I
Illmo.

e

Sxmo.

Snr

Kão quiz fazer o favor de
anuir aos exames,para os

quaes os Estatutos me manda
Convidar.

X.

Achando-me molesto, não posso no estanto comparecer, o que farei
logo tenha milhora o quê participo a V.ÜJxcia, a quem Leos Guarde

por muitos annos como é mister. Cidade a© Reciie 4 ae 1'evereiro
de

1850.

Illmo.

e Bxmo,

Visconde de ^oianna

D.Director da Academia de Olinda.

José Prancisco de Paiva.

Professor de Hiietorlca.

'

K.B.

i\'ão q.uiz fs^zer o f&vor de

Illmo.

Snr,

examinar em ^.eügraiia e Hie-

toría,para oop^ ob iilstatutos me
manda convidar.

x.

i

••

Sm resposta ao ÜlTicio que V.S, me dirigiu convidando-me

por parte do Sxmo. Sr. Visconde JDirector aa Academia para
examinar em Geogralia e Historia por nao ter comparecido o
respectivo Proiessor,tenho a dizer que não me.concidero ca-

pasmente habilitado para preencner dignamente o nobilissimo

o

encargo para cuja execução fui convidado. Par-me^-á o ravDr

de levar ao conhecimento de S.Excia. esta minha excusa,que
considero admissivel attenta a rasão, que venno ae expender
a

Deos Guarde a V.S. Olinaa 7 de Pevereiro de 1850,

'í
Illmo. í^r.Dr. Eduardo Soares de albergaria.
Secretarie Interino da Academia.

'm

Professor de ,latim <io Collegio das Arte
I

t
t;.

(i

•. • rr-

•,-.••1.;*-,

;;í.' '•V

*•-1

ÍI,B.

KfcO quiz fazer o fc.vor
de anuir aoe exaj:nes, pa
ra OB quaes os Est-atutos
me manda convidar.

Recebi o officio de V.S. em que por ordem ao Exmo,' Sr.

Visconde i^irector. rne convida p&ra examinar em Geometria
a que respondo que Hoje nao me he possivel

comparecer a

tempo de aproveitar aos exames, por que jâ deo meio dia
e

a

iiccade':-ia costuma feixar-se

de fevereiro de

a

huma hora. Olinda 14

lôbü.

Illmo. 6r. Dr. Eduardo Soares de Albergaria,
Secretario Interino de iiccadcinia.

jManoel Ferreira da Süva,

Professor de üeographia e Histori a .

'J'.Í5?fATrr •

n.b.

Não quiz fazer favor de ser

X,

exa-Tiinador de Latim para que
os Estatutos iTie manda convidar

Recebi o officwde v.s,, em que me convida para examinar

em Latim por ordem do Exmo. Sr. Visconde Director.a que
respondo que não me Julgo com capacidsde para bem desem
penhar tal tareía pola falta de exercício de muitos annos, era tradução de escriptores de diiioil versão.
Leoe Guarde a V.S,

Olinda 15 de Fevereiro de 1850,

Illmo, 8r. Cr. Eduardo Soares de Albergaria
Secretario aa Academia^^

ii.

L:anüei Ferreira aa Silva,

Froíessor de Geografia e Historia

'Í4

.h

Lista do n-omei-o dos Estudantes d© Latim, Erancez, Inglez,fíhetorica,Philoaopnia, Geometria, Geografia e Historia matricula,
doa nesta Secretaria por ordejti da ex -Girectoria no armo oroximo

passado, como miliior consta dos Livros doas respectivas matriculas.

lí'

o

^^ula de Latim matricularão-se

lí

"

de Prancez e

Inglez

H

"

de Rhetorica e

H

"

de pnilosopíiia

H

"

de iiTithmetica e Geometria

lí

"

de Geografia e Historia

Poética,

9
^18
-.1

^.7
--..-.-5
3

9

Está conforme.
Eduardo Soares

Olinda 15 de Pevereiro de 1850,
d♦Albergaria,

Secretario Interino

*
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Illmo. e fíxmo.

Senr.

Receoi o Avizo de 17 de Janeiro ultimo, em que V.Excia. depois de ac-

ousar ter já recebido o meppa dos alumnos, que írenuentarão as aulas
Jurídicas no snno de 1849, exige do Birector interino hum relatório
das F-Cnuisições, aue tiverão lugar no predito anno, e 1)6111 assim per.
gunta ouses es providencias, que se lazem necessárias para o milhoramento desta academia.

Para cumarir esta ordein com pontualidade, pue aDranjo, muitos, e
diversos objectos dignos de providencias tanto no material como no

Tf

pessoal, seria preciso lazer huma discripçao graiica da poziçao, e
estado dos ediricioa, 'bem como huma infoimiação dos estudos, e estado
de seu andamento, visto ouc tudo isto reclaiua providencias enérgicas.
São tantas as occorrencias, oue urgem par£ remediar-se, que expondo-

as muito recei»e\ enfastiar a attenção de V.Excíe.. E por conseqüência
direi somente o que for méis essencial, e com a possivel precisão.

O novo edilicio desiinado para esta Academia está quazi ac&Dado,
y<:.
'
' - 0 • .••.,•••

m&s não deixa de ser mesquinho, e apertaco pera o exercício de 9 au

las, de oue se compoem e Faculdade juridica. Eu entendo oue deveria
anexar-se-lhe duss cazas contigues de pequeno vEdor, que laclimente

podem uniformizarse:parece-me que com a despeza de 20 contos de reis
ficaria toda a ohra já feita; e ficaria inteiramente completa, se o
encarregado delia se não distraísse com a construcçao de outras obras suas na mesma praça da Academia, Eis aqui a primeira providen
cia de que precizamos.

A chamada biblioiheca não he outra coiza mais, do que liuã pobre

i

estalfcte de liWros de Jurisprudência, enchendo-se outras estantes da"
salla com lUfros eclesiasti cos, que lorao de diferentes conventos de

Frades, Esta beíIe he escura, e esto nhum convento de S, FrcnciecQ '
já velho, e tão arruinado, como o de S.Bento em que ©ra estão as
'
ias jurídicas, pouco ou nenhum prestimo dá aos acadêmicos,por est|tr
edificado sobre hum monte distante, cercado de matos, e de aiiicii

&cce660,por ser preciso subir por hum trilho entre bosques uem pj.Q
vSílíílllJ»..;

;

Hino,

e

jÊxmo.

Senr,

Sm cumprimento a ordem Imperial ae 17 de ^'aneiro ultimo teniio a hon

ra de informar a V.Excia. as acquisiçÕes, que tiverao lugar durante

o anno lectivo prox. passado nas Aulas da I

ct

Cadeira ao 32 anno(I)iiei

to civil Pátrio) da 2^ Cadeira do 52 anno ( Theoria e Pratica do Pro
cesso) as Quaes me couberão, aqueila em conseqüência do biennio nue

devo fazer por ser Lente Cathedratico da I

3»

do 4® ( Continuação do

I)ir*eito Civil Pátrio) esta de Pratica por accumulaçao ordenada pela

Congregação, que assim providenciou no impedimento por participação
1

de moléstia do Lente Prancisco de Paula baptista, e íaita de Substi- '

tuto desempedidos. Para miliior informar permitta V.Excia, nue refira

circunstanciadamente os factos que concorrerão durante aquelle peri-

odo para o meu Juizo a respeito do merecimento do estudante do 32 anc

'ihomé Ignacio '^omes ( Presbytero secular) o qual propuz á prêmio,e
procedendoae a votação, por escrutínio, obteve a unanimidade de votos
Este es;.udarite pela sua frequencia,

que l oi sem lalta de um só dia

pelas lições que lorao muitas, e boas, pelas suas dissertagoens,pelo
ser Acto.e até pela sua conducta mereceo decidiao conceito, ülem des

te estudante no 32 anno se distinguio João José de Oliveita Junquei
ra Júnior. Q,uanto ao 52 auno distinguirão-se os Estudantes Joaquim

Pires IJachado Portella, Antonio Luiz Affonço ae Carvalno, José l\ílorei_

ra Brandão Castello Branc o, Joaquim Ayres de Almeida, ( acima de todo®
em talento) Manoel -í^enicio

ontenella.

Ü que venho de inlormar é na qualidade de Lente.Lão tendo nenhum
dos mais Lentes deste ^urso Jurídico proposto algum dos seus disci»
pulos a prêmio, e devendo eu suppor que isto acontecera por não Uaver estudante, digno, ainda para satisfazer a I

parte da referida

ordem Imperial levo ao conhecimento de V.Excia. esta outra informa

ção," que devo dar na qualidade de -^irector interino desde 22 de Le-

zembro prox. passado até o Í2 do corrente mez, em que V.Excia, tomou
posse da Lirectoria,a qual vai prosperando no seu ®.ndaaiento como te
nhü pre se nc i ado. Convencido desta verdaae, e sendo testemunha da

2Q,

ligencia qus V.Sxcis. tem dessenvolvido para se fazer senhor
das necessidade deste estabelecimento nada digo a tal scopeito.
DÇüS Guü-rdc a

OD.indu 18 de ii'© ver e i r O de 1850.

Illmo, e Exmo. Sr, Visconde -i^irectpr da Academia Jurídica de
Olinda.

Ü Lente da I

Êt

X

Cadeira do 4Q armo, ^

P® -^ntonio José Coelho.

V

7/^

r
X.

Nâo quiz fazer o favor
de

fazer

exemes^para os
H

quaes os Es t a tu tos me
manda convidar.

Hoje depois de ter vindo da mirida aula do Collegio das

Artes,aentindo-me ameaçado de lebres tomei um purgante
e por isso nao i^osso sahir.
Deos íjuarde a

V .Excia.Olinaa 23 de ITevereiro de I85U.

Illmo. Sr, Eduardo Soares da ^abergaria,

Secretario do ^urso Juridico.

A.Kerculado de Souza Bandeira.

-I

••

Híà
1

.1.

•

X.

N,B.

Não quiz fazer o favor
de

fazer

exames,para os
H

quaes os Estatutos me
manda convidar.

Hoje depois de ter vindo da minha aula do Collegio das
Artes,sentindo-me ameaçado de lebres tomei um purgante
e por isso não posso sahir.
De os: (Guarde a V.Excia.ülinaa 23 de Eevereiro de I65ü,
4P

Illmo, Sr. Eduardo Soares da Albergaria,

Secretario do ^urso Juridico,

A.^erculado de Souza Bandeira.

