ao director da escola militar, declarando-lhe, em resposta 
ao seu officio n. 137 de 24 de dezembro ultimo, que deverá 
fazer cumprir o additamento que foi aprovado pela 
congreagação dos lentes, em conformidade do que 
propozera a comissão de melhoramentos, e é o seguinte: - 
Os alumnos que concluírem o 7º anno serão conduzidos as 
fundições e oficinas meralurgicas e de maquinas dos 
arsenais de guerra e de marinha, e do estabelecimento da 
Ponta d’Arêa, assim como a alguns dos principaes edifícios, 

a capital e seus arredores, como nos municípios 
da provincia do Rio de Janeiro, afim de observarem e 
analisarem as ditas obras, apresentando ulteriormente cada 
alumno um relatóro circumstanciado, a sua opinião acerca 
d’aqueles dos objetos observados, que lhe forem designados 
pelo lente que acompanhar. 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 24 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Presidente 
da Província da Bahia 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Pedido de autorização de 
estudar na Europa 
- Ao presidente da provincia da Bahia, declarando
necessária autorização da assemblea geral legislativa, para 
que possa conceder
anatomia da escola de medicina da dita 
para realizar o seu oferecimento de ir a Europa estudar os 
melhoramentos que a sciencia tem adquirido no importante 
ensino a seu cargo; percebendo elle os seus vencimentos 
ordinários pelo espaço de tempo que se julgar conveniente.
 
 
 

  
Jornal:   Diário do Rio 
de Janeiro 
Data: 24 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
geral das escolas 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Solicitação de requerimento
- Ao inspector geral das escolas, idem para o mesmo
requerimento de Francisco Smões da Fonseca, professor de 
prmeiras letras da freguezia do Dest
Itaborahy. 

 
 
 
 
 

 
Pedido de autorização de licença para lente 

Ao presidente da provincia da Bahia, declarando-se que é 
necessária autorização da assemblea geral legislativa, para 
que possa conceder-se ao Dr. Jonathas Abbet, lente de 
anatomia da escola de medicina da dita provincia, licença 
para realizar o seu oferecimento de ir a Europa estudar os 
melhoramentos que a sciencia tem adquirido no importante 
ensino a seu cargo; percebendo elle os seus vencimentos 
ordinários pelo espaço de tempo que se julgar conveniente. 

 
Solicitação de requerimento 

Ao inspector geral das escolas, idem para o mesmo fim, o 
requerimento de Francisco Smões da Fonseca, professor de 
prmeiras letras da freguezia do Desterro, do municipio de 

 



   
Jornal:   Diário do Rio 
de Janeiro 
Data: 24 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
geral das escolas 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Pedido de requerimento 
- Ao inspector geral das escolas, remettendo, para informar, 
o requerimento documentado de Antonio Joaquim Bracet 
Junior, professor interino de primeiras letras da freguesia do 
Rio Claro. 
 
 

   
Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 24 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao da 
instrucção secundária 
Classificação da Carta: 
Cartas de ordem e 
comando 

Assunto: Pedido de relação das aulas existentes na comarca 

- Ao da instrucção secundaria da comarca de Nictheroy, 
exigindo, para ser transmitida ao Exmº ministro do império 
até o dia 20 de janeiro próximo futuro, uma relação das 
aulas existentes na comarca de sua jurisdicção, com as 
declarações exigidas na portaria de 27 de novembro ultimo. 
– No mesmo sentido aos das outras comarcas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 24 de janeiro de 
1851 
Signatário: Sr. 
conselheiro  director da 
escola de medicina/ Dr. 
Luiz Carlos da Fonseca 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Término dos exames preparatórios da escola de 
medicina 
- O Sr. conselheiro director da escola de medicina, manda 
fazer publico que os exames preparatórios hão de 
infalivelmente terminar em meado de fevereiro. Todos os 
candidatos, pois que retardarem a apresentação de seus 
requerimentos, correrão o risco de não serem 
n’este anno. Rio, 23 de janeiro de 1851. 
da Fonseca. 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 25 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Director 
da escola de medicina 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Instrumentos químicos para escola de medicina
Ao Sr. ministro da fazenda, rogando
alfandega d’esta côrte sejão desachadas livres de direitos 
seis caixas com instrumentos chimicos, pertecentes á escola 
de medicina, chegadas
Communicou-se ao director da referida escola.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Término dos exames preparatórios da escola de 

conselheiro director da escola de medicina, manda 
fazer publico que os exames preparatórios hão de 
infalivelmente terminar em meado de fevereiro. Todos os 
candidatos, pois que retardarem a apresentação de seus 
requerimentos, correrão o risco de não serem examinados 
n’este anno. Rio, 23 de janeiro de 1851. – Dr. Luiz Carlos 

 
Instrumentos químicos para escola de medicina 

Ao Sr. ministro da fazenda, rogando-se de ordenar que na 
alfandega d’esta côrte sejão desachadas livres de direitos 
seis caixas com instrumentos chimicos, pertecentes á escola 
de medicina, chegadas do Havre no navio Ville de Rio. – 

se ao director da referida escola. 

 

 



  
Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 25 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: 
Commandante da 
academia da marinha 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Reunião da congregação
- Ao commandante d’academia da marinha, autorisando os 
respectivos lentes a reunirem
deliberarem sobre as propostas que julgarem dever 
apresentar acerca da necessidade de substituir 
mais apropriados, alguns dos compendios, pelos quaes se 
dirige actualmente o ensino, como representarão em officio 
datado do hontem. 
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 25 de janeiro de 
1851 
Signatário: 
Destinatário: Ao 
inspector geral das 
escolas 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Parecer de documentos
- Ao inspector geral das escolas, remettendo o requerimento 
de Rita Maria da Conceição Teixeira, professora publica da 
aldêa de S. Pedro, em Cabo Frio, para que
documentos que o acompanhão, interponha seu parecer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reunião da congregação 

Ao commandante d’academia da marinha, autorisando os 
respectivos lentes a reunirem-se em congregação, a fim de 
deliberarem sobre as propostas que julgarem dever 

rca da necessidade de substituir por outros 
mais apropriados, alguns dos compendios, pelos quaes se 
dirige actualmente o ensino, como representarão em officio 

 
Parecer de documentos 

Ao inspector geral das escolas, remettendo o requerimento 
de Rita Maria da Conceição Teixeira, professora publica da 
aldêa de S. Pedro, em Cabo Frio, para que elle e os 
documentos que o acompanhão, interponha seu parecer. 

 



  
Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 27 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  Director 
do licêo de Nictheroy 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Informe de requerimento
- Ao director do licêo de Nictheroy, remettendo, para 
informar, o requerimento de Henrique Cezar Muzzi, pedindo 
ser inscripto no numero dos opositores a cadeira de francez 
do mesmo licêo. 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 27 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
geral das escolas 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia  

Assunto: Admissão de alunos
- Ao inspector geral das escolas, communicando que, pelo 
artigo 11 das instrucções dadas 
Nictheroy, se determina que na de musica sejão admitidos 
todos os alumnos da de primeiras letras, embora não se 
achem matriculados n’aquella.

 

 

 

 

 

 

 
Informe de requerimento 

Ao director do licêo de Nictheroy, remettendo, para 
informar, o requerimento de Henrique Cezar Muzzi, pedindo 
ser inscripto no numero dos opositores a cadeira de francez 

 
Admissão de alunos 

Ao inspector geral das escolas, communicando que, pelo 
artigo 11 das instrucções dadas para as aulas do licêo de 
Nictheroy, se determina que na de musica sejão admitidos 
todos os alumnos da de primeiras letras, embora não se 
achem matriculados n’aquella. 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 27 de janeiro de 
1851 
Signatário: 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Cartas de ordem e 
comando 

Assunto: Pedido de relação das aulas da província
- Ao mesmo, exigindo uma relação das aulas existentes na 
provincia, com declaração do numero de alumnos de um e 
outro sexo, que as frequentarão durante o anno passado.

 
 

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 28 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
geral das escolas 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Licença aos professores publico
letras 

- Ao inspector geral das escolas, communicando que, a vista 
do que informara em officios de 8
concedeu n’esta data dois mezes de licença, 
convencimentos, aos professores públicos de primeiras 
letras do distrcto do Porto das Caixias, D. Clara Amathiides 
de Mattos Rocha e José Antonio da Silva Rocha, para 
tratarem de sua saúde, c
regência das cadeiras pessoas idôneas aprovadas pelo 
respectivo inspector parochial, porêm sem direito a 
estipendio algum pelos cofres provinciaes.
 

 
Pedido de relação das aulas da província 

Ao mesmo, exigindo uma relação das aulas existentes na 
provincia, com declaração do numero de alumnos de um e 

frequentarão durante o anno passado. 

 

Licença aos professores publico de primeiras 

Ao inspector geral das escolas, communicando que, a vista 
do que informara em officios de 8 e 9 do corrente, se 
concedeu n’esta data dois mezes de licença, 
convencimentos, aos professores públicos de primeiras 
letras do distrcto do Porto das Caixias, D. Clara Amathiides 
de Mattos Rocha e José Antonio da Silva Rocha, para 
tratarem de sua saúde, com a clausula de deixarem na 
regência das cadeiras pessoas idôneas aprovadas pelo 
respectivo inspector parochial, porêm sem direito a 
estipendio algum pelos cofres provinciaes. 

 



  

Jornal:   Diário do Rio 
de Janeiro 
Data: 28 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: À 
Tesouraria 
Classificação da Carta:  
Participação ou Notícia 

Assunto: Demissão de professor

- Ao mesmo, declarando, em resposta ao seu officio de 9
corrente, que se concedeu a Antonio Francisco de Castro 
Leal a demissão, que pediu, do emprego de professor 
interino da escola de primeiras letras da freguesia da Sacra 
Família da Barra do Rio de S. João. 
tesouraria. 

 

  

Jornal:   Diário do Rio 
de Janeiro 
Data: 28 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Cumprimento de regulamento

- Ao mesmo, designando, na forma do que propoz em 
officio de 16 do mez passado, o dia 
professor interino da freguezia de Itaipú, Manuel José Dutra, 
responder perante o conselho municipal ao exame de que 
trata o artigo 13 do regulamento de 14 de dezembro de 
1849. 

 

 

 

 

Demissão de professor 

Ao mesmo, declarando, em resposta ao seu officio de 9 do 
corrente, que se concedeu a Antonio Francisco de Castro 
Leal a demissão, que pediu, do emprego de professor 
interino da escola de primeiras letras da freguesia da Sacra 
Família da Barra do Rio de S. João. – Communicou-se à 

 

Cumprimento de regulamento 

Ao mesmo, designando, na forma do que propoz em 
officio de 16 do mez passado, o dia 30 do corrente para o 
professor interino da freguezia de Itaipú, Manuel José Dutra, 
responder perante o conselho municipal ao exame de que 
trata o artigo 13 do regulamento de 14 de dezembro de 

 

 



  

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 28 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Director 
do licêo 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Pagamento ao porteiro do licêo de Campos

- A’ tesouraria, mandando que os ordenados do porteiro do 
licêo de Campos sejão pagos, não 
pela collectoria d’aquela cidade. 
director do licêo. 

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 28 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
geral das escolas 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Pedido de criação de escola

- Ao inspector geral das escolas, remettendo para interpor 
seu parecer o officio n. 33 da camara municipal de S. João 
da Barra, pedindo a creação de uma escola na povoação de 
Itabapoana. 

 

 

 

 

 

 

Pagamento ao porteiro do licêo de Campos 

A’ tesouraria, mandando que os ordenados do porteiro do 
licêo de Campos sejão pagos, não havendo inconveniente, 
pela collectoria d’aquela cidade. – Communicou-se ao 

 

Pedido de criação de escola 

Ao inspector geral das escolas, remettendo para interpor 
seu parecer o officio n. 33 da camara municipal de S. João 
da Barra, pedindo a creação de uma escola na povoação de 

 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 28 de janeiro de 
1851 
Signatário: O secretario 
C. Chidloe 
Destinatário: Ao Sr. G. 
H. Briggs 
Classificação da Carta: 
Carta de matrícula 

Assunto: Carta de matrícula

P. S. Por acaso encontrei entre os meus papeis alguma 
curiosa: 
“Escola homoeopathica do Brasil”
Lei de 3 de outubro de 1832.
Portaria de 27 de março de 1846.
Carta de matricula 
Dada ao Sr. G. H. Briggs, natural do Rio de Janeiro, de 22 
annos de idade, alumno do 3º anno, morador na rua de.. para 
mostrar por ella que é alumno d’esta escola.
Rio de Janeiro, 31 de março de 1848. 
Moreira. – O secretario, C. Chidloe.

  

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 29 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao quartel 
general e a contadoria da 
marinha 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Licença de professor

- Ao commandante da academia da marinha, concedendo ao 
lente da mesma, 1º tenente Christiano Benedicto Ottoni, 
licença, durante o tempo das férias para residir ou viajar fora 
da corte, na província do Rio de Janeiro, ou na do Espírito 
Santo. – Communicou
geral da marinha. 
 

 

Carta de matrícula 

P. S. Por acaso encontrei entre os meus papeis alguma cousa 

“Escola homoeopathica do Brasil” 
Lei de 3 de outubro de 1832. 
Portaria de 27 de março de 1846. 

Dada ao Sr. G. H. Briggs, natural do Rio de Janeiro, de 22 
annos de idade, alumno do 3º anno, morador na rua de.. para 

por ella que é alumno d’esta escola. 
Rio de Janeiro, 31 de março de 1848. – O director, D. 

O secretario, C. Chidloe. 
 

Licença de professor 

Ao commandante da academia da marinha, concedendo ao 
da mesma, 1º tenente Christiano Benedicto Ottoni, 

licença, durante o tempo das férias para residir ou viajar fora 
da corte, na província do Rio de Janeiro, ou na do Espírito 

Communicou-se ao quartel general e a contadoria 

 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 29 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao quartel 
general e  
à contadoria geral da 
marinha  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Concessão de licença ao lente da academia

- Idem, concedendo ao lente da mesma academia, o capitão 
de fragata José Gonçalves Victoris, licença durante o tempo 
das férias, para tratar de sua saúde fora da corte. 
Communicou-se ao quartel general e à contadoria geral da 
marinha. 

 

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 29 de janeiro de 
1851 
Signatário: Dr. Luiz 
Carlos da Fonseca 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Exames preparatórios da Escola de Medicina

Na sexta feira, 31 do corrente, começar
preparatórios, os quaes devem impreterivelmente terminar 
no meado de fevereiro. Os candidatos aos mesmos devem 
com urgência apresentar seus requerimentos. Rio,  28 de 
janeiro de 1851. – Dr. Luiz Carlos da Fonseca.

 

 

 

 

Concessão de licença ao lente da academia 

Idem, concedendo ao lente da mesma academia, o capitão 
de fragata José Gonçalves Victoris, licença durante o tempo 
das férias, para tratar de sua saúde fora da corte. – 

se ao quartel general e à contadoria geral da 

 

Exames preparatórios da Escola de Medicina 

Na sexta feira, 31 do corrente, começarão os exames 
preparatórios, os quaes devem impreterivelmente terminar 
no meado de fevereiro. Os candidatos aos mesmos devem 
com urgência apresentar seus requerimentos. Rio,  28 de 

Dr. Luiz Carlos da Fonseca. 

 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 30 de janeiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao quartel 
general e a contadoria 
geral da marinha  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia  
 

Assunto: Promoção de  guardas  da marinha

- Ao commandante d’academia da marinha, communicando, 
que em conformidade da proposta dos respectivos lentes, e 
em virtude dos estatutos de 19 de fevereiro do anno passado, 
forão promovidos a guardas marinhas os aspirantes 
constantes da relação junta.
- Communicou-se ao quartel general e a contadoria geral da 
marinha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Promoção de  guardas  da marinha 

Ao commandante d’academia da marinha, communicando, 
que em conformidade da proposta dos respectivos lentes, e 
em virtude dos estatutos de 19 de fevereiro do anno passado, 
forão promovidos a guardas marinhas os aspirantes 
constantes da relação junta. 

se ao quartel general e a contadoria geral da 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 30 de janeiro de 
1851 
Signatário: Joaquim 
José Ignácio, capitão de 
mar e guerra inspector. 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 
 
 

Assunto: Abertura da aula de geometria aplicada as artes

- Pela inspenção do arsenal da marinha da corte, se faz 
publico, em cumprimento do artigo 5º do regulamento de 26 
de agosto de 1846, que a aula de geometria aplicada as
terá de se abrir no 1º de fevereiro próximo futuro: por tanto 
qualquer indivíduo que pretender n’ella ser admitido como 
alumno externo, haja de dirigir quanto antes seu 
requerimento instruído com attestado de sua residência a 
mesma inspecção, a fim 
curso de ta sciencia, prevenindo
devera estar habilitado em lêr, escrever e nas quatro 
primeiras operações de arithmetica. Inspecção do arsenal de 
marinha da corte, em 29 de janeiro de 1851. 
Ignacio, capitão de mar e guerra inspector.

 

 

 

 

 

 

Abertura da aula de geometria aplicada as artes 

Pela inspenção do arsenal da marinha da corte, se faz 
publico, em cumprimento do artigo 5º do regulamento de 26 
de agosto de 1846, que a aula de geometria aplicada as artes 
terá de se abrir no 1º de fevereiro próximo futuro: por tanto 
qualquer indivíduo que pretender n’ella ser admitido como 
alumno externo, haja de dirigir quanto antes seu 
requerimento instruído com attestado de sua residência a 
mesma inspecção, a fim de ser matriculado no 1º anno do 
curso de ta sciencia, prevenindo-se de que o pretendente 
devera estar habilitado em lêr, escrever e nas quatro 
primeiras operações de arithmetica. Inspecção do arsenal de 
marinha da corte, em 29 de janeiro de 1851. – Joaquim José 
Ignacio, capitão de mar e guerra inspector. 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 30 de janeiro de 
1851 
Signatário: Dr. 
Fernando Francisco 
Lessa, secretario. 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Exames do Colégio Pedro Segundo

- Os exames de entrada para o collegio de Pedro Segundo 
fazem-se no dia 1º de fevereiro, às 10 horas da manhã. 
Fernando Francisco Lessa, secretario.

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 01 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Director 
das escolas públicas  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Recepção de ofício de professor

- Ao director das escolas publicas, acusando
do officio, em que dá parte não só dos motivos por que 
ordenará ao professor da cadeira de primeiras letras da 
freguesia de S. José que quanto antes procurasse outra casa 
para a mudança da respecti
haver-se já verificado a dita mudança no dia 11 do corrente 
para o prédio da rua do Lavradio, n 63.

 

 

 

 

do Colégio Pedro Segundo 

 

Os exames de entrada para o collegio de Pedro Segundo 
se no dia 1º de fevereiro, às 10 horas da manhã. – Dr. 

Fernando Francisco Lessa, secretario. 

 

Recepção de ofício de professor 

Ao director das escolas publicas, acusando-se a recepção 
do officio, em que dá parte não só dos motivos por que 
ordenará ao professor da cadeira de primeiras letras da 
freguesia de S. José que quanto antes procurasse outra casa 
para a mudança da respectiva escola, como tambem de 

se já verificado a dita mudança no dia 11 do corrente 
para o prédio da rua do Lavradio, n 63. 

 

 



  

Jornal:   Diário do Rio 
de Janeiro 
Data: 01 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta:  
Negócios e Encargos 

Assunto: Aluguel da casa de professor

- Ao mesmo, declarando
augmento da consignação para aluguel da casa, solicitado 
pelo professor publico da escola de primeiras letras da 
freguezia de S. José. 

  

Jornal:   Diário do Rio 
de Janeiro 
Data: 01 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Reitor do 
Colégio Pedro Segundo 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Nomeação de Inspector

- Ao reitor do collegio de Pedro 2º, 
nesta data foi nomeado Luiz José Carvalho, para o logar de 
Inspector da 3ª divisão de alumnos internos do mesmo 
collegio. 

 

 

 

 

 

 

Aluguel da casa de professor 

Ao mesmo, declarando-se que não pode por ora ter logar o 
augmento da consignação para aluguel da casa, solicitado 
pelo professor publico da escola de primeiras letras da 

 

 

Nomeação de Inspector 

Ao reitor do collegio de Pedro 2º, communicando se que 
nesta data foi nomeado Luiz José Carvalho, para o logar de 
Inspector da 3ª divisão de alumnos internos do mesmo 

 

 



  

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 04 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
da Alfandega 
Classificação da Carta: 
Negócios ou Encargos 

Assunto: Instrumentos químicos da escola militar

Ao inspector da alfandega, para fazer despachar livres de 
direitos 6 caixões com instrumentos chimicos pertencentes 
as escolas militar, chegados do Havre no navio Vile do Rio.

 

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 04 de fevereiro de 
1851 
Signatário: Luiz José da 
Fonseca 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Matrícula da Escola Militar

- De ordem do Exm.º Sr. tenente general e director da escola 
militar, faço publico que do dia 15 até 28 do corrente mez, 
está aberta a matricula; as pessoas que se propozerem a 
seguir os estudos da mesma escola, devem entregar seus 
requerimentos competentemente documentados na 
respectiva seretaria. Escola militar, 3 de fevereiro de 1851. 
Luiz José da Fonseca, capitão secretario.

 

 

 

 

Instrumentos químicos da escola militar 

Dia 17. 

Ao inspector da alfandega, para fazer despachar livres de 
caixões com instrumentos chimicos pertencentes 

as escolas militar, chegados do Havre no navio Vile do Rio. 

 

Matrícula da Escola Militar 

De ordem do Exm.º Sr. tenente general e director da escola 
militar, faço publico que do dia 15 até 28 do corrente mez, 
está aberta a matricula; as pessoas que se propozerem a 

estudos da mesma escola, devem entregar seus 
requerimentos competentemente documentados na 
respectiva seretaria. Escola militar, 3 de fevereiro de 1851. – 
Luiz José da Fonseca, capitão secretario. 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 04 de fevereiro de 
1851 
Signatário: Patrício 
Ricardo Freire 
Destinatário: 
Classificação da Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Agradecimento pelas doações

- O tesoureiro do collegio das órfãs da imperial sociedade 
Amante da Instrucção recebeo da 16ª loteria das obras da 
casa de correcção d’esta corte, de dois sócios bemfeitores 
dois quartos de bilhetes um de n. 867, e outro de n. 3367; do 
Sr. Antonio Jose de
quarto n. 1020; e os seguintes vigésimos: dos Srs. João 
Affonso Lima n. 429, Manuel Gomes Cardozo, n. 3690, 
Agostinho Pereira Cardozo n. 5906 E em nome das 
beneficiadas órfãs cordialmente agradece aos mesmos Srs. 
A continuação de suas tão pias esmolas. Rio de Janeiro, aos 
3 de fevereiro de 1851. 

  

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 04 de fevereiro de 
1851 
Signatário: Antonio 
Machado Dias 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Exames da aula do commercio

_ Os exames preparatórios para os matriculados na aula do 
commercio, hão de principiar do dia 15 do corrente em 
diante. As pessoas que desejarem ser admitidas aos mesmos 
exames, devem apresentar seus requerimentos à secretaria 
do estado dos negócios do império. Aula do commercio, 1 
de fevereiro de 1851. 

 

 

Agradecimento pelas doações 

O tesoureiro do collegio das órfãs da imperial sociedade 
Amante da Instrucção recebeo da 16ª loteria das obras da 
casa de correcção d’esta corte, de dois sócios bemfeitores 
dois quartos de bilhetes um de n. 867, e outro de n. 3367; do 
Sr. Antonio Jose de Freitas Silva Guimarães um outro 
quarto n. 1020; e os seguintes vigésimos: dos Srs. João 
Affonso Lima n. 429, Manuel Gomes Cardozo, n. 3690, 
Agostinho Pereira Cardozo n. 5906 E em nome das 
beneficiadas órfãs cordialmente agradece aos mesmos Srs. 

ação de suas tão pias esmolas. Rio de Janeiro, aos 
3 de fevereiro de 1851. –Patrício Ricardo Freire. 

 

Exames da aula do commercio 

_ Os exames preparatórios para os matriculados na aula do 
commercio, hão de principiar do dia 15 do corrente em 
diante. As pessoas que desejarem ser admitidas aos mesmos 

apresentar seus requerimentos à secretaria 
do estado dos negócios do império. Aula do commercio, 1 
de fevereiro de 1851. –Antonio Machado Dias, secretario. 

 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 05 de fevereiro de 
1851 
Signatário: Dr. 
Camargo 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Carta de convite 

Assunto: Convite de sessão do conselho da sociedade 
amante da instrucção

IMPERIAL SOCIEDADE AMANTE DA INSTRUCÇÃO.

Hoje haverá sessão do conselho pelas 6 horas da tarde. Rio, 
5 de fevereiro de 1851. _ Dr. Camargo, 1º secretario.

 

  

Jornal:  Diário do Rio de 
Janeiro  
Data: 06 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Presidente 
da escola de medicina  
Classificação da Carta: 
Comando e Ordem 
 
 
 

Assunto: Pedido de sala da escola de medicina

_ Ao director da escola de medicina d’esta corte, ordenando
se que destine uma das salas do edifício da dita escola, para 
que n’ella se celebrem as sessões da junta de hygiene 
publica, enquanto se não designa para esse fim outro 
edifício – Communicou

 

 

 

 

 

Convite de sessão do conselho da sociedade 
amante da instrucção 

IMPERIAL SOCIEDADE AMANTE DA INSTRUCÇÃO. 

Hoje haverá sessão do conselho pelas 6 horas da tarde. Rio, 
1851. _ Dr. Camargo, 1º secretario. 

 

Pedido de sala da escola de medicina 

_ Ao director da escola de medicina d’esta corte, ordenando-
se que destine uma das salas do edifício da dita escola, para 
que n’ella se celebrem as sessões da junta de hygiene 
publica, enquanto se não designa para esse fim outro 

Communicou-se ao presidente d’aquela junta. 

 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 06 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios ou Encargos 

Assunto: Pagamento de folhas dos professores públicos

_ Ao mesmo, rogando
duas folhas dos vencimentos dos professores públicos do 
município da corte, sendo uma perte
e outra ao 3º quartel do corrente exercicio.

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 06 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Director 
da escola militar 
Classificação da Carta: 
Ordem e Comando 

Assunto: Ordem de admissão de lente

_ Ao commandante as armas, para que expeça ordem ao 
commandante da fortaleza de S. João, a 
na mesma o lente da escola militar Dr. José Maria da Silva 
Paranhos, com os alu
fazer exercícios práticos. _ Communicou
escola militar. 

 

 

 

 

 

Pagamento de folhas dos professores públicos 

_ Ao mesmo, rogando-se haja de ordenar que sejao pagas as 
duas folhas dos vencimentos dos professores públicos do 
município da corte, sendo uma pertencente ao mez passado, 

3º quartel do corrente exercicio. 

 

Ordem de admissão de lente 

 

_ Ao commandante as armas, para que expeça ordem ao 
commandante da fortaleza de S. João, a fim de que admitta 
na mesma o lente da escola militar Dr. José Maria da Silva 

umnos da turma do 6º anno, que ali vão 
fazer exercícios práticos. _ Communicou-se ao director da 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 06 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Director 
do arsenal da guerra  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assunto: Artigos e transportes para alunos da Escola Militar

_ Ao director do arsenal da guerra, mandando por a 
disposição do director da escola militar, os artigos bellicos, 
de que trata o respectivo aviso, para servirem nos exercícios 
práticos que se devem fazer na fortaleza de S. João, pelos 
alumnos do 6º anno, d
da Silva Paranhos, e fornece
transporte, tanto para a ida, como para a volta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Artigos e transportes para alunos da Escola Militar  

_ Ao director do arsenal da guerra, mandando por a 
disposição do director da escola militar, os artigos bellicos, 
de que trata o respectivo aviso, para servirem nos exercícios 
práticos que se devem fazer na fortaleza de S. João, pelos 
alumnos do 6º anno, de que é director o lente Dr. José Maria 
da Silva Paranhos, e fornece-lhe os precisos meios de 
transporte, tanto para a ida, como para a volta. 

 

 



Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao 
director da academia de 
bellas artes 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Nomeação de cavalleiros
_ Ao director da academia das bellas artes, declarando
que, em attenção a serem Julio Le Chevrel e Leon Mourcau, 
dos que mais se distinguirão pelas prod
apresentarão na , última exposição, forão por decretos de 17 
do corrente, nomeados cavalleiros, 
de Chisto. 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Reitor do 
Collegio de Pedro 2º 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 
 
 

Assunto: Demissão de professor
_ Ao reitor do collegio de Pedro 2º, communicando
por decreto de 18 do corrente, se concedeo a Hermann de 
Tautpla-us demissão do lugar de professor da cadeira de 
allemão do dito collegio; e remettendo
os requerimentos de Luiz Cor
Bertheld Goldsehimidt, pedindo ser providos n’aquella 
cadeira, a fim de informar sobre a pretensão dos 
supplicantes, propondo pessoa idônea para o referido lugar.
 
 
 
 
 
 
 

Nomeação de cavalleiros 
_ Ao director da academia das bellas artes, declarando-se 
que, em attenção a serem Julio Le Chevrel e Leon Mourcau, 

distinguirão pelas producções, que 
apresentarão na , última exposição, forão por decretos de 17 
do corrente, nomeados cavalleiros, o 1º da ordem da Roza 

 
Demissão de professor 

_ Ao reitor do collegio de Pedro 2º, communicando-se que, 
por decreto de 18 do corrente, se concedeo a Hermann de 

us demissão do lugar de professor da cadeira de 
allemão do dito collegio; e remettendo-se ao mesmo reitor 
os requerimentos de Luiz Correia d’Azevedo Junior e 
Bertheld Goldsehimidt, pedindo ser providos n’aquella 
cadeira, a fim de informar sobre a pretensão dos 
supplicantes, propondo pessoa idônea para o referido lugar. 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: 
Conselheiro Inspector da 
aula do commercio 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Aprovação de escolha dos examinadores
- Ao conselheiro inspector da aula do commercio, 
approvando-se a escolha que fez 
preparatórios, com que devem habilitar
pretenderem matricular
aula, e declarando
componentes avisos aos mesmos examinadores. 
Expedirão-se os avisos, de q

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao reitor 
do collegio de Pedro 2º 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Recepção de Mapas das faltas dos professores
- Ao reitor do collegio de Pedro 2º, accusando
do mappa das faltas dos respectivos professores em 
novembro ultimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprovação de escolha dos examinadores 

Ao conselheiro inspector da aula do commercio, 
se a escolha que fez dos examinadores de 

preparatórios, com que devem habilitar-se as pessoas, que 
pretenderem matricular-se no primeiro anno da referida 
aula, e declarando-se lhe que ficão expedidos os 
componentes avisos aos mesmos examinadores. – 

se os avisos, de que acima se trata. 

 
Recepção de Mapas das faltas dos professores 

Ao reitor do collegio de Pedro 2º, accusando-se a recepção 
do mappa das faltas dos respectivos professores em 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: 
Engenheiro Militar 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Plano para criação de escola
- Ao engenheiro militar da repartição da marinha, 
remettendo o plano para a creação de uma escola de 
construcção e engenharia naval, organisada pelo capitão de 
mar e guerra inspector do arsenal de marinha da corte, para 
que informe o que occorrer a tal respeito.

 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de fevereiro de 
1851 
Signatário: Luiz 
Pedreira do Couto 
Ferraz, Director do licêo 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Irregularidades nos exames do Licêo de Nictheroy
1ª Sessão – Província do Rio de Janeiro.
- Palácio da Presidência, 13 de janeiro de 1851.
Convindo evitar que este anno a repetição das 
irregularidades que se 
n’este licêo, as quaes provinhão de não se haver dado 
cumprimento durante o anno findo, a diversos artigos do 
regulamento de 14 de dezembro de 1849; remetto à V. S. as 
instrucções d’esta data, que vão inclusas, cuja observân
rigorosa hei por muito recomendada. Deus guarde a V. S. 
Luiz Pedreira do Couto Ferraz. 
Nictheroy. 

 
Plano para criação de escola 

Ao engenheiro militar da repartição da marinha, 
remettendo o plano para a creação de uma escola de 
construcção e engenharia naval, organisada pelo capitão de 

guerra inspector do arsenal de marinha da corte, para 
que informe o que occorrer a tal respeito. 

 
Irregularidades nos exames do Licêo de Nictheroy 

Província do Rio de Janeiro. 
Palácio da Presidência, 13 de janeiro de 1851. 

Convindo evitar que este anno a repetição das 
irregularidades que se notarão por occasião dos exames 
n’este licêo, as quaes provinhão de não se haver dado 
cumprimento durante o anno findo, a diversos artigos do 
regulamento de 14 de dezembro de 1849; remetto à V. S. as 
instrucções d’esta data, que vão inclusas, cuja observância 
rigorosa hei por muito recomendada. Deus guarde a V. S. – 
Luiz Pedreira do Couto Ferraz. – Sr. Director do licêo de 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 08 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Reitor do 
colégio de Pedro 2º 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Recepção de ofícios
_ Ao reitor do collegio de Pedro 2°, accusando
recepção dos seus dois officios d'esta data, em que participa 
terem hoje sido abertas as aulas do referido collegio, e 
haverem sido abertas as aulas do referido collegio, e 
haverem sido examinados no 1º do corrente, os alumnos 
José Aldrere de Queiroz Carreira e José Pedro Vieira, 
aquelle no 4º anno, e este no 1º, sendo ambos approvados 
simplesmente. 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 08 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao 
director das escolas 
publicas 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Casa da escola de freguezia

_ Ao director das escolas publicas de primeiras letras, a fim 
de informar a quem pertence a casa em que 
estabelecida a escola da freguezia de 
a mesma casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recepção de ofícios 

_ Ao reitor do collegio de Pedro 2°, accusando-se a 
recepção dos seus dois officios d'esta data, em que participa 
terem hoje sido abertas as aulas do referido collegio, e 
haverem sido abertas as aulas do referido collegio, e 
haverem sido examinados no 1º do corrente, os alumnos 
José Aldrere de Queiroz Carreira e José Pedro Vieira, 
aquelle no 4º anno, e este no 1º, sendo ambos approvados 

 
Casa da escola de freguezia 

 

_ Ao director das escolas publicas de primeiras letras, a fim 
de informar a quem pertence a casa em que ----- --- 
estabelecida a escola da freguezia de ---, e onde está situada 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 11 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao 
inspector geral das 
escolas 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Licença de Professora
Ao inspector geral das escolas, communicando a licença de 
tres mezes, com vencimento, concedida a
Iragahy, para tratar de sua saúde; com obrigação de deixar 
pessoa idonea na regencia de cadeira sem direito a 
vencimento algum pelos cofres provinciaes.
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 12 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Sr. 
Ministro da fazenda 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Atestados de Frequência
EXPEDIENTE DO DIA 7 DE FEVEREIRO

Ao Sr. Ministro da fazenda, remettendo
frequencia, que tiverão no mez passado os empregados da 
escola de medicina d'esta côrte, da academia das bellas 
artes, da junta vaccinica, do muzeu nacional, da bebliotheca 
publica, da aula do comercio e
imperio, a fim de que possão receber os respectivos 
vencimentos. 

 
Licença de Professora 

Ao inspector geral das escolas, communicando a licença de 
tres mezes, com vencimento, concedida a professora de 
Iragahy, para tratar de sua saúde; com obrigação de deixar 
pessoa idonea na regencia de cadeira sem direito a 
vencimento algum pelos cofres provinciaes. 

 
Atestados de Frequência 

EXPEDIENTE DO DIA 7 DE FEVEREIRO 

Ministro da fazenda, remettendo-se os attestados de 
frequencia, que tiverão no mez passado os empregados da 
escola de medicina d'esta côrte, da academia das bellas 
artes, da junta vaccinica, do muzeu nacional, da bebliotheca 
publica, da aula do comercio e do archivo publico do 
imperio, a fim de que possão receber os respectivos 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 12 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao Sr. 
Ministro da Fazenda/ Ao 
director da academia de 
bellas artes 
Classificação da Carta: 
Ordem e Comando 

Assunto: Ofícios do diretor da Academia de Bellas Artes
Ao Sr. Ministro da fazenda, remettendo
director da academia das bellas artes, de 19 de janeiro e 19 
de julho do anno passado; a fim de poder deliberar como lhe 
parecer acertado, sobre a troca de predios, de que n'elles se 
trata, para se continu
praça do Rocio. - Communicou

 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 12 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: Reitor do 
colégio de Pedro 2º 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Nomeação de Professor
- Ao reitor do collegio de Pedro 2º, communicando
por decreto de 3 do corrente, foi nomeado o Dr. Jorge Gade 
para o logar de professor da cadeira da língua allenmãa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ofícios do diretor da Academia de Bellas Artes 

Ministro da fazenda, remettendo-se os officios do 
director da academia das bellas artes, de 19 de janeiro e 19 
de julho do anno passado; a fim de poder deliberar como lhe 
parecer acertado, sobre a troca de predios, de que n'elles se 
trata, para se continuar a abertura da rua Leopoldina até a 

Communicou-se ao dito director. 

 
Nomeação de Professor 

Ao reitor do collegio de Pedro 2º, communicando-se que, 
por decreto de 3 do corrente, foi nomeado o Dr. Jorge Gade 
para o logar de professor da cadeira da língua allenmãa. 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 12 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Inspetor do colégio de Pedro 2º
_ Ao mesmo, declarando
portaria a Manuel José dos Santos, 
do logar de Inspector da quarta divisão de alumnos internos 
do collegio de Pedro 2º.
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 12 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Recepção de ofícios
- Ao mesmo, accusando
parte de haver-se retirado do collegio, no dia 7 do corrente, 
o inspector da segunda divisão de alumnos Internos 
Francisco Aires Cesar da Gama Bastos.
 

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 12 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao 
inspector geral das 
escolas 
Classificação da Carta: 
Comando e Ordem 

Assunto: Pedido de resposta referente ao artigo 13 do 
regulamento da instrução pública
- Ao inspector geral das escolas, approvando, em resposta ao 
seu officio de 21 do corrente, que o professor interino da 
freguezia de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito, 
Fernando da Serra Carneiro, responda perante o conselho 
municipal respectivo ao exame
regulamento da instrucção primária.

 
Inspetor do colégio de Pedro 2º 

_ Ao mesmo, declarando-se, que n'esta data se passou 
aria a Manuel José dos Santos, para lhe servir de título, 

do logar de Inspector da quarta divisão de alumnos internos 
do collegio de Pedro 2º. 

 
Recepção de ofícios 

Ao mesmo, accusando-se a recepção do officio, em que dá 
se retirado do collegio, no dia 7 do corrente, 

o inspector da segunda divisão de alumnos Internos 
Francisco Aires Cesar da Gama Bastos. 

 

Pedido de resposta referente ao artigo 13 do 
regulamento da instrução pública 

inspector geral das escolas, approvando, em resposta ao 
seu officio de 21 do corrente, que o professor interino da 
freguezia de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito, 
Fernando da Serra Carneiro, responda perante o conselho 
municipal respectivo ao exame de que trata o artigo 13 do 
regulamento da instrucção primária. 

 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 12 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
geral das escolas 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Representação 
dispensa de professor
- Ao inspector geral das escolas, remettendo, para informar, 
a representação de diversos moradores da freguezia de 
Mambucaba, pedindo que se conceda ao respectivo 
professor interino a effectividade do 
exame. 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 12 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
da Instrucção secundaria 
de Vassouras 
Classificação da Carta: 
Comando e Ordem 

Assunto: Informações sobre colégios 
possíveis irregularidades
- Ao inspector da instrucção secundaria da comarca de 
Vassouras, exigindo informações sobre dois collegios 
particulares que pelos jornaes consta terem
estabelecido sem as formalidades exigidas pelo 
de 14 de dezembro de 1849.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Representação da população em detrimento a 

dispensa de professor 
Ao inspector geral das escolas, remettendo, para informar, 

a representação de diversos moradores da freguezia de 
Mambucaba, pedindo que se conceda ao respectivo 
professor interino a effectividade do logar com dispensa de 

 
Informações sobre colégios particulares com 

possíveis irregularidades 
Ao inspector da instrucção secundaria da comarca de 

Vassouras, exigindo informações sobre dois collegios 
particulares que pelos jornaes consta terem-se ali 
estabelecido sem as formalidades exigidas pelo regulamento 
de 14 de dezembro de 1849. 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 13 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Director 
da Escola Militar 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Promoção de aluno da escola 
Ao da escola militar, remettendo
requerimento de -----
particular do 1º batalhão de artilharia a pé, pedindo ser 
promovido a alferes alumno.
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 13 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
geral das escolas 
Classificação da Carta: 
Carta comercial 

Assunto: Permissão para abertura de colégio de meninas
Ao inspector geral das escolas, remettendo, para informar, o 
requerimento documentado de 
pedindo permissão para abrir um collegio de meninas na 
cidade de Campos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promoção de aluno da escola militar 

Ao da escola militar, remettendo-lhe, para informar, o 
----- Feliciano Pereira de Carvalho, soldado 

particular do 1º batalhão de artilharia a pé, pedindo ser 
promovido a alferes alumno. 

 
Permissão para abertura de colégio de meninas 

Ao inspector geral das escolas, remettendo, para informar, o 
requerimento documentado de --- Maria Sophia Baraúna, 
pedindo permissão para abrir um collegio de meninas na 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 13 de fevereiro de 
1851 
Signatário: Dr. 
Fernando Francisco 
Lessa, secretário. 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Nomeação de Professor
- Foi nomeado professor de alemão do collegio de Pedro 2º, 
por decreto de 3 de fevereiro corrente, e entrou hoje em 
exercício o Sr. Dr. Jorge 
fevereiro de 1851. _ Dr Fernando Francisco Lessa, 
secretário. 
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 14 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Licença para 
Ao mesmo, concedendo licença para estudarem na escola 
militar aos primeiros cadetes do 1º batalhão d'artilharia a pé 
D. Henrique Eugenio de Locio Selhiz e D. Eugenio 
Frederico de Lucio e Seihhiz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nomeação de Professor 

Foi nomeado professor de alemão do collegio de Pedro 2º, 
por decreto de 3 de fevereiro corrente, e entrou hoje em 
exercício o Sr. Dr. Jorge G---. Rio de Janeiro, 12 de 
fevereiro de 1851. _ Dr Fernando Francisco Lessa, 

 
Licença para estudar na Escola Militar 

Ao mesmo, concedendo licença para estudarem na escola 
militar aos primeiros cadetes do 1º batalhão d'artilharia a pé 
D. Henrique Eugenio de Locio Selhiz e D. Eugenio 
Frederico de Lucio e Seihhiz. 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 14 de fevereiro de 
1851  
Signatário: O tesoureiro 
do colégio das órfãs, 
Patrício Ricardo Freire 
Destinatário: Sócios 
Classificação da Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Agradecimento de doações
- O thezoureiro do collegio das 
sociedade Amante da Instrucção, recebeu da 6ª lotaria da 
cultura de amoreira e bicho de seda, dos Srs Dr. Antonio 
Alvares da Silva Pinto Junior, um meio bilhete de n. 2526; 
de um anonimo um quarto de n. 907; e os vigesimos 
seguintes dos Srs. Manuel Gomes Cardozo, um de n. 17; 
João Afonso Lima, outro de n. 1644; Agostinho Pereira 
Cardozo, outro de n. 5192; em 
agradece aos mesmos Srs. A continuação de suas 
esmolas. Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1851.
thesoureiro, Patricio Ricardo Freire.

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 15 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: Ao diretor 
da escola militar 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 
 

Assunto: Pedido de novo exame de desenho
Ao director da escola militar, para informar o requerimento 
de Manuel Barata Goes, alumno da dita escola, que pretende 
fazer novo exame de dezenho, para poder matricular
aula do segundo anno.
 

 
Agradecimento de doações 

O thezoureiro do collegio das orffãas da imperial 
sociedade Amante da Instrucção, recebeu da 6ª lotaria da 
cultura de amoreira e bicho de seda, dos Srs Dr. Antonio 
Alvares da Silva Pinto Junior, um meio bilhete de n. 2526; 
de um anonimo um quarto de n. 907; e os vigesimos 

Srs. Manuel Gomes Cardozo, um de n. 17; 
João Afonso Lima, outro de n. 1644; Agostinho Pereira 
Cardozo, outro de n. 5192; em ---- d'essa tidas orfãas 
agradece aos mesmos Srs. A continuação de suas --- pelas 
esmolas. Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1851. - O 
thesoureiro, Patricio Ricardo Freire. 

 
Pedido de novo exame de desenho 

Ao director da escola militar, para informar o requerimento 
de Manuel Barata Goes, alumno da dita escola, que pretende 
fazer novo exame de dezenho, para poder matricular-se na 
aula do segundo anno. 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 17 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: Ao 
director do licêo de 
Angra 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Admissão de aluno no Licêo

- Ao director do licêo de Angra, autorisando o, à vista do 
que informa em seu officio de 
gratuitamente no licêo o filho de Manuel Luiz Guimarães.
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 18 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Compra de compêndios 
A mesma, transmittindo, para ter o conveniente destino, o 
recibo da quantia paga pela compra de alguns compend
para os licêos da província.
 
 
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 18 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Incluir em folha, nome de professor
- A mesma, mandando incluir em folha o Dr. Lino Antonio 
Rabello, lente da primeira cadeira do licêo de Nictheroy.
 

 
Admissão de aluno no Licêo 

Ao director do licêo de Angra, autorisando o, à vista do 
que informa em seu officio de 1 do corrente, a admittir 
gratuitamente no licêo o filho de Manuel Luiz Guimarães. 

 
Compra de compêndios para os licêos 

A mesma, transmittindo, para ter o conveniente destino, o 
recibo da quantia paga pela compra de alguns compendios 
para os licêos da província. 

 
Incluir em folha, nome de professor 

mesma, mandando incluir em folha o Dr. Lino Antonio 
Rabello, lente da primeira cadeira do licêo de Nictheroy. 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 20 de fevereiro de 
1851  
Signatário: Luiz 
Pedreira do Couto 
Ferraz, Inspector da 
thesouraria 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Comando e Ordem 

Assunto: Apresentação de declaração sobre rendimento dos 
alunos 
Para que os professores 
receber seus ordenados, cumpre que nos attestados de 
frequencia dos mezes de março, junho, setembro e 
dezembro, apresentem a essa thesouraria ou as collectorias 
por onde hajão de ser pagos, declaração expressa, dos 
inspectores parochiaes ou dos de comarca, conforme forem 
de instrucção primaria ou secundaria, de que lhes remetterão 
os mappas trimestraes do numero de seus alumnos, com as 
observações sobre o grau de aproveitamento de cada um. O 
que V. S. communicará a todas as 
conhecimento e pontual execução. Deus guarde a V. S. _ 
Luiz Pedreira do Couto Ferraz. 
thesouraria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Apresentação de declaração sobre rendimento dos 

Para que os professores publicos d'esta provincia possão 
receber seus ordenados, cumpre que nos attestados de 
frequencia dos mezes de março, junho, setembro e 
dezembro, apresentem a essa thesouraria ou as collectorias 
por onde hajão de ser pagos, declaração expressa, dos 

res parochiaes ou dos de comarca, conforme forem 
de instrucção primaria ou secundaria, de que lhes remetterão 
os mappas trimestraes do numero de seus alumnos, com as 
observações sobre o grau de aproveitamento de cada um. O 
que V. S. communicará a todas as collectorias para seu 
conhecimento e pontual execução. Deus guarde a V. S. _ 
Luiz Pedreira do Couto Ferraz. - Sr. Inspector da 

 



Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 20 de fevereiro de 
1851  
Signatário: Luiz 
Pedreira do Couto 
Ferraz, Inspector geral 
das escolas 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Ordem e Comando 

Assunto: Efetivação de imposição da declaração com 
rendimentos de alunos por parte dos docentes
Província do Rio de Janeiro 
fevereiro de 1851. Querendo tornar effectiva a obrigação 
imposta aos professores publicos de instrução primaria da 
provincia, de remetterem aos inspectores parochiaes os 
mappas trimestraes do nume
presentes à essa inspectoria por intermedio dos conselhos 
municipaes, acabo se expedir a thesouraria a ordem que 
inclusa lhe remetto por copia, a fim de que Vm o faça 
constatar aos ditos conselhos, e assim chegue ao 
conhecimento dos inspectores parochiaes e professores
publicos. Deus guarde a Vm. 
Ferraz. - Sr. Inspector geral das escolas.
 
 
 
 
 
 
 

Efetivação de imposição da declaração com 
rendimentos de alunos por parte dos docentes 
Província do Rio de Janeiro – Palacio da presidencia, 13 de 
fevereiro de 1851. Querendo tornar effectiva a obrigação 
imposta aos professores publicos de instrução primaria da 
provincia, de remetterem aos inspectores parochiaes os 
mappas trimestraes do numero de seus alumnos para serem 
presentes à essa inspectoria por intermedio dos conselhos 
municipaes, acabo se expedir a thesouraria a ordem que 
inclusa lhe remetto por copia, a fim de que Vm o faça 
constatar aos ditos conselhos, e assim chegue ao 

to dos inspectores parochiaes e professores 
ublicos. Deus guarde a Vm. - Luiz Pedreira do Couto 

Sr. Inspector geral das escolas. 

 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 20 de fevereiro de 
1851  
Signatário: Luiz 
Pedreira do Couto 
Ferraz, inspector de 
instrucção secundária da 
comarca de Nictheroy. 
Destinatário: Aos 
demais inspectores de 
comarca. 
Classificação da Carta: 
Ordem e Comando 

Assunto: 2ª Efetivação da obrigação dos professores em 
enviar declaração com rendimento de alunos/ 
conhecimento dos outros inspectores de comarca.
Provincia do Rio de Janeiro. 
fevereiro de 1851. Querendo tornar effectiva a
imposta aos professores publicos de instrucção secundaria 
de remetterem aos respectivos inspectores de comarca os 
mappas trimestraes do numero de seus alumnos para que 
sejão trazidos ao conhecimento d'esta presidencia, 
expedir a thesouraria a ordem que inclusa lhe remetto por 
copia a fim de que V. S. a communique aos professores de 
sua comarca. Deus guarde a V. S. 
Ferraz. - Sr. Inspector de instrucção secundária da comarca 
de Nictheroy. Identifica aos outros insp

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 20 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: A 
thesouraria 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Licença ao capellão do Licêo de Angra dos Reis
- A thesouraria, communicando, que em data de 6 corrente, 
se concedeu dois mezes de licença, com vencimento, ao 
capellão do liceo de Angra dos Reis.
 

 
2ª Efetivação da obrigação dos professores em 

enviar declaração com rendimento de alunos/ Para 
conhecimento dos outros inspectores de comarca. 
Provincia do Rio de Janeiro. - Palacio da presidencia, 13 de 
fevereiro de 1851. Querendo tornar effectiva a obrigação 
imposta aos professores publicos de instrucção secundaria 
de remetterem aos respectivos inspectores de comarca os 
mappas trimestraes do numero de seus alumnos para que 
sejão trazidos ao conhecimento d'esta presidencia, ---- de 

ria a ordem que inclusa lhe remetto por 
copia a fim de que V. S. a communique aos professores de 
sua comarca. Deus guarde a V. S. - Luiz Pedreira do Coutto 

Sr. Inspector de instrucção secundária da comarca 
de Nictheroy. Identifica aos outros inspectores de comarca. 

 
Licença ao capellão do Licêo de Angra dos Reis 

A thesouraria, communicando, que em data de 6 corrente, 
se concedeu dois mezes de licença, com vencimento, ao 
capellão do liceo de Angra dos Reis. 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 21 de fevereiro de 
1851  
Signatário: Visconde de 
Monte Alegre, director 
da escola de medicina 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Requerimento de lente da cadeira de anatomia
Sua Magestade o Imperador manda remeter a V. S. o incluso 
requerimento do Dr. José Mauricio Nunes Garreia, lente da 
cadeira de anatomia d’essa escola, em que pede a permuta 
da dita cadeira com a de partos, vaga pelo falecimento do 
Dr. Francisco Julio Xavie
presente a respectiva 
dos artigos 18 e 19 dos estatutos em vigor, que sê não achão 
revogados pelo artigo 15 da lei n. 514 de 28 de outubro de 
1848, cuja doutrina cumpre conciliar com o dispost
n’aquelles artigos dos estatutos; fazendo a mesma faculdade 
a proposta do substituto mais antigo, como foi ordenado em 
aviso de 11 do corrente, depois de deliberar sobre a 
conveniência de ser dada a cadeira ao lente que a requer, 
visto pertencer elle à m
circumstancia indispensável, para que possa d’ora em diante 
ter logar o dsposto no artigo 19 dos citados estatutos, assim 
modificado pelo artigo 13 da mencionada lei. O que tudo 
comunico a V. S. para seu conhecimento e exe
guarde a V. S. – Visconde de Monte Alegre. 
da escola de medicina n’esta corte.
 
 
 
 

 
Requerimento de lente da cadeira de anatomia 

Sua Magestade o Imperador manda remeter a V. S. o incluso 
requerimento do Dr. José Mauricio Nunes Garreia, lente da 
cadeira de anatomia d’essa escola, em que pede a permuta 
da dita cadeira com a de partos, vaga pelo falecimento do 
Dr. Francisco Julio Xavier: e há por bem que, sendo 
presente a respectiva ------, proceda ella na conformidade 
dos artigos 18 e 19 dos estatutos em vigor, que sê não achão 
revogados pelo artigo 15 da lei n. 514 de 28 de outubro de 
1848, cuja doutrina cumpre conciliar com o disposto 
n’aquelles artigos dos estatutos; fazendo a mesma faculdade 
a proposta do substituto mais antigo, como foi ordenado em 
aviso de 11 do corrente, depois de deliberar sobre a 
conveniência de ser dada a cadeira ao lente que a requer, 
visto pertencer elle à mesma secção, em que se dá a vaga, 
circumstancia indispensável, para que possa d’ora em diante 
ter logar o dsposto no artigo 19 dos citados estatutos, assim 
modificado pelo artigo 13 da mencionada lei. O que tudo 
comunico a V. S. para seu conhecimento e execução. Deus 

Visconde de Monte Alegre. – Sr. director 
da escola de medicina n’esta corte. 



  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 21 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  Reitor do 
colégio de Pedro 2º 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Resposta de ofício
Ao reitor do collegio de Pedro 2º, declarando
seu officio de 12 do corrente ficou o governo inteirado de 
haver o Dr. Jorge Gade entrado no referido dia em exercicio 
de professor da cadeira de língua allemãa do mesmo 
collegio. 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 21 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: Ao 
director da academia de 
bellas artes 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Informe acerca de 

- Ao director da academia das bellas artes, a fim de que, 
ouvida a congregação dos lentes, informe acerca do 
requerimento de Antonio Baptista da Rocina, pedindo 
augmento de gratificação.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resposta de ofício 
Ao reitor do collegio de Pedro 2º, declarando-se, que pelo 
seu officio de 12 do corrente ficou o governo inteirado de 
haver o Dr. Jorge Gade entrado no referido dia em exercicio 

cadeira de língua allemãa do mesmo 

 
Informe acerca de requerimento 

 

Ao director da academia das bellas artes, a fim de que, 
ouvida a congregação dos lentes, informe acerca do 
requerimento de Antonio Baptista da Rocina, pedindo 
augmento de gratificação. 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 21 de fevereiro de 
1851  
Signatário: O secretário, 
Antonio Baptista da 
Rocha. 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Matrículas abertas

Pela secretaria da academia das bellas artes faz
que a matricula dos alumnos estara aberta desde o dia1º até 
15 de março próximo futuro, e que nos requerimentos 
respectivos, é preciso mencionar a idade, filiação, 
naturalidade e morada, devendo os requerentes para o 
primeiro anno apresentar c
20 de fevereiro de 1851. 
Rocha. 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 24 de fevereiro de 
1851  
Signatário: Visconde de 
Monte Alegre, Sr. 
Joaquim José Rodrigues 
Torres 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Vencimentos de Professores
Illmº, e Exmº Sr. -
precisas ordens, para que tanto o director das escolas 
primarias do municipio da corte, Joaquim José da Silveira, 
como os professores publicos das mesmas escolas, 
nomeados posteriormente a lei de 4 de outubro de 1851, 
recebão d'ora em diante mensalmente os seus vencimentos 
devendo os que foram providos antes da dita lei continuar a 
recebe-los a quarteis adiantados. Deus guarde a V. Ex. 
Visconde de Monte Alegre. 
Torres. 
 
 
 
 

 
Matrículas abertas 

Pela secretaria da academia das bellas artes faz se publico, 
que a matricula dos alumnos estara aberta desde o dia1º até 
15 de março próximo futuro, e que nos requerimentos 
respectivos, é preciso mencionar a idade, filiação, 
naturalidade e morada, devendo os requerentes para o 
primeiro anno apresentar certidão de idade. Rio de Janeiro, 
20 de fevereiro de 1851. - O secretario, Antonio Baptista da 

 
Vencimentos de Professores 

- Rogo a V. Ex. Haja de expedir as 
precisas ordens, para que tanto o director das escolas 
primarias do municipio da corte, Joaquim José da Silveira, 
como os professores publicos das mesmas escolas, 
nomeados posteriormente a lei de 4 de outubro de 1851, 

cebão d'ora em diante mensalmente os seus vencimentos 
devendo os que foram providos antes da dita lei continuar a 

los a quarteis adiantados. Deus guarde a V. Ex. - 
Visconde de Monte Alegre. - Sr. Joaquim José Rodrigues 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 24 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos/ 
Ordem 

Assunto: Pagamento de professores
IMPERIO – Aviso de 8 de outubro de 1850
Ordena que o director das escolas públicas 
municipio da corte, bem como os professores das mesmas 
escolas nomeadas posteriormente a lei de 4 de outubro de 
1851, sejão pagas d'ora em diante mensalmente.
 

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 24 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: Ao 
inspector geral das 
escolas 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Requerimento de casa em que fica a escola do 
sexo masculino 
Ao inspector geral das escolas, instando pela informação 
que em 11 de outubro ultimo,
acerca do requerimento do proprietario da casa em que se 
acha estabelecida a escola publica do sexo masculino da 
freguezia de S. Gonsalo de Nictheroy.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagamento de professores 

Aviso de 8 de outubro de 1850 
Ordena que o director das escolas públicas primarias do 
municipio da corte, bem como os professores das mesmas 
escolas nomeadas posteriormente a lei de 4 de outubro de 
1851, sejão pagas d'ora em diante mensalmente. 

 
Requerimento de casa em que fica a escola do 

o inspector geral das escolas, instando pela informação 
que em 11 de outubro ultimo, se exigio do seu antecessor 
acerca do requerimento do proprietario da casa em que se 
acha estabelecida a escola publica do sexo masculino da 
freguezia de S. Gonsalo de Nictheroy. 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 24 de fevereiro de 
1851  
Signatário: O tesoureiro 
do collegio das órfãs, 
Patrício Ricardo Freire 
Destinatário: Sócios 
Classificação da Carta: 
Agradecimento 

Assunto: Agradecimento de doações
- O thesoureiro do collegio das orfãs da imperial sociedade 
Amante da Instrucção 
theatro de S. Pedro de Alcantra: 
quarto de bilhete n. 4596; de um sócio bemfeitor outro 
quarto n. 3265; e os vigesimos seguintes: dos Srs. Manuel 
Gomes Cardozo um de n. 1; João Affonso Lima outro de 
1202; Agostinho Pereira Cardozo outro finalmente n. 2186. 
Pelo que, em nome das mesmas orfãs, cordialmente 
agradece aos mesmos Srs. A continuação de suas tão pias 
esmolas. Rio de Janeiro, aos 24 de fevereiro de 1851. 
thesoureiro, Patricio Ricardo Fr

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 25 de fevereiro de 
1851  
Signatário: Sr. 
Conselheiro inspector, 
Luiz Garcia Soares de 
Bivar. 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Início dos exames preparatórios da aula 
comércio 
- Os exames preparatorios para os matriculandos na aula do 
commercio hão de começar no dia 25 do corrente pelas 10 
horas da manhãa, na secretaria de estado dos negocios do 
imperio: o que se faz publico
commercio, em 24 de fevereiro de 1851. 
Conselheiro inspector, Luiz Garcia Soares de Bivar.
 
 
 
 

 
Agradecimento de doações 

 
 

O thesoureiro do collegio das orfãs da imperial sociedade 
Amante da Instrucção recebeu da 13ª loteria a beneficio do 
theatro de S. Pedro de Alcantra: - De um anonimo um 
quarto de bilhete n. 4596; de um sócio bemfeitor outro 
quarto n. 3265; e os vigesimos seguintes: dos Srs. Manuel 
Gomes Cardozo um de n. 1; João Affonso Lima outro de n. 
1202; Agostinho Pereira Cardozo outro finalmente n. 2186. 
Pelo que, em nome das mesmas orfãs, cordialmente 
agradece aos mesmos Srs. A continuação de suas tão pias 
esmolas. Rio de Janeiro, aos 24 de fevereiro de 1851. - O 
thesoureiro, Patricio Ricardo Freire. 

 
Início dos exames preparatórios da aula do 

Os exames preparatorios para os matriculandos na aula do 
commercio hão de começar no dia 25 do corrente pelas 10 
horas da manhãa, na secretaria de estado dos negocios do 
imperio: o que se faz publico por ordem superior. Aula do 
commercio, em 24 de fevereiro de 1851. - Por ordem do Sr. 
Conselheiro inspector, Luiz Garcia Soares de Bivar. 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 26 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: Ao 
director da escola militar 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Licença para estudar na escola militar
Ao director da escola militar, que informe sobre o 
requerimento, que se remette, de José Procopio Tavares, 
alfares do corpo lixo de caçadores do 
pedindo licença para estudar o curso mathematico.
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 26 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: Ao 
presidente do Rio 
Grande do Sul 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Licença para matricular

Ao mesmo, communicando
se matricular na escola militar, a fim de estudar o curso da 
- arma, ao --- ajudante do 3º batalhão de fuzileiros Antonio 
Candido d'Araujo Macedo. 
Rio Grande do Sul. 
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 26 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Prorrogação de licença para estudar na escola
militar 
- Ao mesmo, remettendo
de Inacio Vieira Lima, pedindo baixa para seu filho 
Lima Junior, soldado particular do 1º batalhão de artilharia; 
em que seja prorrogada a licença que obtivera para estudar 
os preparatorios da escola militar.

 
Licença para estudar na escola militar 

Ao director da escola militar, que informe sobre o 
requerimento, que se remette, de José Procopio Tavares, 
alfares do corpo lixo de caçadores do Pianhy, ora na côrte, 
pedindo licença para estudar o curso mathematico. 

 
Licença para matricular-se  na escola militar 

Ao mesmo, communicando-lhe que se conceda licença para 
se matricular na escola militar, a fim de estudar o curso da --

ajudante do 3º batalhão de fuzileiros Antonio 
Macedo. - Participou-se ao presidente do 

 
Prorrogação de licença para estudar na escola 

Ao mesmo, remettendo-lhe para informar o requerimento 
de Inacio Vieira Lima, pedindo baixa para seu filho --- Viera 
Lima Junior, soldado particular do 1º batalhão de artilharia; 
em que seja prorrogada a licença que obtivera para estudar 

preparatorios da escola militar. 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 27 de fevereiro de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: Ao reitor 
do collegio de Pedro 2º 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Diplomas dos bacharéis em letras
Ao reitor do collegio de Pedro 2º, devolvendo
assignados e sellados, os diplomas dos 13 bachareis em 
letras, de que trata em o
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 27 de fevereiro de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Diretor da 
academia de bellas artes 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Autorização à congregação de medalha de ouro ao 
aluno 
Ao director da academia das bellas artes, autorisando
congregação dos professores para conceder a 
de Barros Cabral uma medalha d'ouro de tres onças, por ter 
sido um dos que mais se destinguirão pelas producções 
apresentadas na ultima exposição.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diplomas dos bacharéis em letras 

reitor do collegio de Pedro 2º, devolvendo-se, 
assignados e sellados, os diplomas dos 13 bachareis em 
letras, de que trata em officios de 13 e 17 do corrente. 

 
Autorização à congregação de medalha de ouro ao 

Ao director da academia das bellas artes, autorisando-se a 
congregação dos professores para conceder a Joaquim Lopes 
de Barros Cabral uma medalha d'ouro de tres onças, por ter 
sido um dos que mais se destinguirão pelas producções 
apresentadas na ultima exposição. 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 01 de março de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Director 
das escolas públicas 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Pagamento de Professor
Ao Sr. Ministro da fazenda, rogando
só que se pague a Francisco Severino Amado, proprietario 
da casa em que existe a escola publica da freguezia de Irajá, 
o que se lhe deve do aluguel desde o 1º de julho até 30 de 
outubro de 1850, em que r
também que a contar do 1º de novembro do dito anno se 
entregue ao professor d'aquella escola o que se tem vencido 
e for vencendo do aluguel da casa, em que actualmente a 
referida escola. - Communicou
publicas. 
 

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 01 de março de 
1851 
Signatário: Sr. 
Conselheiro Inspector 
Luiz Garcia Soares de 
Bivar 
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Abertura da aula do comércio
- Por ordem do Sr. Conselheiro inspector da aula do 
commercio se faz publico que sendo impedidos os 1ºs dias  
do mês de março, a aula do commercio se há de abrir 
impreterivelmente no dia 6, devendo no dia antecedente tirar 
ponto os alumnos do 1º anno, cuja
depois de férias. Aula do commercio, em 27 de fevereiro de 
1851. - Por ordem do Sr. Conselheiro Inspector, Luiz Garcia 
Soares de Bivar. 
 
 
 

 
Pagamento de Professor 

Ministro da fazenda, rogando-se haja de ordenar não 
só que se pague a Francisco Severino Amado, proprietario 
da casa em que existe a escola publica da freguezia de Irajá, 
o que se lhe deve do aluguel desde o 1º de julho até 30 de 
outubro de 1850, em que recebeo a chave d'ella; como 
também que a contar do 1º de novembro do dito anno se 
entregue ao professor d'aquella escola o que se tem vencido 
e for vencendo do aluguel da casa, em que actualmente a 

Communicou-se ao director das escolas 

 
Abertura da aula do comércio 

Por ordem do Sr. Conselheiro inspector da aula do 
commercio se faz publico que sendo impedidos os 1ºs dias  
do mês de março, a aula do commercio se há de abrir 
impreterivelmente no dia 6, devendo no dia antecedente tirar 
ponto os alumnos do 1º anno, cujas --- licção deferidos para 
depois de férias. Aula do commercio, em 27 de fevereiro de 

Por ordem do Sr. Conselheiro Inspector, Luiz Garcia 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 03 de março de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Inspector 
da instrucção secundária 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Licença de abertura de colégio para meninas
Ao inspector da instrucção secundaria da comarca de 
Nicteroy enviando, para informar, o requerimento de Zoé 
Carolina ---, pedindo licença para continuar a ter aberto um 
collegio de meninas de que é directora, na villa Tereza, 
próximo a co---- de Petropolli
 

  

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 03 de março de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Nomeação de Professor
Ao mesmo para informar se existe em seu poder um 
requerimento de José Raimundo Lopes, pedindo ser 
nomeado professor das escolas de primeiras letras da 
freguezia de S. João Baptista de Mamagua, em Paraty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licença de abertura de colégio para meninas 

Ao inspector da instrucção secundaria da comarca de 
Nicteroy enviando, para informar, o requerimento de Zoé 

, pedindo licença para continuar a ter aberto um 
collegio de meninas de que é directora, na villa Tereza, 

de Petropollis, sendo dispensada de exame. 

 

Nomeação de Professor 
o mesmo para informar se existe em seu poder um 

requerimento de José Raimundo Lopes, pedindo ser 
nomeado professor das escolas de primeiras letras da 
freguezia de S. João Baptista de Mamagua, em Paraty. 

 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 03 de março de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Presidente 
do conselho de 
Inspecção das escolas do 
município do Rio Bonito  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Licença de professor
- Ao presidente do conselho de Inspecção das escolas do 
municipio do Rio Bonito, 
interino Fernando da Serra Carneiro, se concedeo licença 
para responder a exame perante o mesmo conselho, a fim de 
poder ser considerado professor vitalício.

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 04 de março de 
1851 
Signatário:  
Destinatário:  
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Recepção de ofício com lista de aluno externo
Ao mesmo, acusando
declara que um dos 3 alumnos externos gratuitos retirados 
d’aquelle collegio é Manuel do Nascimento Fonseca 
Galvão, e não Joaquim  Thomaz Alves Junior.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Licença de professor 

Ao presidente do conselho de Inspecção das escolas do 
municipio do Rio Bonito, communicando que ao professor 
interino Fernando da Serra Carneiro, se concedeo licença 
para responder a exame perante o mesmo conselho, a fim de 
poder ser considerado professor vitalício. 

 
Recepção de ofício com lista de aluno externo 

Ao mesmo, acusando-se a recepção do officio em que 
declara que um dos 3 alumnos externos gratuitos retirados 

collegio é Manuel do Nascimento Fonseca 
Galvão, e não Joaquim  Thomaz Alves Junior. 

 



  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 04 de março de 
1851  
Signatário:  
Destinatário: Ao 
director das escolas 
públicas 
Classificação da Carta: 
Negócios e Encargos 

Assunto: Recepção de tabelas com relação do número de 
alumnos 
Ao director das escolas publicas, acusando
tabelas demonstrativas da relação entre o numero dos 
alumnos de um e outro sexo, que durante o 4º trimestre de 
1850 se matricularão nas mesmas escolas, e da totalidade da 
frequência dos ditos alumnos.

  
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 04 de março de 
1851 
Signatário:  
Destinatário: Ao 
director da Escola 
Militar 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Licença para estudar na Escola Militar

- Ao mesmo, communicando a licença concedida ao 1º 
cadete do 1º batalhão d’artilharia a pé Alexandre Augusto 
Ignacio da Silveira, para estudar o curso da respectiva arma 
na escola militar. – Communicou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recepção de tabelas com relação do número de 

Ao director das escolas publicas, acusando-se a recepção das 
tabelas demonstrativas da relação entre o numero dos 
alumnos de um e outro sexo, que durante o 4º trimestre de 

matricularão nas mesmas escolas, e da totalidade da 
frequência dos ditos alumnos. 

 
Licença para estudar na Escola Militar 

Ao mesmo, communicando a licença concedida ao 1º 
cadete do 1º batalhão d’artilharia a pé Alexandre Augusto 
Ignacio da Silveira, para estudar o curso da respectiva arma 

Communicou-se ao director da escola. 

 

 



   
Jornal: Correio 
Mercantil 
Data: 04 de março de 
1851 
Signatário: Professor 
Destinatário: A 
ILLMA. Camara 
Classificação da Carta: 
Queixas 

Assunto: Queixas de um Professor 

 

A ILLMA. Camara 
Gutta cavat lapidem non vi, sed sape cadendo. 

Então! não estamos já no mez de março, e os excommungados 
professores públicos sem ainda terem recebido os seus ordenados 
de janeiro? a despeito das ordens e providencias emanadas do 
governo pela secretaria de estado dos negócios do império, que 
até por último, consta, que ordenara que fossem multados 
aquelles fiscais que a negligenciassem os seus officiosos 
attestados além do dia 3 de cada mez? 
Quosquem tandem abutere patientia nostra? 
Até quando serão pelos Srs. fiscaes ludibriadas as ordens do 
governo, confiados em que deste nada teem a temer por não 
serem empregados publicos? Até quando sofrerá uma classe 
inteira de pessoas illustradas o estúpido indifferentismo de meia 
duzia de fiscaes? Por ventura já foi algum multado ou ao menos 
reprehendido? Não, nem o serão, e os professores publicos 
continuarão adrede a soffrer como sempre; mas em despeito não 
cessaremos de clamar porque 

Gutta cavat lapidem non vi, sed sape cadendo, 
Professor 

 
 
 
 
 



   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de abril de 
1851 
Signatário: 
Destinatário: Reitor do 
Colégio Pedro II 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Substituição de Professor 

 

Ao reitor do collegio de Pedro 2º, approvando-se a proposta 
que fez, do professor público de latim Jorge Furtado de 
Mendonça, para a regência interina da cadeira de latim do 2º 
e 3º ano; e do Joaquim Manoel, professor da 1ª cadeira de 
geographia e historia do Brasil, durante o impedimento do 
professor das ditas cadeiras o bacharel Antonio Gonsalves 
Dias. 

   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de abril de 
1851 
Signatário: 
Destinatário: Inspetor 
geral das escolas 
Classificação da Carta: 
Comando/ Negócios ou 
encargos 

Assunto: Pedido de criação de escola 

 

Ao inspector geral das escolas, enviando, para informar, a 
representação de vários moradores do lugar denominado – 
Sacco de S. Francisco – pedindo a creação de uma escola 
para aquelle logar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 
Data: 07 de abril de 
1851 
Signatário: 
Destinatário: Inspetor 
geral das escolas 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Assunto: Requerimento de professora 

 

Ao inspector geral das escolas, remetendo, para informar, o 
requerimento em que D. Maria Marques Perpetua de 
Oliveira, professora de 1ªs letras da Villa de Mangaratiba, 
pede ser considerada professora vitalleia da mesma cadeira, 
e a revogação da ordem pela qual se lhe mandou pagar 
somente 400 $ rs. por ano. 
 
 
 
 

   
Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 

Assunto: Pergunta sobre valor do aluguel da casa do 
professor 



Data: 01 de agosto de 
1851 (Referente ao 
expediente do dia 09) 
Signatário: 
Destinatário: Diretor 
das escolas publicas 
Classificação da Carta: 
Comando 

Ao director das escolas publicas, ordenando-se que o 
professor de primeiras letras da freguezia de Campo Grande, 
declare qual o aluguel, que actualmente paga pela casa, em 
que reside, á fim de resolver-se sobre a mudança que 
propõe. 
 
 
 
 
 
 

   

Jornal: Diário do Rio de 
Janeiro 

Assunto: Informe sobre os objetos para ensino e número de 
alunos. 



Data: 01 de agosto de 
1851 (Referente ao 
expediente do dia 09) 
Signatário: 
Destinatário: Diretor 
das escolas publicas 
Classificação da Carta: 
Comando 

Ao mesmo, á fim de que o professor da cadeira publica de 
primeiras letras da freguezia de Inhaúma, informe sobre os 
objectos, de que precisa para o andamento do ensino, à 
proporção do numero e circumstancia dos seus discípulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Jornal: Diário do Rio de Assunto: Transferência e nomeação de professor 



Janeiro 
Data: 01 de agosto de 
1851 (Referente ao 
expediente do dia 09) 
Signatário: 
Destinatário: Sr. 
ministro da fazenda, e ao 
director interino da 
escola de medicina da 
corte 
Classificação da Carta: 
Participação ou Notícia 

Ao Sr. ministro da fazenda, e ao director interino da escola 
de medicina da côrte, participando-se que, por decreto de 7 
do corrente, foi transferido o Dr. Luiz da Cunha Feijó, da 
cadeira de pathologia externa da dita escola para a de partos, 
vaga pelo falecimento do Dr. Domingos Marinho de 
Azovedo Americano; e por decreto da mesma data nomeado 
o Dr. José Dento da lloza, para lente da referida cadeira de 
pathologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Jornal: Correio Assunto: Recomendação de aluno 



 

Mercantil 
Data: 11 de outubro de 
1851  
Signatário: Bernadino 
José Teixeira Leite 
(padrasto de um aluno) 
Destinatário: Directores 
do collegio de S. 
Sebastião/ Chefes de 
família  
Classificação da Carta: 
Laudatória e 
Recomendação 

O Sr. redator – Summamente penhorado para com os Ilms 
Srs. directores do collegios de S. Sebastião, em Botafogo, 
pelas maneiras urbanas e delicadas com que se teem dignado 
tratar meu enteado Manuel Gomes Vieira, alumno do 
mesmo collegio, e pelos progressos que o mesmo tem feito 
em seus estudos durante o curto espaço de oito mezes de 
frequência no mencionado collegio (aonde continua), eu 
pelo presente dou aos mesmos Srs. directores os meus mais 
sinceros conhecimentos; e ousando recommendar a todos os 
Srs. chefes de família um estabelecimento que tantos 
motivos se torna digno da geral confiança, tenho a honra de 
subscrever-me de Vm., Sr. Redator, etc. 

Bernadino José Teixeira Leite. Rua Direita n. 139. 

Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1851. 

 
 


