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Maceió Inspectoria Geral dos Estudos da 

Provincia 31 de janeiro de 1866 
 

 

 

 

 

 

 

 

Illm. e Exm. Snr. 
 

 

 
Em cumprimento dos §§ 4 e 6 do art. 3 do regulamento de instrucção 

primaria, approvado pela lei provincial nº. 226 de 11 de julho de1853 e do que 

me determinou essa presidencia aos 3 de dezembro de 1864 em satisfação da 

exigencia feita pelo Governo Imperial, venho pela vez segunda apresentar um 

relatório circumstanciado da instrucção publica e particular d’esta província; 

entre os mappas a elle appensos encontrará V. Exe. quatro, que são os de nº. 2, 3, 

4 e 5, os quaes vão organisados de accordo com os modelos, que por essa mesma 

presidencia n’aquella data em foram endereçados. 

Desempenhar cabalmente nobre missão de que me hei encarregado tem 

sido sempre o meu anhelo; mas forçoso é confessa-lo: pouco tenho podido fazer 

em beneficio da instrucção, que ha longos annos acha-se em estado estacionário, 

sem uniformidade e methodo de ensino, marchando à mercê da vontade dos 

professores; porque as reformas, que tive a subida honra de iniciar em meu 

primeiro relatório, dependem ainda da approvação de V. Exc. o desembargador 

João Baptista Gonçalves Campos aos 27 de março do anno que vem de expirar; e 

portanto attenta esta causa poderosa V. Exc. certamente far-me-ha a devida 

justiça. 

 

Secretaria 
 

 

Nenhuma alteração tem havido no pessoal d’esta repartição; todavia 

cumpre observar que por portaria da presidência de 8 de julho de 1865 foi 

nomeado praticamente, accumulando as funcções de amanuense da biblioteca do 

Lycêo, mediante 500$000 réis de ordenado e 100$000 réis de gratificação 

annuaes o ex-praticante e então collaborador Sindronio Herculano de Santa 

Maria, por haver sido restaurado pela resolução nº. 453 de 26 de junho d’aquelle 

anno o lugar de praticante, extincto pelo art. 4º. Da resolução nº. 424 de 18 de 

junho de 1864: cumpre ainda observar que por portaria da presidencia de 22 de 

abril de 1865 foi nomeado continuo, accumulando as funcções de continuo da 

mesma biblioteca, mediante 500$000 réis de ordenado e 100$000 de gratificação 

o cidadão Aprigio Justiniano Gomes de Mello; e finalmente que o amanuense 

Francisco Arnaud Souto Maior em virtude do art. 7 da citada resolução de 26 de 
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junho de 1865 acctualamente acumula as funcções de archivista e é obrigado 

auxiliar o serviço da bibliotheca, quando isto se fizer preciso: pelo que aufere 

600$000 réis de ordenado e 200$000 réis de gratificação annuaes, havendo 

conseguintemente obtido em seus vencimentos o augmento de 200$000 réis. 

Dos empregados a cujo cargo se acha a escripturação d’esta repartição o 

amanuense, além de ser muito respeitador, de um comportamento exemplar e 

zeloso, é o mais expedito, o unico que traz o seu serviço sempre em dia, como 

attestam os trabalhos d’esta secretaria: e por isso pede a justiça que neste 

comenos de seu nome faça menção honrosa. 

 

Trabalhos da Secretaria 
 

 

Do 1º. de janeiro a 31 de dezembro de 1865 foram recebidos nesta 

inspectoria 189 officios enviados pela secretaria do governo, 239 de inspectores 

parochiaes e dos presidentes das camaras municipaes, 16 de diversas autoridades, 

136 dos professores públicos de instrucção primaria, 19 de professores 

particulares de instrucção primaria 39 de professores públicos de instrucção 

secundaria e 38 dos officios dos empregados do Lycêo e bibliotheca publica 

d’esta capital. A somma de officios recebidos foi portanto de 676. 

Durante o mesmo prazo foram expedidas por esta inspectoria 27 portarias, 

3 circulares, mandados publicar 10 editaes, endereçados 275 officios á 

presidencia, 186 aos inspectores parochiaes e presidentes das camaras 

municipaes, 21 a diversas autoridades, 46 aos professores publicos de instrucção 

primaria e lançados 884 despachos, 5 de licenças concedidas por esta inspectoria 

e 22 de licenças concedidas pelos inspectores parochiaes. A somma das portarias, 

circulares, editaes, officios e registros de licenças, títulos e despachos foi 

portanto de 1486. Ajunte-se a tudo isto a escripturação de dez livros e ter-si-hão 

os trabalhos d’esta repartição durante o anno de 1865. 

Acham-se em dia os livros seguintes; a saber, o de inspectores parochiaes 

e presidentes das camaras municipaes, o dos professores publicos, o dos 

professores particulares, o de diversas autoridades, o registro de licenças e o 

registro de titulos da presidencia, todos a cargo do amanuense, o de termo de 

exames dos estudantes do Lycêo, o de termos de juramentos, o de assentamento 

dos professores particulares, o das actas das congregação, todos a cargo do 

secretario, e finalmente o livro dos despachos, a cargo do continuo. Acham-se 

atrasados o livro da matricula e o grande livro do assentamento dos professores 

publicos com as datas de suas nomeações, remoções, licenças, etc; a cargo do 

secretario, e do registro da presidencia desde o mez de outubro de 1863, a cargo 

do praticante. Não é por certo a carencia de maior numero de braços e sim a 

morosidade a que attribuo esta falta bem saliente no serviço d’esta repartição, e 

julgo necessario tornal-a aqui bem patente afim de chamar esses empregados ao 

fiel cumprimento dos seus deveres. 

 

Ensino primario 
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 A instrucção primaria continua dividida em 1º e 2º grao, sem alteração nas 

materias, que constituem o objecto de ensino de cada grao, e as escolas divididas 

em 4 cathegorias segundo os seus ordenados, come tudo fora estatuido pela lei 

provincial nº. 424 de 18 de junho de 1864.  

 

Estado actual 
Pessoal 

O pessoal do professorado e o mesmo com mui pequena modificação, e os 

professores vão servindo sem a precisa aprendisagem que os habilite ao ensino, 

justiça porém seja feita, alguns ha que pelo seu zelo, dedicação, moralidade e 

capacidade intellectual se tem tornado dignos de verdadeiros encomios; e é com 

especial agrado que exaro os nomes de Pedro Teixeira da Rocha, Manoel 

Joaquim de Moraes, Felippe Nery de Sant’ Iago, Thereza Maria Espinosa, que 

em remuneração de seus serviços e em premio de distincção obtiveram dessa 

presidencia a gratificação annual de 200$00 reis, outorgada pelo art. 27 da lei 

provincial nº. 226 de 11de julho de 1853; que exaro os nomes de Francisco de 

Borja Pita, Camillo de Lelis Pereira da Costa, Francisco Gomes Monteiro, Rita 

Leolpodina de Mesquita Soares e Leandra Pereira Bastos, que, allegando igual 

direito em face de documentos authenticos, requereram, os primeiros a S. Exc. e 

a ultima á assembléa legislativa provincial, a mesma gratificação, mas ainda não 

obtiveram despacho; e finalmente que exaro os nomes de Silvestre Antonio dos 

Santos Junior, Ignacio Joaquim da Cunha Costa, Josefa Pereira Bastos, Zemira 

Brasiliense de Queiroz Messias, Crescencia Senhorinha da Gama Leite e Maria 

Roza de Jesus, que não requereram-na; porém no curto espaço em que me tem 

cabido a distincta honra de dirigir o governo da instrucção publica, hão-se 

constituido credores de igual menção. 
 

Educação physica 

A educação physica (falto em tese) continua em abandono completo: os 

professores ainda não se compenetraram de suas vantagens e utilidade; e por isso 

despresam-na: assim é que na maior parte da escolas elles limitam-se a revista de 

asseio, não se importando com as posições viciosas que os alumnos adquirem, já 

na banca, quando estudam e já no mesão, quando escrevem, e nem tão pouco 

procuram variar as posições, preferindo as que concorrem com a agilidade e 

desenvolvimento dos orgãos motores. Pelo que toca aos meios directos, se bem 

que somente possam ser conveniente e utilmente postos em execução nos 

collegios e internatos, todavia alguns delles poderiam sel-o ao menos por 

momentos depois de encerrados os trabalhos escolares; entretanto não o são, e 

difficil, senão impossivel, é fazer que o sejam. 

 

Educação intellectual 
 

O ensino pratico ainda é feito ao talante dos professores, o methodo 

individual, mutuo, simultaneo e o mixto são abraçados e seguidos 

indistinctamente, não havendo portanto regularidade e uniformidade na sua 

adopção: - a escripta é ainda ensinada sem methodo calligraphico, resentindo-se 
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para a sua uniformidade da falta absoluta de um compendio elementar de 

calligraphia; a leitura ainda é ensinada pelo methodo da antiga soletração e por 

livros diversos, ignorando muitos professores o novo methodo se soletrar e o da 

leitura sem soletração, e conseguintemente as vantagens comparativas d’esses 

differentes methodos; a regencia grammatical ensina-se ainda pela constituição 

politica do Imperio, pela vida de D. João de Castro e pelas Luziadas de Camões, 

a arithmetica ensina-se ainda quasi exclusivamente sem a parte theorica, por 

compendios diversos, e o systema metrico jaz, como sempre, no olvido; e 

finalmente a geometria pratica, principios elementares do desenho linear, raros 

são os que ensinam, e resente-se da falta absoluta de um compendio. 
 

Educação moral 
 

A educação moral continua em geral abandonada; os principaes deveres 

do homem social, os principios geraes de civilidade poucos ensinam. 
 

Educação religiosa 
 

A educação religiosa é dada ainda de cor e d’outiva; as principaes orações 

e doctrina christã sendo ensinadas materialmente em umas escolas pela cartilha 

do Padre Ignacio, em outras pelo cathecismo de Constantino do Amaral Tavares, 

ficando os alumnos na ignorancia absoluta de conhecimentos redimentares 

capazes de inicial-os na historia, nos dogmas e preceitos do cathecismo. 
 

Exames de habilitação para o magisterio 
 

Foram examinados e approvados em concurso aos 6 de janeiro de 1865 

para a cadeira de Pão de A’ssucar o cidadão José Casemire de Abreu e para a da 

Imperatriz Josefa Amelia de Godoy, ambos sendo depois nomeados 

interinamente na forma da lei em vigor para as referidas cadeiras; e aos 30 de 

maio do mesmo anno foram examinados e approvados em concurso para a 

cadeira de Paripueira Rita Maria Umbelina de Souza, Carolina Roza de Araujo 

Jambo e Porcia de Moraes de Albuquerque Jambeiro e para a de Sant’ Anna 

Antonio Alves de Feitosa Franco, sendo depois nomeada interinamente a 

primeira para a cadeira de Paripueira e o ultimo para a de Sant’ Anna. 
 

Movimento pessoal 
 

João de Oliveira Nunes foi reintegre para na cadeira de povoação de 

Piranhas em virtude da portaria da presidencia de 12 de janeiro de 1865, ficando 

cassada a que o privara da referida cadeira aos 30 de novembro de 1864; Liberata 

Ambrosina dos Santos foi approvada pela presidencia para reger interinamente a 

cadeira do sexo feminino de Jaraguá durante o impedimento de licença da 

respectiva professora aos 13 de janeiro daquelle anno, prestou juramento aos 23 e 

entrou em exercicio aos 24 do referido mez; Candido Liberato de Oliveira Maciel 

a seu pedido foi exonerado de professor inteirno da Barra Grande aos 28 de janeiro 
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de 1865; Carolina de Mesquita Neves foi nomeada para substituir a professora da 

3ª cadeira de d’esta capital durante seu impedimento aos 8 de fevereiro, prestou 

juramento aos 9 e entrou exercicio aos 10 do dito mez; José Cassemiro da Costa 

foi nomeado para reger provisoriamente a cadeira da villa de Pão de Assucar aos 

9 de fevereiro, prestou juramento e entrou em exercicio aos 11 de mesmo mez; 

Josefa Amelia de Godoy foi nomeada mediante exame e concurso para reger 

interinamente a cadeira da villa da Imperatriz aos 9 de fevereiro, prestou 

juramento aos 23 e entrou em exercicio no dia 1º de abril; Eugenio Bemvenuto 

de Souza Lobo foi nomeado para reger interinamente a cadeira da Barra Grande 

aos 11 de fevereiro, prestou juramento aos 30 de março e entrou em exercicio no 

dia 4 de abril; Nicodemos de Souza Moreira Jobim foi removido para os Olhos 

d’Agua do Accioly aos 26 de abril e aos 24 de novembro foi removido d’esta 

povoação para a do Limoeiro, restaurada pela lei provincial n. 471 de 10 de 

junho do mesmo anno; Matheus de Araujo Caldas Chexeo foi removido aos 12 

de maio da povoação de Jacubipe para a da Barra Grande e entrou em exercicio 

no dia 1º de junho; Roza Deosoria da Silva Moreira foi nomeada para reger 

interinamente a cadeira da povoação da Capella aos 22 de maio, prestou 

juramento e entrou em exercicio aos 6 de junho; Hermenegildo Arnaldo Nonato 

da Silva foi noemado para substituir interinamente o professor publico da 

povoação de S. Miguel dos Milagres aos 27 de maio, prestou juramento e entrou 

em exercicio aos 7 de junho; Rita Maria Umbelina de Souza foi nomeada 

professora interina da povoação de Paripueira aos 5 de junho, prestou juramento 

aos 28 e entrou em exercicio aos 18 de julho; Antonio Alves Feitosa Franco foi 

nomeado professor interino da povoação de Sant’ Anna aos 5 de junho, prestou 

juramento aos 7 e entrou em exercicio 11 de agosto; Antonio Procopio do Rego 

foi approvado para reger interinamente a cadeira da villa d’Atalaia durante o 

impedimento do respectivo professor aos 11 de julho, prestou juramento e entrou 

em exercicio aos 13; Joaquim Ignacio Loureiro Junior foi removido aos 14 de 

julho da povoação de Camaragibe para a Barra de S. Miguel, restaurada pela lei 

provincial n. 471 de 10 de junho, entrou em exercicio aos 28 de julho; Maria 

Amelia da Cunha Chaves foi nomeada para reger interinamente a cadeira da 

povoação do Bebedouro durante o impedimento da professora effectiva aos 15 de 

junho, prestou juramento aos 18 e entrou em exercicio aos 19; Saturnino Antonio 

Alvares de Souza foi nomeado para reger interinamente a cadeira de Camaragibe 

aos 2 de julho, prestou juramento e entrou exercicio no dia 1º. de agosto; 

Francisco Manoel da Silva foi noemado para substituir o professor da 3ª. cadeira 

d’esta capital aos 10 de agosto; prestou juramento e entrou em exercicio aos 11; 

Americo Brasileiro de Mello foi nomeado para reger interinamente a cadeira da 

Imperatriz no impedimento do respectivo professor aos 22 de agosto, prestou 

juramento aos 5 de setembro e entrou em exercicio aos 11; Quintino Ignacio de 

Gusmão foi noemado para reger interinamente a cadeira do Bebedouro durante o 

impedimento do respectivo professor aos 26 de outubro, prestou juramento aos 

27 entrou em exercicio aos 28; Persiano Solano da Fonseca deixou o exercicio da 

cadeira de Atalaia, de que ra proprietario, em virtude de ter sido nomeado 

archivista da secretaria do governo aos 5 de novembro. 
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Licenças 
 

Obtiveram licença concedida pela presidencia os professores seguintes: 

Zemira Brasiliense de Queiroz Messias, professora de Jaraguá, aos 10 de janeiro 

de 1865 dous mezes e aos 18 de março mais dous mezes de prorogação, para 

tratar de sua saúde; Camillo de Lelis de Pereira da Costa, professor da 1ª cadeira 

d’esta capital aos 13 de janeiro 25 dias, para tratar de sua saúde prorogação da 

que para o mesmo fim lhe fôra concedida aos 3 de outubro de 1864; Joaquim 

Ignacio Loureiro Junior, professor de Camaragibe aos 18 de janeiro dous mezes, 

aos 16  de março 30 dias, aos 21 de abril de 40, aos 29 de maio mais 30. Para 

tratar de sua saúde; Prisciliano Simões de Souza, professor de Anadia, aos 3 de 

março 15 dias e aos 11 de outubro 5, para tratar de sua saude; Nicodemos de 

Souza Moreira Jobim, professor da Matta Grande aos 17 de abril 20 dias, para 

transporta-se para o lugar de sua cadeira, para o qual fôra removido; Josefa 

Senhorinha de Mendonça Amaral, professora do Poxim aos 27 de abril dous 

mezes, para tratar de sua saude; Persiano Solano da Fonseca, ex-professor de 

Atalaia aos 20 de abril 20 dias, aos 3 de julho dous mezes, aos 26 de setembro 30 

dias, para tratar de sua saude, Joaquim Alves Ladisláo, professor do Poxim, aos 

19 de maio 30 dias, para tratar de sua saúde; Antonio Monteiro de Araujo Lima, 

professor de S. Miguel dos Milagres, aos 8 de maio 30 dias, para tratar de sua 

saúde; Ramiro Martins de Oliveira, professor da Lagôa Funda, aos 14 de junho 

20 dias, para tratar de seus negocios particulares; Felippa Maria dos Prazeres, 

professora da Capella, aos 25 de abril 3 mezes e aos 31 de agosto 2 mezes, para 

tratar de sua saúde, Belarmina Valladares de Oliveira Costa, professora de Santa 

Luzia do Norte aos 19 de junho 21 dias, para tratar de sua saúde; Roza 

Senhorinha da Purificação Lima, professora do Bebedouro aos 11 de julho 20 

dias e aos 31 de agosto mais dous mezes, para tratar de sua saúde; José Joaquim 

de Sant’Anna, professor de S. Braz aos 17 de junho 12 dias sem vencimento; 

Silvestre Antonio dos Santos Junior, professor da 3ª cadeira d’esta capital, aos 10 

de agosto 30 dias de licença e aos 16 de setembro mais 30, para tratar de sua 

saúde; Aristilde Randolfo de Mendonça, professor da Imperatriz, aos 22 de 

agosto, por tempo indeterminado, nos termos dos artigos 1 e 2 da lei provincial nº 

449 de 17 de junho, para marchar para o Paraguay; Miguel Vencesláo de Omena, 

professor de Taperaguá, aos 19 de setembro 30 dias, para tratar de sua saúde; 

Francisco Jacob da Cunha Chaves, professor do Bebedouro, aos 18 de outubro 30 

dias, para tratar de sua saúde; Leandra Pereira Bastos, professora d’Atalaia, aos 

28 de setembro 30 dias, para tratar de sua saúde; Candido Elias de Amorim 

Lima, professor do Coqueiro Sêcco, aos 30 de setembro 30 dias, para tratar de 

sua saúde; José da Silva Pinto, professor de Quebrangulo, aos 2 de outubro 30 

dias, para tratar de sua saúde; Francelina Tertulina de Jesus, professora do 

Coqueiro Sêcco, aos 4 de novembro 50 dias, para tratar de sua saúde; Manoel 

Corrêa de Araujo Rocha, professor da Capella, aos 3 de novembro 2 mezes para 

tratar de sua saúde; e Thereza de Jesus Costa, professora de Piassabussú, aos 6 de 

dezembro 16 dias, para tratar de sua saúde. 

Obtiveram licença concedida por esta inspectoria os professores seguintes: 

Miguel Vencesláo de Omena, professor de Taperaguá, aos 7 de janeiro de 1865 



7 

 

nove dias; Eugenia Maria de Omena, professora de Taperaguá, na mesma data 9 

dias; Joaquim Ignacio Loureiro Junior, professor da povoação de Camaragibe, 

tambem na mesma data 9 dias; Ignacio Joaquim da Cunha costa, professora da 

cidade de S. miguel aos 10 de janeiro 9 dias; Belarmina Valadares de Oliveira 

Costa, professora de Santa Luzia do Norte aos 6 de junho 9 dias; e Pedro 

Teixeira da Rocha, professor da cidade de S. Miguel, aos 9 de sdetembro 9 dias. 

Obtiveram licença concedida pelos presidentes das camaras municipaes os 

professores seguintes: Miguel Vencesláo de Omena, professor de Taperaguá, aos 

11 de novembro 9 dias; Maria Antonia d’Ascenção Guerra Viard, professora da 

cidade das Alagoas, aos 9 de setembro 6 dias. 

Finalmente obtiveram licença concedida pelos inspectores parochiaes os 

professores seguintes: José Joaquim da Costa, professor de Coruripe, aos 11 de 

fevereiro aos 9 dias; José Vieira Sampaio, professor da Palmeira, aos 8 de janeiro 

5 dias, aos 21 de julho 1 e aos 9 de outubro mais 4; Capitulina Erotildes Alves 

Vieira, professora da Palmeira, aos 8 de janeiro 5 dias e aos 8 de abril mais 5; 

Matheus de Araujo Caldas Chexeo, professor de Jacuhipe, 9 dias; José Joaquim 

de Sant’Anna, professor de S. Braz, aos 5 de junho 9 dias; Persiano Solano da 

Fonseca, ex-professor d’Atalaia, aos 22 de junho 9 dias e aos 31 de outubro mais 

9; Pedro Teixeira da Rocha, professor da cidade de S. Miguel, a 1 de julho 2 dias; 

Prisciliano Simões de Souza, professor de Anadia, aos 20 de julho 3 dias; 

Francisco Jacob da Cunha Chaves, professor do Bebedouro, aos 9 de setembro 9 

dias; José da Silva Pinto, professor de Quebrangulo, aos 4 de outubro 9 dias; 

Thereza de Jesus Costa, professor de Piassabussú, 9 dias. 
 

Jubilações 

 

Umbelina Agapita da Annunciação, professora de Paripueira, foi jubilada 

em virtude de portaria da presidencia de 2 de março de 1865 com o tempo que 

contou de exercicio, e na forma da resolução provincial nº 416 de 9 de junho de 

1864. 

Visitas 

 

Os unicos inspectores parochiaes que teem endereçado relatorioa a esta 

inspectoria, hão sido o da capital, o bacharel Olympio Eusebio de Arroxellas 

Galvão, que vem de ser nomeado por v. Exc. promotor publico da cidade do 

Penedo, e o de Porto de Pedras, Manoel Firmino Fontes. 

Esta falta de não terem os inspectores parochiaes das differentes 

localidades endereçado a esta inspectoria relatorio annual sobre o estado da 

instrucção publica e particular das escolas, que se acham sob a sua immediata 

inspecção, e a de os professores não declararem em seus mappas geraes se os 

seus alumnos foram ou não submettidos a exames, e no caso affirmativo, qual o 

seu nº e gráo de approvação, collocam-me na dura colisão de não poder a V. Exc. 

informar, como almejára, se todos os inspectores parochiaes cumpriram 

religiosamente o § 4º do art. 7 do regulamento de11 de julho de 1853, e muito 

menos qual o nº. dos alumnos approvados em exames nas respectivas escolas: 

quando porém a capital, tenho a honra de informar a V. Exc. que os inspectores 
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d’este bairro, do de Jaraguá e do Bebedouro tem cumprido fielmente o 

paragrapho citado e que hão mostrado muita dedicação ao serviço publico, e 

interesse pela marcha regular, methodica e progressiva da instrucção publica e 

particular das escholas sob sua immediata inspecção. 

Foram approvados no fim do anno de 1865 nas materias em que foram 

examinados 113 alumnos nas escolas primarias publicas; 46 do sexo masculino e 

67 do feminino: dos 46 obtiveram 5 o 1º gráo de distincção, 18 o 2º e 23 o 3º, e 

dos 67 obtiveram 16 o 1º gráo de distincção, 15 o 2º e 36 o 3º, sendo 

considerados somente como promptos os que obtiveram o 1º gráo de distincção 

nas primarias particulares foram approvados no collegio S. Domingos 13; 1 com 

o 1º gráo de distincção, 2 com o 2º, 4 com o 3º, 2 com o 4º, 3 com o 5º e 1 com o 

6º, segundo a classificação feita pelo director do referido collegio; no de Nossa 

Senhora da Conceição d’esta capital 17; 3 com o 1º gráo de distincção, 7 com o 

2º e 7 com o 3º; e quanto ao de Nossa Senhora da Conceição da cidade do 

Penedo, nado posso informar, por não terem sido enderaçados a esta inspectoria 

os respectivos mappas geraes. 

Foram distribuidos em premios nas escholas publicas 130 livros, a saber: 

49 nas do sexo masculino e 81 nas do feminino, sendo nas primeiras 17 

exemplares da obra de Segur, intitulada Respostas breves e familiaares ás 

objecções mais vulgares contra a religião; 4 do Cathecismo historico, dogmatico, 

moral e lithurgico do conego Fonseca Lima, 7 do Livro do Povo de Antonio 

Marques Rodrigues, 8 do Cathecismo de agricultura do dr. Antonio de Castro 

Lopes e 13 de Arithmetica elementar de Joaquim Antonio de Castro Nunes, e 

sendo nas ultimas 30 exemplares da obra de Segur, 15 do Cathecismo da religião, 

9 do Livro do Povo, 5 do Cathecismo de agricultura e 22 de Arithmetica. 
 

Movimento pessoal dos 

inpectores parochiaes 
 

Durante o anno de 1865 foram nomeados por essa presidencia, sob 

proposta d’esta inspectoria, inspectores parochiaes os cidadões seguintes: 

Francisco Soares Tiririca da cidade de S. Miguel aos 16 de janeiro, bacharel 

Francisco Ildefonso Ribeiro Barreto de Menezes da villa de Santa Luzia do 

Norte, tenente-coronel Theotonio Santa Cruz e Oliveira da Assembléa, João do 

Rego Mello de Porto de Pedras, Manoel Vencesláo de Almeida da Capella aos 23 

de fevereiro, advogado Leopoldino Antonio da Fonseca do Bebedouro aos 14 de 

março, José Florindo de Oliveira Moura de S. Miguel dos Milagres, Alferes 

Antonio de Souza Costa de tatuamunha, Manoel Ferreira Fontes Junior de Porto 

Pedras e exonerado a seu pedido João do Rego Mello aos 11 de abril, padre João 

da Virgem Maria Almeida e Costa da Barra de Santo Antonio Grande aos 24 de 

maio, Manoel Rodrigues Gambôa Sicupira de tatuamunha, exonerado a seu 

pedido o alferes Antonio de Souza Costa, aos 7 de agosto, vigario João da Silva 

Cardoso da Imperatriz e vigario João Soares de Albuquerque do Muricy aos 11 

de dezembro. 

Durante este anno foram nomeados: Bacharel Livino Vieira de Macêdo 

Lima da cidade das Alagoas, Taperaguá e Barra de S. Miguel, padre Manoel 
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Corrêa de Araujo e Silva da povoação da Capella, exonerado a seu pedido 

Manoel Vencesláo de Almeida, João Cavalcante de Albuquerque da Lage do 

Canhôto, vigario Antonio José Soares de Mendonça da villa de Pão d’Assucar, 

capitão Lourenço Pereira de Carvalho da povoação do Limoeiro de Anadia e 

bacharel Francisco Ildefonso Ribeiro Barrêto de Menezes da povoação do 

Coqueiro Sêcco sem prejuizo da nomeação do cargo que exerce na villa de Santa 

Luzia do Norte aos 30 do presente mez de janeiro. Acham-se vagas as 

inspectorias parochiaes da povoação de Piranhas e Olhhos d’Agua do Accioly. 
 

 

 

Escolas creadas, supprimidas, restauradas 

e vagas desde 1835 até 1865 
 

 

 

Foi creada pela lei provincial nº. 6 de 10 de abril de 1835 uma cadeira de 

instrucção primaria para o sexo feminino na Villa, hoje cidade, de S. Miguel; 

pela lei nº 7 de 10 do mesmo mez e anno uma para o sexo masculino na 

povoação de Coruripe; pela lei nº. 9 d’esta mesma data uma para o mesmo sexo 

na villa d’assembléa; pela lei nº. 14 de 9  de março de 1836 uma no Passo de 

Camaragibe por meio de uma transferência para esta villa da que existia na 

povoação do mesmo nome; foram creadas pela nº. 10 de 15 de fevereiro de 1838 

quatro para o sexo masculino – no Pilar, Jaraguá, Lage do Canhôto e Sant’Anna 

da ribeira do Panema, – pela lei nº. 29 de 12 de março do mesmo anno sete para o 

sexo masculino nas povoações do Pão Amarello, Coqueiro Sêcco, Limoeiro, São 

Miguel dos Milagres, Santo Antonio Grande, Muricy e Quebrangulo, – duas para 

o sexo feminino – em Santa Luzia do norte e Anadia; – pela lei nº. 2 de 6 de 

julho de 1839 seis para o sexo masculino – em Taperaguá, Pão d’Assucar, 

Camaragibe, Tatuamunha, Quintude e Barra de S. Miguel, – e oito para o sexo 

feminino na Imperatriz, Palmeira, Assembléa, Porto Calvo, Porto de Pedras, 

Poxim, Porto da folha e Matta Grande, – pela lei nº. 6 de 23 de abril de 1842 tres 

para o sexo masculino – na Agua Branca, em Piranhas, na Barra de Paranguaba; 

– pela lei nº. 28 de 3 de dezembro de 1845 uma para o sexo feminino em Jaraguá: 

foram transferidas pela lei nº. 48 de 16 de maio de 1846 as do Pão Amarello e do 

Quintude, a 1ª. para o Bebedouro e a 2ª para a Barra Grande; foram creadas pela 

lei nº. 77 de 5 de julho de 1848 do sexo masculino – na capital, na povoação do 

Pão d’Assucar, Agua Branca e do sexo feminino na povoação do Passo de 

Camaragibe e transferida a de Taperaguá para dentro da cidade das Alagas; pela 

lei nº. 109 de 5 de maio de 1849 uma para o sexo feminino no Pilar; pela lei nº. 

113 de 16 do mesmo mez e anno, uma para o sexo masculino na povoação do 

Junqueiro; pela lei nº. 135 de 6 de julho de 1850 uma para o sexo feminino na 

povoação da Capella; pela nº 185 de 1º de junho de 1852 foi restaurada a do sexo 

masculino da povoação do Muricy; pela lei nº. 188 de 1º de junho de 1852 foi 

creada uma 2ª para o sexo feminino na capital; pela lei nº. 189 do mesmo mez e 

anno uma 2ª. para o sexo masculino na cidade do Penedo; pela lei nº. 211 de 23 
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de junho de 1853 uma para o sexo feminino na povoação do Pão d’Assucar; pela 

lei nº 234 de 7 de abril de 1854 foi creado em Jaraguá um collegio de educandos 

artífices, onde alem dos officios mecanicos ensinavam-se 1ª lletras e musica 

vocal e instrumental; foi creada pela nº. 251 de 8 de maio de 1854 uma cadeira 

para o sexo masculino na povoação de Salomé e outra para o sexo feminino na 

povoação de Coruripe; pela lei nº. 264 da mesma data uma para o sexo masculino 

na Barra de Santo Antonio Grande e tres para o sexo feminino nas cidades das 

Alagoas e Penedo e na povoação do Gamella; pela lei nº. 285 de 30 de abril de 

1855 duas para ambos os sexos na capital e tres para o sexo masculino em 

Jequiá, Lagôa funda e Piassabussú; pela lei nº. 304 de 31 de março de 1857 uma 

para o sexo masculino na povoação de Caruaruzinho, outra na Egreja nova e 

outra para o sexo feminino em Quebrangulo; pela lei nº. 327 de 23 de abril de 

1858 sete para o sexo masculino – em Tanque d’Arca, no municipio de Anadia, 

Lagôa Cumprida, no municipio do Penedo Olhos d’Agua, no municipio da 

Palmeiras dos Indios, Bôcca da Matta, no termo de S. Miguel, Arrasto no 

municipio de Atalaia, Tatuamunha e Barra Grande, na então comarca de Porto 

Calvo, e restaurada a do Bebedouro; pela lei nº. 328 da mesma data duas para o 

sexo feminino nas povoações do Coqueiro Sêcco e Camaragibe e uma para o 

sexo masculino da Pindoba; pela lei nº. 350 de 22 de junho de 1859 dezeseis para 

o sexo masculino; a saber, quatro na comarca de Porto Calvo, sendo uma na 

povoação de Jacuhype, outra na de Peroba, outra nos Morros de Camaragibe e 

outra na aldeia do Cocal; duas no municipio das Alagoas, sendo uma na 

povoação de Taperaguá e outra na de Massagueiras, duas no municipio de Pão 

d’Assucar, sendo uma na povoação de Entre-Montes e outra na de Limoeiro, 

duas no municipio da Imperatriz, sendo uma na povoação do Mundaú-Merim e 

outra na do Uruçú; uma no povoado – Tiberí, comarca do Penedo; outra na 

povoação dos Gregorios, municipio de Santa Luzia do Norte, outra na povoação 

de Canabrava, municipio de Anadia; outra na povoação de Santo Amaro, 

municipio do Pilar; outra no povoado – Sapucaia, termo de Atalaia e 2ª cadeira 

na villa, hoje cidade de S. Miguel; e seis para o sexo feminino, sendo uma na 

povoação de Muricy, termo da villa da Imperatriz; outra nos Morros de 

Camragibe, então municipio de Porto de Pedras, duas no municipio de Maceió, 

sendo uma em Pioca e outro no Bebedouro, uma em Taperaguá municipio de 

Alagoas e uma 2ª cadeira na villa do Pilar; pela nº. 420 de 18 de junho de 1864 

tres para o sexo masculino – na Lage do Canhôto, Tatuamunha e Olhos d’Agua; 

– foram restauradas pela lei nº. 471 de 10 de julho de 1866 as cadeiras do sexo 

masculino da povoação da Barra de S. Miguel e do Limoeiro. 

Foi supprimida pela lei nº. 48 de 16 de maio de 1846 a cadeira de Santa 

Rita, que, como se viu, foi restaurada pela lei nº. 80 de 5 de julho de 1848; pela 

lei nº. 285 de 30 de abril de 1855 a do Bebedouro, que, como se viu, foi 

restaurada pela lei nº. 327 de 23 de abril de 1858, pela lei nº. 370 de 4 de julho de 

1861 foi a presidencia autorizada a supprimir as cadeiras do sexo masculino de S. 

Bento, Tatuamunha, Barra de Santo Antonio Grande, Arrasto, Caruarusinho, 

Lage do Canhôto, Olhos d’Agua do Accioly, Tanque d’Arca, Limoeiro d’Anadia, 

Bôcca da Matta, Massagueira, Barra de S. Miguel, Jequiá, Egreja Nova, Lagôa 

Comprida e Entre-Montes e as do sexo masculino creadas pela lei nº. 350 de 22 
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de junho de 1859 na villa do Pilar e na povoação dos Môrros de Camaragibe e 

todas as que se achassem então vagas; e com effeitos foram supprimidas todas 

ellas, á excepção da que era assente na Barra de Santo Antonio Grande e em 

Entre-Montes; pela lei nº. 371 de 5 de julho de 1861 foi supprimido o collegio 

dos educandos artífices; pela lei nº. 420 de 18 de junho de 1864 foi supprimida a 

cadeira dos Gregorios; e finalmente pela lei nº. 471 de 10 de julho de 1865 foi a 

presidencia autorisada a supprimir todas as que depois de sua creação não 

tivessem sido providas por concurso. 

Acham-se vagas seis cadeiras; a saber, a da villa da Matta-Grande, 

Sant’Anna, Jacuhipe, Atalaia, Camaragibe, e Olhos d’Agua do Accioly. Para as 

tres primeiras esteve aberto o concurso por dous mezes, desde 4 de novembro do 

anno próximo findo, e não se apresentou oppositor algum; para a 4ª abriu-se 

concurso tambem por espaço de dous mezes no dia 20 do mesmo mez, não o 

tendo sido até esta data para as duas ultimas. 
 

Casa, mobilia, utensís 
 

A despeza feita com os alugueis de casas, com mobilias e utensis para as 

aulas de instrucção publica, segundo os esclarecimentos obtidos da thesouraria 

provincial, montou no anno civil de 1865 a réis 6:670$969; a saber, 5:695$824 

réis com alugueis de casas e 975$145 réis com mobilia e utensis. 
 

Ensino secundario 
 

O ensino secundario continúa a ser dado pelo lycéo com as suas seis aulas 

de grammatica nacional e analyse dos classicos da lingua portuguesa, 

grammatica latina, franceza, inglesa arithmetica, algebra, geometria, geographia, 

historia e chronologia, grammatica latina e franceza na cidade do Penedo e outra 

desta mesma lingua na cidade das Alagoas; e finalmente pelos tres collegios 

particulares, dous do sexo masculino e um do feminino, assentes dous n’esta 

capital, um de cada sexo, e outro na cidade do Penedo, contendo os do sexo 

masculino todas a aulas acima mecionadas e mais a de musica vocal instrumental 

e o do sexo feminino sómente as aulas de portuguez, francez, musica vocal e 

piano. 
 

Estado actual 
 

Não ha ainda estudos systematicos; não ha ainda cursos propriamente 

ditos: á proporção d’este ramo de ensino continúa a ser feita ao talente dos 

professores – sem plano regular e uniformes de estudos. 

As leis regulamentares, que regem o collegio das artes em Pernambuco e 

de Pedro II no Rio de Janeiro e todas as academias e seminarios do Imperio, não 

havendo soffrido modificação no sentido de serem aceitos os exames dos lycêos 

das provincias, mormente nas faculdades e seminários, continua predominar esta 

causa poderossima da pequena freqüência das nossas aulas secundarias, além de 
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uma outra que não lhe e somenos – a indifferença ou o pouco amor ás letras – de 

que se acha possuida anossa população em geral. 
 

Movimento pessoal 
 

Aos 22 de abril de 1865 foi elevado pela presidencia ao cargo de porteiro 

o cidadão Manoel Teixeira Pinheiro com 600$000 réis de ordenado e 200$000 de 

gratificação, prestou juramento e entrou em exercicio aos 25; aos 27 foi nomeado 

o padre Getulio Vespaziano Augusto da Costa para reger a cadeira de latim do 

lycêo, emquanto o lente cathedratico se achasse com assento na assembléa 

legislativa provincial, entrou em exercicio aos 28 e deixou-o aos 6 de julho; aos 5 

de maio foi nomeado o cidadão José Joaquim Ribeiro para reger a cadeira de 

francez da cidade das Alagoas, emquanto o lente cathedratico se achasse com 

assento na assembléa legislativa provincial; nesta mesma data foi nomeado o 

bacharel Epiphanio Verres Domingues da Silva para reger a cadeira de 

geographia, historia e chronologia do lycêo emquanto tambem o lente 

cathedraticose achasse com assento na assembléa legislativa provincial, entrou 

em exercicio aos 6 do mesmo mez e deixou-o aos 6 de julho, aos 17 d’este foi 

nomeado o cidadão Domingos Bento da Moeda e Silva para reger a cadeira de 

latim do lycêo no impedimento do lente cathedratico, entrou em exercicio aos 21 

e deixou-o aos 13 de agosto por ter resignado o mesmo lente prpoprietario o 

restante da licença; e finalmente aos 18 de agosto foi nomeado o dr. Socrates de 

Carvalho Moreira Guimarães para reger a cadeira de latim da cidade do Penedo 

no impedimento do lente cathedratico e esteve em exercicio até o dia em que 

expirava o prazo de seu titulo. 

Licenças 
 

Aos 26 de junho de 1865 foram concedidos tres mezes de licença para 

tratar de sua saúde ao professor de latim da cidade do Penedo padre João 

Francisco de Godoy; aos 5 de julho sessenta dias para identico fim ao professor 

de latim do lycêo, padre Manoel Amancio das Dores Chaves; e aos 28 de janeiro 

do presente anno dous mezes tambem para identico fim ao professor de inglez do 

lycêo bacharel José Alexandrino Dias de Moura. 
 

Aposentadorias 
 

Aos 22 de abril de 1865 foi aposentado pela presidencia o porteiro 

Antonio da Silva Machado de conformidade com os arts. 4 e 5 da resolução n. 

416 de 9 de junho de 1864; medida esta por mim altamente reclamada em meu 

relatório; e a assembléa legislativa provincial attentando seriamnete para o que 

havia eu expendido a tal respeito no mencionado relatório, e attentando ainda 

para o que a presidência ingenuamente manifestara acerca da providencia que 

vinha de tomar, promulgou a resolução n. 567 de 10 de julho de 1865 que para 

logo foi sanccionada pela mesma presidência, melhorando esta aposentadoria, 

acto este por sem duvida equitativo, mas em verdade meramente 

inconstitucional. 
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INSTRUCÇÃO PARTICULAR 
 

Instrucção primaria nas escolas 
 

Por espirito de imitação ás escolas particulares seguem as publicas na 

adopção dos methodos de ensino, na theoria e pratica das diversas materias de 

que este se compõe e na disciplina: portanto a mesma falta de regularidade e 

uniformidade nellas se descortina. 

Segundo o mappa n. 7 – vê-se que existem licenciados por essa 

presidencia para ensinar particularmente 52 cidadãos, sendo 23 homens e 29 

senhoras; e entretanto sómente existem de facto 23 escolas, 12 do sexo masculino 

e 11 do feminino. A matricula em 9 escolas foi de 259 alumnos, 118 meninos e 

141 meninas. 
 

Instrucção primaria e secundaria nos collegios 
 

A instrucção marcha regular é progressivamente em todos os tres collegios 

da provincia, e a disciplina ligada existe ás regras da pedagogia e da experiencia: 

todavia a educação moral e a religiosa suprepujam a intellectual e a physica: seria 

pois conveniente que os directores dessem mais desenvolvimento a estas ultimas 

a fim de que, marchando umas pari-passu das outras, a educação da infancia e 

mocidade se torne completa. 

Estes estabelecimentos confiados, como se acham, á direcção de cidadãos 

distinctos e dignos de todo e qualquer elogio muito prometem á provincia pelos 

beneficios que vão sendo sentidos, principalmente o da cidade do Penedo, que 

póde vir a ser o emporio da civilisação dos nomerosos povoados que estanceiam 

nas opulentas margens do opulento S. Francisco; e por sem duvida, medindo 

sabiamente o alcance das vantagens de um estabelecimento desta ordem 

n’aquellas paragens, foi que a assembléa legislativa provincial promulgou a 

resolução n. 450 de 17 de junho do anno proximo findo, a qual annexou-lhe as 

quatro aulas publicas de instrucção secundaria alli existentes, continuando a ser 

gratuito o ensino dado nas referidas aulas, as horas do ensino a ser determinadas 

pelo regulamento da instrucção publica e ordens em vigor e a inspecção a ser 

feita pelos membros do governo da instrucção publica, pelo presidente da camara 

municipal e inspector parochial respectivos; lei esta que só ainda não foi 

cumprida pelo professor de latim padre João Francisco de Godoy, visto como 

desde que foi promulgada e mandada executar este professor ha sempre allegado 

soffrer aturadamente asthma; pelo que, não sendo razoavelmente admissivel que 

padeça o serviço publico, necessario se faz que parta de V. Exc. uma providencia 

proficiente e efficaz, prompta e decisiva, autorizado como se acha V. Exc. pela 

resolução n. 160 de 7 de junho de 1851 (art. 8º.), pelo regulamento de instrucção 

publica approvado pela n. 226 de 11 de julho de 1853 (art. 20 e 21) e pela 

resolução n. 416 de 9 de junho de 1864 (art. 4 e 5). 

ESTATISTICA DO ENSINO 
 

Estatistica do ensino primario publico e particular 
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de 1862 a 1865 
 

Em 1862 existiram 84 escolas primarias publicas – 50 de meninos e 34 de 

meninas. A matricula foi em 79 escolas de 4,146 alumnos – 2, 800 meninos e 1, 

346 meninas. 

Em 1863 existiram  85 escolas – 51 de meninos e 34 de meninas. A 

matricula foi em 82 escolas de 3,885 alumnos – 2,654 meninos e 1,231 meninas. 

Em 1864 existiram 89 escolas – 54 de meninos e 35 de meninas. A matricula foi 

em 86 escolas de 4,111 alumnos – 2,769 meninos e 1,342 meninas. 

Em 1865 existiram 91 escolas – 56 de meninos e 35 de meninas. A 

matricula foi em 81 escolas de 4, 178 alumnos – 2, 819 meninos e 1,359 

meninas. 

O termo medio pois das escolas primarias publicas nestes ultimos 4 annos 

foi de 87 – 53 meninos e 34 de meninas. O termo medio da matricula foi em 82 

escolas de 4,080 alumnos – 2,760 meninos e 1,320 meninas. 

Em 1862 existiram 27 escolas primarias particulares. A matricula em 12, 

sendo 6 de cada sexo, foi de 220 alumnos – 133 meninos e 87 meninas. 

Em 1863 existiram 37 escolas. A matricula em 12, sendo 6 de cada sexo, 

foi de 234 alumnos – 161 meninos e 73 meninas. 

Em 1864 existiram 22 escolas, inclusivamente as de dous collegios, sendo 

12 de meninos e 10 de meninas. A matricula foi de 405 alumnos – 234 meninos e 

171 meninas. 

Em 1865 existiram 23 escolas, sendo 12 do sexo masculino e 11 do 

feminino. A matricula em 9 foi de 259 alumnos – 118 meninos e 141 meninas. 

O termo medio pois das escolas primarias particulares nestes ultimos 4 

annos foi de 27. O termo medio da matricula em 14 escolas de 279 alumnos – 

161 meninos e 118 meninas. 
 

Estatistica do ensino secundario publico e particular 

de 1862 a 1865 
 

Em 1862 existiram 7 escolas – 3 na capital, 2 na cidade do Penedo e 2 na 

de Alagoas; a saber, a grammatica nacional, latim e francez na capital, latim e 

francez na cidade do Penedo e na de Alagoas. A matricula foi de 169 alumnos, 

dos quaes 100 pertenceram ás escolas da capital, sendo 48 de portuguez, 40 de 

latim e 12 de francez, 39 ás do Penedo, sendo 20 de latim e 19 de francez, e 30 ás 

de Alagoas, sendo 12 de latim e 18 de francez. 

Em 1863 existiram o lycêo na capital com 6 escolas, das quaes 2 acharam-

se vagas – a de geometria e geographia – sendo as outras as mesmas que do anno 

antecedente e mais a de inglez e as 4 escolas avulsas da cidade do Penedo e de 

Alagoas. A matricula foi de 170 alumnos, dos quaes 105 pertenceram ao lycêo, 

sendo 51 de portuguez, 37 de latim e 17 de francez, 42 ás do Penedo, sendo 22 de 

latim e 20 de francez, e 23 ás de Alagoas, sendo 12 de latim e 11 de francez. Em 

1864 existiram o lycêo na capital com as suas 6 escolas acima referidas todas 

providas e 4 escolas avulsas existentes 3 na cidade do Penedo e 1 na de Alagoas, 

sendo aquellas de francez, latim, geographia e philosophia e esta de francez. A 
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matricula foi de 142 alumnos, dos quaes 87 pertenceram ao lycêo, sendo 9 de 

portuguez, 34 de latim, 20 de francez, 11 de geographia, 7 de inglez e 6 de 

geometria, 43 ás do Penedo, sendo 17 de latim, 20 de francez, 4 de philosophia e 

2 de geographia, e 12 á de Alagoas. 

Em 1865 existiram o lycêo na capital com as suas 6 escolas e 4 avulsas da 

cidade do Penedo e Alagoas. A matricula foi de 126 alumnos, dos quaes 90 

pertenceram ao lycêo, sendo 13 de portuguez, 31 de latim, 23 de francez, 11 de 

geographia, 8 de inglez e 4 de geometria, 25 ás do Penedo, sendo 13 de francez, 

3 de philosophia e 9 de geographia e 11 á de Alagoas. 

O termo medio pois das escolas secundarias publicas nestes ultimos 4 

annos foi de 9. O termo medio da matricula foi de 151 alumnos, sendo 95 do 

lycêo e 46 das escolas avulsas. 

Em 1862 existiu sómente o collegio de Nossa Senhora da Conceição na 

capital com 3 escolas secundarias – de portuguez, francez e musica vocal e 

instrumental. A matricula foi de 38 alumnos, 16 de portuguez, 7 de francez e 15 

de musica, sendo 5 de piano. 

Em 1863 existiu ainda sómente o collegio de Nossa Senhora da Conceição 

na capital com as suas 3 escolas secundarias. A matricula foi de 37 alumnas, 12 

de portuguez, 9 de francez e 16 de musica, sendo 10 de piano. 

Em 1864 existiram dous collegios – o de Nossa Senhora da Conceição e o 

de S. Domingos na capital; aquelle com o mesmo numero de escolas secundarias 

que nos annos anteriores e este com 5; a saber, de portuguez, latim, francez, 

inglez e musica vocal e instrumental. A matricula foi no primeiro de 28 alumnas, 

11 de portuguez, 8 de francez e 18 de musica, sendo 10 de piano, incluidas nas 

18 – 9 de portuguez e 8 de francez e no segundo foi de 40 alumnos, 6 de 

portuguez, 13 de latim, 4 de francez, 1 de inglez e 16 de musica vocal e 

instrumental. 

Em 1865 existiram o collegio de Nossa Senhora da Conceição e o de S. 

Domingos na capital com o mesmo numero de escolas secundarias e o de Nossa 

Senhora da Conceição na cidade do Penedo com as 4 escolas secundarias 

publicas que lhe foram annexadas; a saber, de latim, francez, geographia, historia 

e chronologia e philosophia. A matricula foi no primeiro de 34 alumnas, 11 de 

portuguez, 8 de francez e 15 de musica, no segundo foi de 76 alumnos, 15 de 

portuguez, 27 de latim, 11 de francez e 23 de musica e no terceiro de 25 alumnos, 

13 de francez, 9 de geographia e 3 de philosophia, não podendo mencionar os de 

latim por falta do mappa respectivo. 

O termo medio pois das escolas secundarias particulares, inclusivamente 

as annexas, nestes ultimos 4 annos foi de 6. O termo medio da matricula foi de 

69 alumnos. 
 

Exames nas escolas de instrucção secundaria publica e particular 
 

Foram dados em congregação pelos lentes cathedraticos do lycêo 14 

estudantes para exame; a saber, 4 de latim, 4 de francez, 2 de inglez, 3 de 

portugues, 1 de geographia, historia sagrada, historia universal, historia do Brasil 

e de Portugal e chronologia, e havendo sido todos julgados habilitados, apenas 8 



16 

 

se submetteram aprovas, os quaes foram approvados; a saber, 2 em latim que 

foram plenamente e 3 em portuguez, que foram com o gráo simpliciter. 

No collegio de Nossa senhora da Concecição da cidade do Penedo foram 

julgados promptos 2 estudantes em francez, no de S. Domingos fizeram exame e 

foram approvados 6; a saber, 1 em latim que obteve o gráo de louvor, e 5 em 

portuguez dos quaes obtiveram o 1º. gráo e 3 o 2º. e no de Nossa Senhora da 

Conceição da capital fizeram exame e foram approvadas 23 alumnas; a saber, 8 

em francez, das quaes 3 obtiveram o 1º. gráo, 4 o 2º. e 1 o 3º, 9 em cantoria, das 

quaes 3 obtiveram o 1º. gráo, 3 o 2º. e 3 o 3º., e 6 em piano, das quaes 2 

obtiveram o 1º gráo, 1 o 2º e 3 o 3º. 
 

Escolas credas, supprimidas, restauradas e 

vagas desde 1835 a 1865 
 

Foi creada pela lei n. 4 de 10 de abril de 1835 uma escola de philosophia 

racional e outra da lingua francesa na cidade do Penedo; pela lei n. 26 de 3 de 

dezembro de 1845 outra de philosophia e outra de francez na cidade das Alagoas; 

pela lei n. 78 de 5 de julho de 1848 outra de latim na villa de Anadia; pela lei n. 

222 de 9 de julho de 1853 outra de latim na villa de Porto Calvo; foi creado pela 

lei n. 106 de 5 de maio de 1849 um lycêo nesta capital composto das cadeiras 

seguintes: - grammatica nacional e annalise dos classicos portuguezes, 

grammatica latina, franceza, ingleza, arithmetica, algebra e geometria, geografia, 

historia e chronologia, rhetorica e poetica, philosophia racional e moral; – pela 

lei n.235 de 10 de abril de 1854 um internato, ficando extincto o lycêo logo que 

este fosse installado; e foi creada pela lei n. 430 de 4 de julho de 1864 uma 

escola de geographia, historia e chronologia e outra de philosophia racional e 

moral na cidade do Penedo. 

Foram supprimidas pela lei n. 49 de 16 de maio de 1846 a escola de 

philosophia e a de francez da cidade do Penedo e a de latim de Porto de Pedras, 

sendo restaurada a segunda pela lei n. 238 de 10 de abril de 1854 e aquella pela 

lei n. 430 de 4 de julho de 1864; foi supprimida pela lei n. 222 de 9 de julho de 

1853 a de latim de Anadia; foi supprimido pela lei n. 358 de 11 de julho de 1859 

o internato; pela lei n. 370 de 4 de julho de 1861 o lycêo, continuando a existir na 

capital as cadeiras de grammatica latina, franceza e nacional, e por esta mesma 

lei a presidencia foi autorisada a supprimir todas as escolas de instrucção 

secundaria creadas fóra da capital que não existissem providas interina ou 

vitaliciamente e as da cidade das Alagoas se as julgasse desnecessarias ou 

quando vagassem; de sorte que em virtude desta mesma lei foram supprimidas as 

escolas de latim das villas de Porto Calvo e Atalaia e a da cidade das Alagoas; 

finalmente foi restaurado pela lei n. 395 de 16 de novembro de 1863 o lycêo com 

todas as suas cadeiras da creação excepto as de rhetorica e philosophia. 

As que existem acham-se todas providas vitaliciamente. 

Reformas 
 

 

Reforma da instrucção primaria 
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Insisto, Exm. Sr. nas reformas que iniciei em meu primeiro relatorio; a 

saber: 

1ª. Montar sem perda de tempo a escola normal creada pela resolução 

n.424 de 18 de junho de 1864. 

2ª. Decretar o regimento interno, methodo de ensino, a divisão do tempo e 

distribuição do trabalho, a disciplina e o programa de ensino. 

3ª. Procuar tornar efficaz e proficiente a inspeção de ensino, creando como 

na Bahia e no Grão-Pará inspectores geraes encarregados das visitas para as nove 

comarcas da provincia, não devendo o seu numero exceder a 3, sendo todos 

obrigados a apresentar annualmente relatorios a inspectoria geral dos estudos, em 

que exporão os resultados de suas visitas, propondo ao mesmo tempo os 

melhoramentos que julgarem indispensaveis ao progresso material e moral das 

escholas. 

Esta medida poderá ser substituida por uma outra, que julgo de maior 

alcance e utilidade; porém mais dispendiosa; e vem a ser nomearem-se inpectores 

parochiaes das cabeças de comarcas os promotores publicos mediante uma 

gratificação pecuniaria, para exercer as funcções scientificas e proceder ás 

visitas, sendo obrigados a apresentar annualmente a esta inspectoria os relatorios 

prescriptos, semelhantemente ao que se acha determinado na reforma projectada 

no codigo impresso, proposto por uma commisão nomeada pelo governo de S. 

Paulo. 

4ª. Uniformisar o ensino por compendios escolhidos e adoptados pela 

inspectoria geral dos estudos, que deverão ser annual e convenientemente 

fornecidos, maxime aos meninos pobres, de accordo com as forças monetarias da 

provincia, fazendo-se effectiva a disposição dos arts. 43 e 44 do regulamento de 

instrucção primaria de 1853. 

5ª. Regrar a liberdade da propagação da instrucção primaria, tornando-a de 

alguma sorte obrigatoria, e logo que não podemos adoptar o systema obrigatorio 

in totum ao menos seja regrada esta liberdade por meio de imposições indirectas, 

a assembléa provincial faça de sua parte o que poder, não cansando de 

reconmendar ás autoridades ecclesiasticas, civis e policiaes que auxiliem no que 

estiver ao seu alcance o ensino publico. 

6ª. Procurar garantir a sorte das familias dos professores depois da morte 

d’este, estabelecendo-se caixas de beneficencia, como se pratica na Allemanha. 

7ª. Acoroçoar e auxiliar o ensino particular por meio de garantias, 

previlegios, exempções e recompensas, visto como a provincia já não pode 

supportar incremento algum no numero de suas escholas publicas. 

As razões que actuaram em meu espirito na confecção d’estas medidas se 

acham consignadas clara e terminantemente naquelle relatorio. 

Emquanto não é satisfeita a primeira medida – a installação da escola 

normal – que só poderá encontrar embaraço no accrescimo de uma despeza não 

superior a 3:000$000 réis, attendendo-se a que os lentes serão os mesmos do 

lycêo, pelo que não soffrerão incremento algum em seus vencimentos, seria util e 

conveniente que a V. Exc. se dignasse de mandar comprar uns 100 exemplares 
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do curso pratico de pedagogia por M. Daligault, traduzido por J.P.M.P. e outros 

do ensino mutuo de M. Sarazin professor do curso especial do ensino mutuo de 

Pariz e traduzido por J. Alves Portella, para serem distribuidos pelos professores, 

afim de que eles se ponham a par do dever do seu magisterio e dos diversos 

methodos de ensino. 

Quanto á approvação do regimento, programma de ensino, disciplina, 

divisão do tempo e distribuição do trabalho, entendo, Exm. Sr., que nenhuma 

difficuldade ha em ser ella concedida, como sancção do acto do antecessor de V. 

Exc. o desembargador João Baptista Gonçalves Campos, visto como Exc. por 

actos legislativos de n. 281 de 30 de abril de 1855 e de 352 de 9 de julho de 1859 

se acha amplamente autorisado a reformar a instrucção primaria, pelo § 5º. do art. 

3 do regulamento da instrucção primaria de 1853 é esta inspectoria autorisada a 

uniformisar a instrucção publica, rever os compendios e substituil-os com 

approvação da presidencia, pelo § 6º. do citado artigo é ainda autorisada a indicar 

á mesma presidencia as reformas ou medidas que julgar convenientes, e pelo 

artigo 31 da mesma lei os professores só usarão nas escolas de livros que tiverem 

sido autorizados por esta mesma inspectoria. A lei n. 418 de 9 de junho de 1864 

poderá apenas embaraçar a V. Exc. na parte relativa á mudança das horas do 

ensino, por ser posterior a aquellas autorisações; no mesmo caso tambem se acha 

a de n.424 de 18 de junho de 1864, que em seu art. 23 considerou em vigor todas 

as disposições do regulamento de 1853 que não revogara; mas como estas leis 

não revogaram expressamente aquellas autorisações especiaes e o acto de V. Exc. 

em todo caso ficará dependendo da approvação da assembléa legislativa 

provincial, entendo que V. Exc. poderá pratical-o. Enfim, Exm. Sr., V. Exc. fara 

o que julgar acertado. Entretanto, se V. Exc. resolver conceder a sua approvação, 

digne-se de concedel-a tambem na parte respectiva do programma do ensino aos 

seguintes compendios hoje adoptados nas escolas de instrucção primaria da 

Bahia pela directoria dos estudos – geometria pratica ou principios de desenho 

linear pelo major de engenheiros Manoel da Silva Pereira, calligraphia adoptada 

pelo conselho de instrucção publica da Bahia e metrologia para uso das escolas 

primarias pelo dr. J. Lasio mandada adoptar no Rio de Janeiro pelo governo 

imperial. 

Reforma da instrucção secundaria 
 

Insisto nas medidas seguintes: 

1ª. A reforma dos estatutos do Lycêo da maneira porque confeccionei. 

2ª. A organisação de um plano de estudos tambem da maneira porque 

confeccionei. 

3ª. Cercar o Lycêo de garantias que lhe deem vulto e prosperidade. 

Não descortino tambem lei alguma que se opponha á approvação da 1ª. e 

2ª. medida; porque pela mesma resolução de 9 de junho 1859, acha-se essa 

presidência autorisada a reformar a instrucção secundaria; e por sem duvida, 

baseando-se nesta autorisação, é que essa mesma presidencia tem alterado os 

estatutos da congregação do lycêo, os quaes se acham alterados por tal arte que 

muitos dos seus artigos são hoje lettra morta; todavia, repito, V. Exc. fara o que 

em sua alta sabedoria julgar acertado. 
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Bibliotheca do Lycêo 
 

Pela resolução n. 453 de 26 de junho de 1865 foi creada no lycêo uma 

bibliotheca publica, a qual se compõem actualmente de 2,072 exemplares de 

obras escriptas em portuguez, latim, francez, inglez, hespanhol, italiano, allemão, 

arabe e grego, comprehendendo 2,622 volumes, além de 547 folhetos e 1,366 

estampas de botânica, distribuidos por nove grandes estantes com dous gavetões 

cada uma, achando-se algumas destas obras truncadas e outras (em muito menor 

numero) deterioradas pelas traças e pelo cumpim, quase todas estas obras em 

estado de poderem ainda ser aproveitadas, se por ventura desde de já forem 

encadernadas de novo. 

Confrontando estes numeros com os que se acham contidos no cathalogo 

appenso ao meu primeiro relatório, vê-se que ha um augmento de 453 

comprehendendo 604 exemplares, parte encadernados, parte brochados. 

Estas obras acabam de ser offerecidas á provincia pelo nosso 

comprovinciano dr. Alexandre José de Mello Moraes, que se tem tornado 

incansavel em enriquecer esta bibliotheca: a elle somente a elle devemos hoje o 

possuir esta fonte de luzes – remedios d’alma – phase egipsiaca: e para testar os 

nossos vindouros tamanho beneficio hei resolvido que o retrato de tão distincto 

alagoano, obreiro do progresso, seja pendurado em lugar elevado e bem visivel 

em uma das paredes da salla onde ella funcciona. 

Compõe-se esta repartição de tres empregados, um bibliothecario, um 

amanuense e um continuo. O bibliothecario é um lente vitalicio do lycêo, que não 

aufere gratificação alguma além dos seus vencimentos de lente; amanuense é o 

praticante da secretaria da instrucção publica e o continuo é o mesmo do lycêo, 

os quaes por esse excesso de serviço auferem as gratificações de que já hei 

tratado. Estes empregados funccionam durante as horas em que trabalha o lycêo, 

sendo obrigados além disto o continuo e o amanuense a comparecer nesse 

estabelecimento das 4 ás 6 horas da tarde. 

Para regularisar o serviço necessario se faz que V. Exc. se digne de 

approvar com as alterações que julgar precisas e indispensaveis ao regulamento, 

que aos 14 de agosto do anno proximo passado tive a honra de submetter á alta 

consideração e sapientissima approvação de V. Exc.: e pois aguardo as ordens de 

V. Exc. 

_____________________________ 

Tenho concluído. Deos guarde V. Exc. Illm, e Exm. Sr. Dr. Esperidião 

Eloy de Barros Pimentel, presidente da província. 

 

O INSPECTOR GERAL DOS ESTUDOS DA PROVINCIA, 

Dr. Thomaz do Bomfim Espíndola. 
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Copia. – Nº. 2. Maceió, Bibliotheca publica, 6 de Fevereiro de 1866. – 

Illm. Sr. – Passo ás mãos de V. Sª. a inclusa relação dos livros offerecidos, o 

anno passado, a esta Bibliotheca pelo digno e ilustrado alagoano illm. snr. dr. 

Alexandre José de Mello Moraes. – Pela predita relação verá V. Sª. que montam 

eles em 453 exemplares, comprehendendo 604 volumes, parte encadernados, 

parte in-folio, alem de alguns destes últimos, que não relacionei, por se acharem 

em fragmentos inúteis, como poderá V. Sª. verificar se assim lhe approuver. – 

Opportunamente enviarei a V. Sª. uma nota dos livros que precisam e merecem 

ser encadernados, e dos que estão completamente estragados, (e não são poucos) 

pelo cupim, afim de que V. Sª. tome, a respeito, a providencia que julgar mais 

acertada. 

 Comcluindo, resta-me pedir a V. Sª. desculpa pela demora e, quiça, 

imperfeição do trabalho de que me encarregou V. Sª., cumprindo-me, porém, 

assegurar-lhe, que se isto se deu, foi por circunstancias alheias, inteiramente, á 

minha vontade. – Deos guarde a V. Sª. – Illm. snr. dr. Thomaz do Bomfim 

Espindola, inspector dos estudos da província. – o Bibliothecario, professor 

Filinto Elysio da Costa Cutrim. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Conforme. 

 

 

 

 

O secretario, 

 

Candido Leodegario Pereira de Mello. 
 

 

 

 

 

 



 

RELAÇÃO 
DOS 

livros offerecidos á Bibliotheca publica 

d’esta capital, pelo illm. snr. dr. Alexandre 

José de Mello Moraes, em 1865 
 

 

Auctores OBRAS Exemp. Vol. 

 Academia dos Humildes e Ignorantes. 1 1 

 

 

Actas das Sessões da Camara dos Deputados do 

Imperio do Brasil (in-folio) 

52 52 

Dr. F. L. C. 

Burlamaqui 

Aclimatação do Dramadario nos sertões do Brasil 

(idem) 

1 1 

Fr. A. de Santa 

Maria Jaboatam 

Additamentos ao Novo Orbe Serafico Brasilico 

(idem) 

1 1 

Fr. Theobaldo de 

Jesus Maria 

Agricultor Instruido 1 1 

Dr. Jonathas Abbolt Allocução Introductoria ao Estudo de Anatomia 

descriptiva (in-folio) 

1 1 

Almanack Militar do Imperio do Brasil para os 

annos de 1853 – 55 – e 58. 

4 4 

 do Ministerio da Guerra para o anno de 

1857 (in-folio) 

4 4 

 do Ministerio da Marinha para os annos de 

1858 e 1860 (idem) 

3 3 

 do Reino de Portugal 13 13 

Bassompierre 

 

Ambassade en Espagne 1 1 

T. Tasso Aminta (L’) 1 1 

 Annexos a la Memoria del Ministerio de 

Relaciones exteriores de 1863 – 64 – (in-folio) 

1 1 

Dr. Ganier Annaes Brasilienses de Medicina 1 1 

Castellan Annuaire homoeopathique 1 1 

L. S. Teixeira de 

Gouvêa 

Apontamentos para o Codigo do Processo (in-

folio) 

1 1 

L. A. Cahagnet Arcanes de la Vie Future Devoilés 1 3 

F. S. Constancio Armazem de Conhecimentos Uteis 1 1 

 Astréa – Almanack maçonico 1 1 

L. dos Santos Titara Auditor Brasileiro ou Manual Geral dos 

Conselhos, Testamentos e inventarios militares 

(in-folio) 

1 1 

M. P. da Silva Aula politica 1 1 

 Auxiliador (O) da Industria Nacional (in-folio) 2 2 

 Barco dos Traficantes 1 1 

 Bibliotheca Brasileira, revista mensal (in-folio) 1 3 

  Publicação mensal de uma obra de auctor 

nacional sobre todos os ramos de 

conhecimentos humanos  

7 7 

 Bibliothéque Homoeopathique 1 20 

Auctores OBRAS Exemp. Vol. 
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Comendador A. 

Joaquino de Mello 

Biographia de Alguns Poetas e Homens illustres 

da provincia de Pernambuco (in-folio, truncada) 

1 1 

Dr. A. J. de Mello 

Moraes 

 do Exm. Conselheiro Joaquim Marcelino 

de Brito (idem) 

2 2 

  do Tenente-Coronel e Cirurgiao-Mór 

Reformado do Exercito Dr. Manoel 

Joaquim de Menezes (idem) 

3 3 

  do Senador Diogo Antonio Feijó (idem) 3 3 

    

J. B. Calogeras  de Manoel Theodoro de Araujo Azambuja 

(idem) 

1 1 

 Bossuet e a Missa ou o Papismo trahido e 

confundido (idem) 

1 1 

    

J. Norberto de S. 

Silva 

Brasilía Bibliotheca (truncada) 1 1 

    

 Bibliothéque Universelle des Dames (truncada) 1 1 

Dr. A. J. de M. 

Moraes 

Brasil (O) Historico (in-folio) 3 3 

M. J. M. da Costa e 

Sá (cons) 

Breves Annotações á Memoria que o Exm. Snr. 

Visconde de S. Leopoldo escreveu com o titulo: 

Quaes são os limites naturaes, pacteados e 

necessários do Imperio do Brasil? – (Idem) 

1 1 

 Bulletin de la Societé Médicale Homoeopathique 

de France (idem, truncada) 

1 4 

P. F. F. J. Giraud Campagne de Paris en 1814 1 1 

 Cartas do solitario (in-folio) 1 1 

 Castrioto Luzitano 1 1 

    

 Catalogo Geral da Bibliotheca Publica da Bahia 

(in-folio) 

1 1 

  methodico da Bibliotheca da Marinha 1 1 

  dos Livros da Bibliotheca do Instituto 

Historico, Geographico e Etnographico 

Brasileiro (in-folio) 

1 1 

  dos Livros á venda na Livraria Luso-

Brasileira (in-folio) 

1 1 

  dos Productos Naturaes e Industriaes que 

figuraram na Exposição Nacional em 1861 

(in-folio) 

1 2 

  dos mesmos Productos remettidos das 

provincias (idem) 

1 1 

     

A. Dumas e E. Sue Chale (O) de Cachemira verde – Comedia (idem) 1 1 

    

M. Lopes Ferreira Chronica de El-Rei D. Affonsos Henriques 1 1 

    

Auctores OBRAS Exemp. Vol. 
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Padre Simão de 

Vasconcellos 

Chronica da companhia de Jesus do Estado do 

Brasil (idem, truncada) 

1 1 

J. F. E. Le Boys dês 

Guays 

Ciel (Du) et de Ses Marveilles et de I’Enfer 

d’apres ce qui a ete entendu et vu par Emmanuel 

Swedenborg, traduit du latin (in-folio) 

1 1 

 Cathecismo para uso dos parochos 1 1 

    

J. T. X. Sigaud Climat (Du) et dês Maladies di Bresil 1 1 

    

J. I. Roquette Codigo do Bom-Tom 1 1 

 Collecção Preciosa da Maçoneira Adonhiramita 1 1 

  dos Breves Pontificios e Leis Regias 1 1 

    

A. T. Caravia Colleccion de Leys y Decretos de la Republica 

Oriental del Uruguay 

1 1 

    

J. P. Borges de 

Castro 

Collecção de Tratados, Convenções, Contractos e 

Actos públicos, entre a Corôa de Portugal e 

outras Potencias (in-folio) 

1 4 

  preciosa da Maçoneira Adonhiramita (in-

folio) 

1 14 

  Ceremonias Mason O de Montevidéo 

(idem) 

1 1 

Boully Contes Populaires 1 1 

    

Dr. A. J. de Mello 

Moraes e I. A. de 

Cerqueira e Silva 

Corographia do Imperio do Brasil 1 1 

M. A. de Casal  (truncada) 1 1 

Dr. A. J. de Mello 

Moraes 

 Historica, Cronographia, Genealogica, 

Nobiliaria e Politica (in-folio) 

1 5 

Visconde de 

Santarem 

Corpo Diplomatico Portuguez (idem, truncada) 1 1 

 Correio Mercantil (jornal da Côrte) 2 4 

 Correspondencia entre o M . P. Supr. Conc. da 

França e a dele Sup. do M . P. Supr. Conc. do 

Rito Esc. Ant. e Acc para o Imp. do Brasil Ao Or 

da Bahia (in-folio) 

1 1 

    

Fritot Cours de Droit Naturel (truncada) 1 1 

 Criterio (El) Medico – Periodico de Homoeopatia 

official de La Sociedad Hahnemanniana 

Matritense (in-folio) 

1 1 

A. J. Antonil Cultura e Opolencia do Brasil 1 1 

 Declaração (A) da Maioridade de S. M. I. o 

Senhor D. Pedro Segundo (in-folio) 

2 2 

J. D. S. da Silva Deducção Chronologia e Analytica (idem) 1 3 

    

Auctores OBRAS Exemp. Vol. 
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Dr. A. C. R. A. 

Machado e Silva 

Defeza do Dr. Laurindo José d’Almeida (idem) 1 1 

Mr. Vattel Derecho (El) De Gentes (idem) 1 4 

J. D. Wagener Diccionario (Novo) Portuguez – Allemão – e 

Allemão – Portuguez 

1 2 

Dom Joseph de 

Miravel 

Casadevante 

 Historico (truncada) 1 9 

J. H. M. Violette et 

P. J. Archambault 

Dictionnaire des Analyses Chimiques 1 2 

Dr. Fabre  des Dictionnaires de Medicines 1 8 

Vosgien  Geographique 1 1 

C. Alexandre  Grec Français 1 1 

 Die Martius Medaille (in-folio) 1 1 

    

Dr. A. J. de Mello 

Moraes 

Discurso Historico Pronunciado no dia 29 de 

Setembro de 1858 por occasião de solemnisar-se 

a posse dos GGR. Officiaes Dignitarios que 

compõem o Grande Oriente do Brasil (idem) 

3 3 

M. Calmon du Pin e 

Almeida 

 Recitado na Sessão d’Assembléa Geral da 

Sociedade Agricultura, Commercio e 

Industria da Bahia, no dia 31 de janeiro de 

1736 (idem) 

1 1 

Dr. Carlos A. 

Busch Varella 

 Contra a Liberdade de Imprensa no Brasil, 

feito perante o jury da Côrte (idem) 

8 8 

A. A. Fernandes da 

Costa 

 Dito 1 1 

R. M. Azamar  recitado por occasião da posse das GG. 

Dignidades e Officiaes d’Administração 

da Sapient. Grande Loja Central, em 14 de 

junho de 1865 er. vul. (in-folio) 

  

  Maçonico (idem) 1 1 

    

Conego Joaquim do 

Monte Carmello 

Discursos Sagrados (in-folio) 1 1 

Marquez de 

Penalva 

Dissertação a favor da Monarchia 1 1 

Hahneman Doctrine Homoeopathique 1 1 

J. B. Bonnin  Sociale 1 1 

Sepelletier  Médicale 1 1 

    

Dr. A. J. de Mello 

Moraes 

Doutrina Social, extrahida de vários Auctores (in-

folio) 

1 1 

 Documentos Officiaes Relativos à Exposição 

Nacional de 1861 (idem) 

1 2 

 Documentos Relativos a la pacificacion de la 

Republica (idem) 

5 5 

    

Auctores OBRAS Exemp. Vol. 
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 Documentos Officiales Justificativos contra lãs 

accusaciones de las Camaras Brasileiras (in-folio) 

1 1 

Ephraim Doze proposições sobre a legitimidade Religiosa 

da Verdadeira Tolerancia dos Cultos (idem) 

1 1 

Becquerel Eletrecité (Del) et tu Magnetisme 1 1 

    

P. de S. Castello-

Branco 

Elementos da Historia 1 1 

Dr. A. J. de Mello 

Moraes 

Elementos de Literatura 1 1 

J. Bodin Elementos de agriculturé ou Leçons d’ 

Agriculture appliquées au Departement d’elle et 

Vilaine 

1 1 

P. Lepage Elements de la Science du Droit (truncada) 1 1 

Perreau Elementos de Legislacion Natural 1 2 

J. M. da Costa e Sá Elogio do Dr. A. R. Ferreira 1 1 

Fr. J. Santa Rosa de 

Viterbo 

Elucidário das palavras etc 1 1 

M. le Chevalier de 

La Marck 

Encyclopédie 1 3 

A. J. de L. Leitão Eneida de Virgilio (truncada) 1 2 

Clemente Bondi Eneide (L’) 1 2 

C. S. Kunth Ennumeratio Phantarum (truncada) 1 1 

Nollet Ensaios sobre a Electricidade dos Corpos 1 1 

A. de Humboldt Ensaio Politico sobre la Nueva Espana 1 5 

Dr. F. L. C. 

Burlamaqui 

Ensaio sobre a Regeneração das Raças Cavallares 

do Imperio do Brasil 

1 1 

A. D. de Pascual 

(Adadus Calpe) 

Ensaio critico sobre a Viagem do Brasil em 1852 

de Carlos B. Mansfield (in-folio, truncada) 

1 1 

Lhomond Epithome Historiae Sacrae 1 1 

 Estatistica Ecclesiastica 1 1 

    

 Estatutos do Instituto Historico da Bahia (in-

folio) 

1 1 

  da Sociedade Propagadora das Bellas-

Artes do Rio de Janeiro (idem) 

1 1 

  da Sociedade Caridade de S. João 

Evangelista da cidade da Parahyba do 

Norte (in-folio) 

1 2 

  e Regulamentos Geraes da ordem 

Maçonica de Portugal (idem) 

1 1 

J. F. Pinto Alpoim Exame de Bombeiros 1 1 

    

F. A. de Varnhagen Examen de quelques pomts de I’Histoire 

geographique du Brésil (in-folio) 

1 1 

 


