Poz a. s.-002tila riS-

csrtw em" 5 de Agosto •

Illmtt e "Sacno. Snr.

Pedreira do Couto Perriz.

de IBbâ.e ao Requerito estt junta c certi-

dsío..l'ío Requerimento

.

.

pede-se o titulo de con-

seino somente, e 'nelle

Respondido em. csrts de i2 de >'

ordenou V.Üxcii.que se

,

puzesse squells. fcpostila^

J854

Entrcf-uei a certidão » 2-

.

8êçao"pfrra fazer a apostila
n'fe carta.

„

.

,

,

^

^

o.

•

j

Tendo eu renuerido ao o.jverno( quando estava no ministério dos

negocios do Império o Sxrau. Senr liont' alegre) provimento para conti
nuar no magistério, poir que então contava 22 annos cie serviço effe-

I

ctivo como Lente, peço í V.Sxcia. licença para soccorrer-me á sua

protecçso, pedindo-lhe ser conservado na miniia cadeira, tfim-de go
zar das vantagens que os novos Estatutos concedem aos Lentes que ti

verem 25 annos de serviço, e continuarem a apprazimento do Governo.
Conto presentemente este numero de annos de serviço, como V.Excia.
verá da certidão junta, e a juhilsço, ainda com os
%

seria

mal para mim, que tenho 14 filnos, sete dos quaes necessitão de edu
cação.

disso, sinto-me cora lorças pira continuar no magistério,

assim apprazs 'a"Ô'^overho, porque apenas conto 49 annos de idade.

- Istç posto, espero qub-V>.^c4.a, nao me negue s. mercê, que imploro,
■com o Gue

fará hum beneficio considerável

» mim e meus rilhos.

Approveito a occasião para offerecfer a V.Sxcia. hum exemplar

da 2^ ediSo do direito publico gerai, que acabo de publicar.

De

y

t

V.Sxci..

Atts . ven?^críi . e obro.
Pedro Autran da Latta Aiouquerque

Recife,

O de Juuno de IBb3.

Illmo, e Exrao. senlaor.
'V >•'^
•* li.

V - .:"

"

.'U

'■'

visto.

Almeida vas

COS

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V.JSxcia, que não sô

acnei o serviço aa secretaria muito etrazaao, quando o exami»

nei senão que ordenei ao oiíicial Guarda Livros, que serve de

de Secretario intQ. que empregasse tonos os meios, e esforòos

1

alim de que fique em dia o dito serviço; e constanao»me que
no verso das uartas de Bacharel ücrmaao e onue eile declara

os termos-registrada a mesma Uarta, emprega os termos-.reêiatre
da a f, sem declarar o numero de folhas, Ine ordenei quo f

zesse sempre esta declaração do numero exacto. Bxmo, Sr, a Co
pia inclusa mostra que dei aprovidencia da qual peço a V.Exia
approvaçâo, ueos Guarde a v.Sxcia, Olinda 14 de Janeiro de
1854.

Illmo. e Bxmo. Sr. Conselnèiro Euiz Pedreira de Coutto Ferraz,DD,m.
nistro e Secretario de Estado aos Wegocios ao Império.

/'
. /■

O Director into,'

Antonlo José *'oelno, ,

H

J

o Correio e G;_uarda da Faculdade de i»ireito certifique, ee en*i
tregou iioje ao oíricial que serve de Secretario iutfi.uraa Porta
ria, e qual o seu theor.

Olinda 14 de Janeiro de 1854.

líirector intw.

jjr. Ántonio José uoelno.

certifico que entreguei ao aecretario Interino a Portaria cujo
tneor he o seguinte- O oiiiciai, ique serve de Secretario da Fa

culdade de l>ireito, empregue todos os meios abrinao a Secretaria,
aiim de que o serviço da mesma Secretaria, que está muito atra-

zaao, fique em dia, pois para que seja aberta a porta principal
do edificio, como esteve hontera se tem dado as providencias por
esta Directoria, senão uma delias ter-se feito ver ao Porteiro

a nececidade, e também ao correio e Guarda da Secreteiria, por

quem, para milhor conlieci''4nto dele mesmo, será entregue esta ao
dito oiricial Sftcretario interino, que a comprirá. Olinda 14 de
Janeiro de 1854.

José Jacinto Tavares de Arruda.
Guarda e Correio.

V

Copia.
Jüdict&x.

Para haver regularidade no serviço começarão os Exames de ma*

terias preparatórias em cada aia util de Fevereiro e Março vin
douro as oito horas da manhã, e aurarão até uma nora da tarde

e não excederão aesoa hora a pretexto algum. Se houver pertur
bação de silencio e lalta de respeito ou desordem no acto ao
j

f

exame, ao Presidente deile compete fazer conter o autor ou au-

tores nos seus deveres; o mesmo Presidente, se a ordem não po
der ser restaoelecida suspenderá o exame participando tuoo ao

Director, senão for este o Presiaente. O que faz-se publico
peio presente Edictal, o qual depois de registrado,o Officiai

que serve de Secretario oa Faculdade Juridica de Olinda, fará
effixar na porta da Secretaria da mesma Faculdade e publicar
pela imprensa. Olinda 27 de Janeiro ae 1854.

O Director interino,
Dr.Ântonio José Coelho.

4^'

.

Illmo, e Exmo, tíenr.

TUnJao a honra de levar ao conhecimento de v.h^xüia. que tenho
recomendado ao ofiicial que serve de Secretario

»

e «

quem no

impedimento deste ofiiciai o ajuaa mediante a diaria de
reis, que se exforcem para por em dia o serviço

•s »

i

nue

vej o

aijj.

muito atrazo na Secretaria; e outro sim que teniio recomenda
do muito aos Professores do uoliegio das Artes exacta obeer

visto.

Almeida.Vas.

C08

vancia dos Estatutos; e que estou resolvido ( no caso de faj
ta de religiosa observância) a ooriga-los, empregando no Pon
to as notas, como já empreguei acerca ao mesmo que ajuda o
Üfli ciai, peio que já em Janeiro trabalha, com receio de

lhe vemia perda, como em hezaraoro finao. finalmente tenho a
honra de dar parte a v.Excia, que auanhã começarão os traoa

lhos de exames de matérias preparatórias,aos quaes presidirei
Peos iíuarde a v.Excia, Olinaa 31 de Janeiro de 1854.

Illmo. e Exmo. sr. Conselheiro Luiz Pedreira do ooutto Eerraz, D.D.uj
niatro e aecretario do Estaco dos JNegocios do Império.
'

J

-*

.. <i>

^

o xirector into,

Antonio José uoeixxo.

IIIEO. e Exmo. senhor.

Devo levar ao Alto uonheciniento de v v.Exoia. que hoje começarão
06 exames de preparatórios, e senão chamaaos sette conforme a

antigüidade ae seus despachos, somente três comparecerão,e des

A'

tes BÔ um ticou approvedo simpliciter, forão examinadores o Er

•

üaetano de souza Eügueiras, por estar vago a üadeira ae Suhs

Visto,

tituto desta alaclplina ( G eograpnia e Historia,) e o respecti

Almeiaa.VaÊ?® vo Professor üo Collegio das Artes iíanoel Perreira aa Silva ^
que eu mesmo presiai, Jüxrao, 6r, hoje tive o cuicado ae notar

no Ponto que foi para a Thesouraria ae Fazenda as irreguiari^
des praticaaas por alguns Professores ao mesmo Gollegio mjg
núncios de antemão para a matricula ordenados no arto a
" «o

2 doe Estatutos, e as faltas aos mesmo annunoios praticado
por

outros, bem assim a lemurança do subeLituto de Geometria

* ® ^il<

Bophia obrigando a virem os estudantes do dito tíoliegio aas ^r
tcB em Olinaa ao Recife para ani se effeitoar a matricula no
pateo ao Paraizo, caza do mesmo substituto. Exmo. Sr. a aoi

® «6.

tudantes reprovados em Eovemoro lixido, que requererão ser

tidos jã, aespacnei.- Rão tem xugar por ora. Deos Guarde a y
Excia. Olinaa I ae Fevereiro de 1654.

lilmo. e Exmo. ar. Dr. conselheiro Luiz Peareira ao coutto ^'•rraz.Dig^j
Uinistro e Secretario de Estado do ^«egocios do Império.

D irector int«.

Antonio José C<óelno.

Oi)pl£i.

iüa 1 dd fevereiro ae I8&4. - Geograpnia,
dos que comparecerão senão cnsmados sette.

Nfi 1.

Olímpio JiSaroellino da oliva filno de Ângelo José úa Silva nat-

Reprovado, çia Província de ^lagoas iaaüe S9 annos. Art. uap, 7C iürt.gfi.
ü'-6z rios da Azia e lagos aa América. Política Paizes BaixoaCron.e H.o moau de contar os n^s. Historia o Leproso e o Uentu>
rlão, o xilno da viuva de Haim.

T

HC 2,

Reprovado, francleco Jacintno Pereira da Motta,Pilno ae José Pereira Jacintno, natural do Ceará, iaade 22 annos.Art. Cap. 50. Art. lo.
fizic, mares lagos da Azia. Fllitica Eespanha, e Lucaao de Pal
ma. uron Spae. e suas aplicações. Hist. Halomão e Áuananea.
RO 3fi

App.simp. José Mariano da oosta, filno legitimo ae «fosé Lucas aa Costa,
natural do líarannao, 20 annos- Art. U.eo Art. 20. fiz,rios,mon

tes e lagos da Airica- Pol. Alagos lie^luo e Heino ae cabul-Cron.

moao de contar os annos, mezes e aiversos tempos. Hist.Magaale«

na e degolação de 8. João üaptista.

Presidente,Or. Antonio José C oeino,
uirector into.

i

-A

>• V'

.
i, ^
■

V

/. ■

lllmo. e Exmo. Senhor.

Permitta que eu laça ver a v.Excia. o meu procedimento, duran
te o trabalno de exames de matérias preparatórias levanao ao

Adto conhecimento de v.Excia. as copias inclusas, que mostrão

Visto.
COS

Ainieida.Vae.

a regularidade em o mesmo trabalno, ao quai presidi, e continu-

arei a presidir, e ainda ho«^e 4 ae fevereiro presidi a exames
de Inglez e üTancez, e senco caamados 5, somente três,(3) comparec.eram, aos quaes uns i oi «eprovado era ifrences, outro em

Inglez, asnao approvaao plenamente o 3Q em Inglez. Exmo. Sanr.
em outro oixicio an.terior a este Já disse, que dos 3 examina

dos em Geograpnia no IQ dia forão Reprocaaos 2, o IQ eo approvado simpliciter, Exmo. senr. aqui estão dois estudantes re.

r

provados em Hovemoro do anno fiado, sendo um liiho ao cacharei

Joa^ Josá ferreira ae Aguiar, reprovado em Geograpnia,a queeu
presidi porem o Despacho a 31 de Janeiro p.p, loi o seguinte:
Bão tem lugar por ora. Exmo. ar. quem loi reprovado em novem
bro p.p. por nada saber ccmo vio o mesmo pai, que asslstlo

ao exame ao filno,merece no meu humilde entender tal -Gespacho.

estão 08 dois estudantes desesperados, sem razão, por que o
por ora, não é senão uma dilatoria.
CeoB uuarde a v.Sxcla. Olinda 3 ae fevereiro de I6S4.

Illmo, e Exmo. or. Uonseineiro Luiz Pedreira do ^outto ferraz.D.D.
Ministro e becretarlo de Estado aos negooios do Império.
1"

o iiirector intfl.

ántonio José ooei.no.
A

CvOOPIA.

Francez- Sia 4 de J!'evereiro de 1854,

CcanparecerSo eaotado 4 de i"evereiro
PranciBCO de Paula Cavalcante de Aj.i3uquerquç,íiino legitimo ae Lou-

renço t:avalcante ae 'Ubuquex-que, idade de 18 annos, iuoulas de Lafon<
taine.LQ 12 -Pacula 9- Teiemaco.LO -^4 pg, 161. Reprovado
Ingiez,-i>ia 4 de -bevereiro de 1854. Comparecerão,

Manoel Luiz Peretrg. Lima, filno legitimo de Jobc Luiz Pereira Lima,na
tural da Paraíiica Idade 17 annos. Ihomson *i'enter Pg, 169 Goidsmth o

History ^g, 152.

Reprovado.

João Juvencio Perreirn de Auiar, filuO de João Fereeira de Aguiar,nat
de Percfi.idade 12 annos,Thonsson Wenter,Pg,I83.G oídsmtn o History
Pg,168,üpprv,plenamente

Presidente,O -'-'irector intc.Antonio José CiOemo,
Visto.

Q

Almeida vas.

Gieographia , nOs dos que comparecerão 27
feira 6 de Fevereiro,

Gaspar Cavalcante de Albuquerque Uchua Júnior,filno de Gaspar C aval»

cante de Albuquerque Ücnua, nat, de PercQ de 17 annos de Idade,.Pontô

Astronomia Cap, 6 Art. lo Pnisica Montes d''*'zia. Política S.Pauio

Portugal, e üuiissa.cronologia Indição e Cycio Lunar.historia Hudas
líachabeo suas vitorias, R eprovauo.

Pedro C avalcante de Albuquerque Maranhão, filno legitimo de Prancis,
CO do Rego Barres Cavalcante, nat. da Parahia idaae de 18 annos,Ponto
Astronomia Cap. 8 Art. 2 Pnisica Rios, montes e laps aa África,Çoii«

tica Alagoas, México, Reiro ce Cabul, Cronologia modo de cantar os ân
nos mezes de diversos tempos . Historia Magdaiena, degolação de S,

João Beptista.

Reprovado

Antonio Justino de i^ouza, filno de José Justino de t>ouza Juxxior, nat
de Pcrcc.idade 19 annos. Ponto Astronomia cap, 7 art.2 I^l^isic&*Riq»'
da Ásia e lagos da América. Politica Espirito 8anto,Paizes Baixos,

C ronologia modo de contar os annos. Historia o Leproso, o Centuriam
o filno ua viuva de 11aim. Reprovado

*

Presidente,© uirector into.
Antonio José Coelno,

Latim aia 7 de Fevereiro de 1854,NOs aos que comparecerão terça fei,.
7 de Fevereiro.

RO I, Luiz José de
Barreto Júnior, lilno legitimo de Luiz José
de Sà Barreto, nat. da Província da Parahiba do Rgrte,Idade de I9 an„
nop.Tito Livio LQ 2» Cap. 12.- V irgilio Eneida 2 . verso 431
Approv.plenamente.

^

^

NO 2, Maximino Ribeiro de Aguiar Montarroyos,fi.
Ino de Fernando Francisco de Aguiar Montarroyos,nat.^ae I^drcc,
21 annos. ^ito Livio,LO 20 cap. 13. virgilio ü-neída.I verços 707.
Reprovaao
RO 30, Jorge hornellas Ribeiro Pessoa, iilno legitimo de Jancintho
Lornellas Ribeiro Pessoa, nat. de PercQ.de Idade 9 annos,- lito n»
vio- LO 20- cap. II.- virgilio Eneida 2? verso 471. «pprovaao.pie
mente.

Presidente,© A^irector into,
Antonio José coelno.

""

Oopia

PhilOBophia dia 8 de í'evereiro de 1854.

JsiumeroJ dos que comparecerão

4®- feira 8 de iTevereiro.

NO 1 Olavo Correia crespo, filão de -t^ento Pinto Crespo,natural de Pernamouco, idade 19 anno.Approv. simplesmente. Ponto Oharma,hOs.32 19 4

§§ 2 do nO 30.

' •

No S . Irinêo Baziliano de Carvalno e S ilva, filno legitimo de Antonio

da silva Carvalno, natural do Rio Grande do Norte, iaade i9 annos.Pon- '
to ^narma.n® 12,86,40. Approv. simplesmente.

NO 3. Daniel cermano de Aguiar Montarroyos, filno de lernando Francisco
de Aguiar Montarroyos, natural de Pernambuco iaade 18 anno,Ponto Charma, nO 26,38,§§ 20 do nO lô, 3 30 do nO 18. Approv, fc>implesmente,

Presidente,O D irector into
Antonio José Coelno,
Copia.
Dia 16 de levereiro de 1854.

ueometria.NOs, dos que compareceram
sexta leira lO de Fevereiro.

NO I. í'ranci6co Leopoldino de Gusmão Lodo, FilnO ae Francisco Joauttii

Pereira Lobo, de quatorse armos natural de Perco.Euclides Livro lo p"'
posição 47,LO 40 Proposição 80, Approv. plenamente,

'

NO 2. Olavo Corrêa C respo Bilno de Bento Pinto^Crespo, natural de P
ncmbuco idade 19 annos, Euclides Lo IQ,Proposição 38,LQ 30 Pronooí

4, e 12- Approv. Plenamente.

POsiçao

NO 3 Olimpio MarcBliino da bilva lilno legitimo de >^lgU8to Josè da
va natural da Província ae Aiagoas idade 19 annos.Eucliües LQ 1b p-r
posição 31 LO 30 Proposição 8o 18.
Presidente,O -'-'irector into
Antonio José Coelxio,
Conferido, O Bedel,Manguinhos.
. ..V

copia. 9ia II de fevereiro de 1854,
irancez.
N Ob, dos que comparecerão saobaao II de Fevereiro,

NO l. José tsorianu ae ^ouza filno de irancisco José de Souza natur
da Parahiba idade de 20 annos,Lal ont. LO II, Fabul IQ- Telemaco Lq it
Paginas I22, Approv, Plenemente

^

NO 2. ""ntonio ^ .uedes Corrêa G -^ondim lilno legitimo de Joaquim Mont
Guedes Condim natural de PercO. idadel? annos. Laiont, LQ 10 Faoui
Telemac LQ 10 Paginas 106

•

NO 3. Manoel ae nritto Macnaao e Paiva filno legitimo de Clauaino p
drigues
Lgues de Paiva natural da Parahiba idade 19 annos. La -b-Onte.LQ
Fjonte.LQ 7o
7q

Fabula 5. T elecac LQ 5Q Paginas 4. Este 3Q foi chamaao, que ne o no
na lista, por não comparecerem os nQs 6,7,8,9,10,11,.

l2

C onforme, O Bedel.

Manguinhos,

t-

NO 4.

Francelino Rodrigues sette, filno legitimo ae Francisco Pej«

"

ahiilfi II
TT Telemac l2
Io Pg.128.Foi
tia Toq
nViamciHo este, rm^
^•ZiO
70.P abula
chamado
que ne o nÒ

no Rodrigues Bette natural ae PercQ.idade 24 annoa, Lr p ont^t*^

da lista, por não comparecer o nO 13,
Presidente,©

Antonio José coeino
Conforme.o Bedel,
Manguinhos,

Illmo. e Exmo. tíenr,

Tenho a honra de passar as Uaos de V.Bxcia. as tres copias in.
ulusas acerca dos exames de matérias preparatórias de Philosophia

Arith,Geometria, Prancez que tiverão lugar nos dias 8,10,11 do

corrente mez, sendo que no dia 9 não houve por ser 5^ feira.
Exmo. 8r. verá v.Excia. que muitos não comparecem no dia marcado,
e por isso tem outros ( na ordem da antigüidade dos Despacnos)si
do chamados, pois ordenei Listas seguindo tai ordem para cada dis
ciplina; chamando-se Exmo. 8r. por esi^as Listas evita-se empenno,

e fica a -^irectoria sem aroitrio, que é um mal, é uma peste.

Exmo. 8r. permitta que rogue outra vez a v.Excia. que se digne
marcar um prazo para a admissão dos Reprovados em Latim, treogra.

phia, e á:, e como quer que o Latim é sem duvida o mesmo,e os 3
R.R.R.nêo dcrSo sciencie infuza, leriho uespachado--. hão tem lu
gar por ora, e visto ter sido Reprovado em Hovemui-o p.p. como
consta da Lista dos Reprovados, e dOs Livros competentes fl...
de Fevereiro ae 1854. Exmo. Sr. de hovenioru a Fevereiro oem que

seja de um anno para outro,hia proximidade. Deos Guarde a V.Excia.
Olinda II de Fevereiro de 1854.

Illmo. e Exmo. »r. Conseineiro hr.Luiz Pedreira ao Coutto Ferraz,
«

Ulnistro e secretario de Estado dos hegocios ao Império.

V 'isto.

Almeida Vasconcellos.

O uirector into,
Antonio José Uoeifio.

A

V

A

A

dopia. Uia 13 de Fevereiro de 1854.
Geograpftla.
ítumero dos que comparecerão segunda feira 13 de J^everelro de
1854,

NO I.

Raimundo Borges Liai Uastello Branco,filno de Miguel de Souza Bo.
ges Liai Castello Branco, Nat. de
de Piauhy,idade 19 anno
Approv. Plenauente.Astronomia Cap, 5Q art.io Phiaica- Unas da

NO 2.

Buropa-Politica Maranhão,Bolivia.Ducaao da Parmar Cronologia Oi

cios solar e lunar- Historia Jonas Proieta.roi este uhamaao por
não terem compareciao os nOs. II,e 12 da lista.

^prova
do Bimplesmente-

Baloino César de Mello, filno de Bernarao üesar ae Mello, idade
de 24 aiinos. nat. de Perco. Astronomia. Cap, 20 art. 30 Cap, 40
Phisica rios aa Ameriea. Politica Áustria, republica de Andorra
Cronologia, acnar qualquer dia. Historia David.
conforme.

O Bedel Manguinhos.

Presidente,O Birector into.
Antonio José Coelho,

Bia 14 de Fevereiro de 1854,
Latim."

NQ dos que comparecerão no dia a sima dito üf feira
No I,

J^rancisco Borneilas Pessoa, filno ae Jacinto Bornellas Bibei.
ro Pessoa idaae de 17 annos, nat. de PercO. Tito Livio Lo 28
cap. 10. Horacio L8 48. Ode 10. Approv. plenamente.

N8 2.

Francisco Rodrigues Pessoa de Meilo, filno de Aprlgio Carlos
Pessoa de Mej.io nat. de Percs. idade de 14 annos. '^ito Livio

L8 28 Cap, 58. Horacio L8 28, Ode õf Approv. plenamente.

®

Augusto narooza de castro eliva, filüO ae Thomaz Lourenço da

Silva Castro, nat. do cearã, e ae 18 annos. Tito Livio 18 £0
Capitulo 12.-Virgílio Eneida 2» verço 431.- Foi cnaaado este c

que é o u8 15, da lista por não comparecerem os nSs 13,e 14.
Approv, plenamente.

N8 4.

Joaquim Fellcio Pinto ae Almeida castro, filho de Joaquim Peliuio de Almeida e caetro sat. do cearã idade 20 annos.-

Cicero Divinatio Cap, 18,- Horacio Lo 38. Oae I?
Approv. simplesmente.

conforme.
'

B

X.

^

O Bedel Manguinhos,

Presidente, Wrecter int-,

^f9

Antonio José coeiho.

C.opia.

iJia 14 de üevereiro de 1854.
NO. doe que comparecerão no dia asima dito 3^ feira.
Hhetorica.

NO 1.

Jorge uorneilae i^ibeiro Pessoa, filno ae Jacinto Dornelias

Ribeiro Pessoa, idade l9 annos, nat. de Perco,« o que é tien
ra Oratória, a quantas Ciace se reduzem? Qiiaes as ae Pensa

mento para mover.-Poética üap.60. Este foi cnamaao que é o"riü
H.S. 50 da lista por não terem comparecidos os nOs 1,3,3^4^
iqjprov. simplesmente.

HO 2.

Antonlo Guedee corréa Gondim, lil^o de Joaquim Monteiro Gee
des Gondim, nat. de Pernco.- conceitos agudos, adorno Oratori
Poética Capitulo 40.-

HO 30.

Reprovado.

MeriCo Fernandes Trigo de Loureiro, lilno ao Dr. Lourenco
Trigo de Loureiro, idade de 21 annos, nat. de Perco.^ Estin
Oratório.- Poética os §§§ 1,2,12,■'■3, ■'•4,^ao Cap, 20.- Poi
N.B, chami»do este que ê o nO 8 da lista por não comparecer o qq o
^prov,

plenamente.

ilermillo Buperron lilno ae üiugenio Duperron, iaade 17 annos

NO 4.

nat, de Perco.- Partes do discurso oratorio.- Quantos «Sq

generos de eioquencia? Poética §§ I, até o 50 do oap, go.
Fbi chamado este que é o nO 12 da lista por nao terem compí^n.B.cidOs 08 nOa, 9,I0,H, Approv. plenamente.
^
(

coniorme,o Bedel.Manguínhos
Presidente,Uirector into,
Br. Antonio José Coelno.

Lia 15 de Fevereiro ae 1854.

Pbilosopnia,

Números dos que comparecerão no dia asima dito 4® feira

NO

Leoniaas Cesar Burlamaquem lilno de Tiberio Cezar Burlamaau^*

I

nat. do Piauhy,idade 19 annos. charma- NQs 32,I9.4,-.§§ gg"®
no.ão Approv, plenamente.
®

NO 2.

Franceliuo Rodrigues Sette, liluo de Francisco
Rq
drigues Setíe,fiatural de Perco, ida e 24 annos.- Cnarma no"
35,2I,e 9,§§ 10 do no 12, e 2« dO n« 5.
»
e

N.B. Foi chamado este que é o nO 14 da lista por nSo terem comp^
recitío 08 nOs 11,^8,^3,.-

NO 3.

jsrancisco Clementino de vasconceiios chaves, filno de José

Gonçalves chaves, nat. da Paraíba ao Norte idade 20 annos
Charma, NOs 40, 21, e 6, §§ 20 do nO 39.
'
Approvado simplesmente.

conforme, O Bedel Manguinhoe

Presidente,O Birector into.
Ahtonio José Coeino,
•*«-

•

^

Sm 27 de Março de 1854
Illmo. Sxmo. Senhor.

Tenho a honra de levar a Alta Presença ae V.Excia, t>or copia
08 quatro demonstrativos acerca

dos exames de Geograpiiia

tim.e Khetorica, e iíílosophia, que tiverão lugar nos dias I3
e 14, e I5 do corrente mez, Exmo. rogo encarecidamente a V
Excia, que me determine, ou marque o prazo que deve deco-r>
para admissão doa Reprovados em Novemoro prox, findo

• cuj Os

nomes remetti em Lista a -^Ita Presença de V.Sxcia» Deos G
uar..

de a v.Sxcia, Olinda 16 de Fevereiro ae 1S54,

IlImo, e Exmo, sr. Conselheiro ur. Luiz Pedreira do coutto Ferraz d d
Ministro e secretario de Estado dos IJegocios do Império,

• O iílroctor into,
Antonio José Ctielho,

f

C(opia.
Dia 17 de Fevereiro de 1854.
Presidente o Director into,

D ir. Ajítonio José Coeiíio.,
GEOMSTBIÂ

ii^

Números dos que canparecerêo no mesmo dia asima, sendo Exaoinadore
o Substituto da Cadeira o Bacnarel Josêo Vicente aa s.Casta e o

Tenente de Engexjharia Feleciano de Souza Aguiar por impedimento do
*

respectivo Proiessor José Pedro da Silva,

NQ I.

José S^riano de S cuza, PP. de PiTancisco José de Souza nat, aa Pa

roniDB, idace 20 arinos, Buclides Lo lo Propozição 33-lQ 3S Proposi'
çSo 60,IB 4fi Proposição 4®. Approvado plensmenxe.
N® 2 Ernesto Facundo de Castro Menezes, filno de João Fecundo de Castro Me

nezes nat. do Ciará idaae 24 annos. Euciides L® lo Propozição 38
LO 30 Propozi^o 4,e l2- F oi cnamado o nO 6 por não comparecer o
nw 5 da lista.

Reprovado,
Conferido no impedimento

do

Bedel do Collegio das Artes doente.
Rangel.
Dia 20 de Fevereiro de 1854.

Ceograpnla e Historia. Números dos que comparecerão
no dia acima,

H® I. Manoel de Britto Maxaüo e Paiva, filno de Clauaino Rodrigues de Pai

App.plena. va, nat. da Paraiba do Norte, de iaade I9 annoB.Astronomia.Cap.e.ar
mente.
tigo 2fi.Phizica Rios da América ao Norte, Cronologia Equação Lunar
e solar,Historia Annunciaçãc até o Baptismo. roi c^iamado esta que

é o n® 17 da Lista por não terem comparecido no nOs 15^6.
N® 2, José Tbrquato de ar®, Barros.f® de Mathias da Costa barrros,nat. da
^p.sim-

Província de Alagoas idade 20 annos. Astronomia Cap. 6® Árt,2s,Phi-

plesmenta. zica Rios. Montes, e lagos da África,Política Alagoas Mexicu, Reino
de C aoul,Cronologia mod© de contar as annos, mezes, de aiversoe
tempos,Historia Magdalena, degolação de S.João Haptista.

NS3.

Joaquim ao R^ago Sarros f® de Antunio Simplinio de Barrros.nat. de
Pernambuco idade 16 annos. Astroncmia Cap. 6® Art. 2®.Unas da Amé
rica. Politica Pernambuco e Ssuados Pontiiicioe. Cronologia Período

20.

Jíominicel.Historia JozapJOa,

Está conforme,O Bedel Manguirmos,

Principiou o Exame as nove oras ca mainhã por vir alem aae oito
o Bacharel Tjorres Bandeira chamado pelo i»irector por estar va

ga a Cadeira respectiva de Substituto. Porão examinadores o Pro.

fessor da Cadeira O Bacnarel Paneel Ferreira da Bilva e o Bacna-

rei Antonio Rangel de Torres Bandeira,moradores em Olinda,e Pro
fessor Publico.

i)la 21 de Fevereiro de 1854.
Rhetori ca.

Bximeros dos que comparecerão no uia asima dito.

Rfi.I.

Braulino Cândido Mendes, ff de Joaquim Antonio Menaes nat, do

App.plenamen

te.

Maranhão idade 18 annos,Tropos. Poética §§ I até 4Q do cap.40

NS 2.

Benjamim Jacintno Thcmaz, lilno de José Jacintho Thomaz,natural

Reprovado.

da isahia idade 20 annos. Estillo, Poética üap, 6. Foi chamaao

este que é o nO 15 da lista por não ter comparecidoo Ko 14,

Nfi 3,

Innocencio José ae Almeida Júnior, iilno de outro,nat, da Bahia

App.pienemen

te.

idade 19 annos. Figuras, Poética §§ 5,até 10 do Capitulo 2Q,
&oniorme.

O Bedel Manguinhos,

Principiou os Exames as 9 horas da mainhã.Forão examinadores,©
Professor da Cadeira o Bacnarel Innocencio Serafico ae Assis

^

e o Bacharel Antonio Rangel de Torres Bandeira.
Dia- 21 de Fevereiro de 1854.
Latim.

U© I,

José Boriano de Bouza fc de jJTancisco José de Bouza,nat. da

plenamente- raioa idade 20 annos, Cicero Rosceo Cap. 9Q.Horaciü LQ 10
2,

Baioino Cezar de Mello, 1 o de Bernardo Cezar de Mello,nat, de

j^pp.plenamen- percO.idade 24 annos. T ito Livio LQ 2» Cap, 10. Horaci^o lq
Ode 10.

Ijo 3.
tTeprovado.

Júlio Alcinio de Castro Oliveira,lO,de João Maria de Alouquerque

Oliveira,nat. PercC.idade I8 annos.Tito Livio LQ 2®. C8p,l^.vá,>.
"í-- ,
gilio Eneida I* versos 707,

Principiou os EScames soore a Presidência ao Sr,Dr.Francisco Jo®.
auim das ^nagas as t oras da manhã.F orao examinadores o Profnoc.^
.

«

T,_-i

rr

í

,r__008.

_

da C adeira o Bel.Hosé Lourenço Meira de Ves. e o Bubaiituto da mesma
o pt Joaquim G raciano de Araújo,
Conforme,O Bedel Manguinhos.

J

.
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Illmo, e Exmo, Senhor,
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V.Excia, já terá visto do demonstrativo, que tive a honra ae levar a
alta Presença de v.Excia. acerca dos exames de matérias preparatórias

que no dia 24 deste corrente Feverèiro tiverão lugar 8 exames senão

4 de iiatim ( Proiessor como SuostituCõ) 4 de Rhetorica com o respectivo
Professor, e pessoa noraeaaa pela iJirecbona por os julgar própria,vis
to estar vaga as Cadeiras de Substituto da respectiva Qisciplina; ou

tro sim terá visto que 1 aos 4 de Rhetorica lox Reprovado, outro simpj)esmente approvado, e que nem dos 4 de Latim foi simplesmente appro«.
vsdo. Exmo, Sr. este que loi examinado em ultimo lugar, e que ê Joa

quim Feliciano Pinto de Almeida e Castro acompanhouae até a minha ca
sa, 8 no batente da porta disse em altas vozes, que me ficava muito

obrigado, e mais laria se não viesse comigo o cuarda correio,e um coü

tinuo até vindo um meu escravo.Exmoj sr, no outro dia 16 do mesmo mez
corrente estrannei aos continuos, que servem a meza aos exames a re.};^

:Êação da urna, e escrutinio, e nota d«/ simplesmente, foi então qu© q
Continuo ürancisco Luiz varães declarou, que via algumas vezes que

gura Prefesosr do seu lugar de Examénador fazia siguai depois das vota
ções a estudantes, ou outra pessoa levantando dois dedos. Exmo. Sr,

para evitar a continuação extranhei, assim como o aouso de sanida ae

qualquer Proiessor, ou Examinador no meio do exame antes da votaçao
antes ou depois de ter o mesmo arguiao, Exmo, fc>r, também tenho estra

nhado a todos os Professores a cnegada a sala aos exames depois aa no
ra marcada, quasi as nove noras, ouanao devem cnegar as 8 horas-'^■tmo
•

Sr.já sucedeo no 3 de Fevereiro antjlante, que me visse na "scessiaaaa
de reprehender o Proiessor de Latira por vir depois de 9 hoaas, mostro
me o oino inflamado, e com eifeito não estava bom.Exmo. tenho feito
ob.

servar religiosamente o art. dos Estatutos que ordenão que o exame d^
rarâ uma hora. Exmo. br, tenno conseguiao(muita contente digo) reg^
lariéaAe datf exames de preparatórios, este serviço se vai lazendo

notável aproveitamento, praza aos ceos que continue, tüxmo. 8enr,s^

G:Ois
(

iie08 me conservar a eauae hei de empregar todos os meios para que

continue a regularidade, Deos ^'uarde a v.Excia. Olinaa 18 de Fe
vereiro de 1854,

Illmo. e Exmo. ar. Dr. Luiz Pedreira do coutto Ferraz,LigmQ.Ministro
e Secretario de Estado dos ilegocios ao Império.

af

O Uirector IntQ.

Antonio José <ioelho.

A

' f

«

í'
> I- .u
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•

lllmo. e £xmo. tír. Conseineiro

Reservada.

O Repertório Geral ordenado peio Dr. Francisco Uaria de Sou. ,
za Fnrtaao ae Mendonça taz-se preciso aqui.
£xmo. br. muitos Àvisus tem hiao para 8, Paulo, de que

não temos aqui noticia, o mesmo repertório supre tal lalta,
Sxmo. br. agora vejo neile que foi Aviso em 15 de Maio
Visto.
C08

1859 ao i»irector do c«rso J.de

Paulo, ordenando-se que um

Almeida.Vas.

estudante Reprovado em Pnilosopnia, concluídos os tres meses

de freqüência da aula ( qualquer aula particular) fosse admittido a novo exame para pouer matricular-se dentro do de.

vido tempo no lo anno. isoono. Sr. este aresto, e qualquer ou.
tro serve de governo acerca do prazo ainda que não pode ser.
vir para a matricula no meu humilde enteOider, por que o lapso
oheta sem aviso, Penttta que conciua pedlúdo a v.Sxda. a remessa do mesmo repertoriv;

Creia v.Excia, que muito desejo a continuação de V.Excia.
no importantíssimo uargo, que occupa com tanto tino.

ve V.Sxcia.

Fiei e nunilde servo oorigaaissimo
P, ^nionio José ^oeino,
Olinda 21 ae fevereiro ae 1S54.

P.S^ Vejo-me na necesBidaae ae escrever tudo por minha íettra

por não ter bom becretario,como já dice o Sxmo.U Inietro e Dlrector e tamotiu outro.

Illmo. e Exmo. Senhor,

Em 15 de Março de i854,

P.A^ ao St. Dr. Director intQ. cia Faculdaae de Direito ae Olinda
em 9 de r.-arço de i854.

'—'ji

Tendo esta uireutoria noticia de um Aviso de 16 ae Outubro

ae 1849, do qual consta que Houve por oem ti. Magestade o
Imperador, Dispensar o suodito Fortuguez João üaptista Mo.
t

reira da parte primeira,e ultima do juramento para o fim

de poaer tomar o Gr&o de Hacharel Formado exigidos pelos
]}■

respectivos Estatutos, sonao somente obrigado a pres^tal.o

na parte relatica ás obrigações do mencionado Gráo e vae

existindo aqái, ou não apparecendo aqui nesta oecretaria
vou rogar a v.Excia. a remessa do mesmo Aviso afim de que
sirva de Governo, ueos "^uarde a *.Excia. Olinda 21 de Fe
vereiro de

1854.

Illmo. e Exmo. ar. oonselneiro nr. luiz Pedreira ao uoutto Ferraz,D.D
Ministro e aecretario de Estado dos Hegocios do Império,

O Director into.

Antonio José Goelno.

Pia 22 de Fevereino de 1854.
üeomettia.

Números dos que comparecerão ao dia asima aito.
Kfi I.

App.plena»

F rancisco t;ieiuentino ue Vaeconcej-ios ^haves filno de Joaquim Gon

çalves Cijaves nat* da Província aa Paraniba ao norte idade 20 an-

mente.

nos.Euciides Lo Io.Proposição 44.Lb 3fi. Proposição 13,e 19.
NC 2.

App.plena.
mente.

Francisco Marques de Carvaino.fiino de João Ignacio de carvaino
natural aa Província do Piauhy,idade 19 annos, Euclides-LQ Io.

Proposição 13,27,42.
ü:onl'erido,0 Ecdel Itangulhlios,

Principiou os Exaiues as 10 horas e 15 minutos. Prezidido pelo Sr.
Br» Pirector. Porão exeminadores o Substituto da Cadeira o Bacha
rel João Vicente da
Gosta e o Tenente Feleciano de Souza e Agui ar.
ula 22 de Fevereiro de 1654,
Latim.

Números doa que comparecerão no aia asima dito.
Ho ic.

App.plena

Laurino ae Oliveira Caoral,filno de Venceslâo de Oliveira Cabral,
nat. ao Ceará iaade 20 annos.Tito Livio L® 1® cap,9,Horacio L® 1®

mente.

Ode 9Í
NC 2.

José aa Cunha Teixeira, filno de João Francisco Teixéiía,nat. de

App.|i«na- Perc®.idade 17 annos. Tito Livio L® 2fi,CRp. lO.Horacio L® 4®,Ode
me nte.

NO S.

10.

líartiniano da Silva Pereira filno ae "ícente ua Silva Pereira,nat-

do Maranhão idade 1? annos. Oicero D ivlnatiB.Cap.I®.Horacio L® 3!
Ode 1®.

Conferido,O Bedel Manguinhos.

Principiou os Exames as 9 noras e 24 minutos aa mainhã, Foi Pre-

zidiao peio Sr. Pr. Francisco Joaquim aas "^nagas examinarão o Pro.
fesBor da Cadeira Bacnarel José Lourenço Ueira de Vasconcexlos, c

o saibstituto aa mesma P.^ Joaquim Graciano de Araújo.
Dia 24 de Fevereiro de 1854.
Latim.

Números dos que comparecerão no ala asima dito,
HB.i.

iipp.Plena
mente.

José Sdlivano «enriques de Vas?®® 1®. de Silvano MOureira Lima,
Baturei de Perc®.idade 20 auno.Tito Livio L® 3® Cap.2I,Horacio

L® 4®. Ode 13. F lOi cnonado este que he o n® 21 aa lista por não
ter comparecido o n® 20.

Hfi 2,

João Carlos de ^endonça Vasconceiloe Júnior,ffi.deoutro,nat, de

Afpp.simples*

Perc®.idade 18 aunos.Tito Livio.L03) Cap.IB.Vlrgilio h^eida «o

mente.

Verço Í28,F.oi Chamado este que é o n® 24 da lista por não ter
ccaparecido o nfi 23,

2C.

Mfi 3.

JoSo de S-ouza Rego, filho de Lourenço Manoel de Souza net, da Parahioa idade 17 annos. i^icero Actio prima,Cap. I3,Virgilio Eneida

20 verçoB 575- ^oi chemado este estudante que he o nO 43, aa Lista
por não terem ccmparecidos desde o nO 25, até 42,
OonferidOjO Bedel Manguinho».

Principiou os Exames as 9 horas e meia da mainha, sob a Presidência
do Dr.Ur, Erancisco Joaquim das ^hagas, p^jrão examinadores o Pro_

_

_

, _

_

«r__

COS «

«

fessor da Cadeira o Bel, José Lourenço Meira de Vas.® ® e o Substi
tuto da mesma o P, Joaquim Graciaiio de Araújo,
Dia 24 de Perereiro 1854,
Geesietria,

ITiuneros dos que ccroparecerão no dia asima dito,
Ho 1.

Manoel Pereira de Moraes Pinheiro filho de VUcente de Araújo Pinhei

^^plesmen-

nat. de Perco,idade 21 annos. Euciides LO lO Propozições -^3,27,

te.

42,

No 2,

José Maria C arvaino de AlouquerqM® Lacerda, lilho de Joaquim Car-

App.plena- valho,de Spuza Lacerda, nat, de Percc,idade 16 annos.Euciides LO 3*
mente, propozição 40 LO 4 Proposição 10,
jjo 3^

Raimundo lUrtado de Al ouquerque,filho de ^ntonio Furtado de Albu

Reprovado,

querque nat, do *^iaré. ida e 19 annos.-Buciiaes LC lo PropoziçBes
16,38,46.

aonferidOyO Bedel Manguinhos,

Principiou os exames as 9 horas da mainha,sob a
Prezidencia do Dr.Director, Forão examinaaores o Substituto Bel,
João V icente da S.<>^osta e o Tenente Feieciano de Souza e Aguiar,
Dia 25 de Fevereiro de 1854,
O iJirector Into.

Latim,

Dr.wtonio José Coeino.
Números dos que comparecerão no dia asima dito.

No 1,

Fábio Sezlno Bastos da oilva lilno ae Miguel Felecio da Bilva,nat.

App, pie- de -^ercQ,idade 13 annos, tiito Civlo Lfl SQ.üap,
V^rgilio Eneida,
namente.
V ^erço 128- P _oi cnamado este que é o nO 45 por não ter compare
cido o nfl 44.

N6 2.

,

Ignacio Ferreira Dias de Lacerda, lilno de Francisco Ignacio Ferrei

ra, n8.t. de Ferco,idade 16 annos, Cecero Actio prima cap.9,Horacio

Ifi 40 Ode â^.F^oi cnamadu este que é o nO 47 da lista por não ter
comparecido o no 46.

Principiou os Exames as 9 noras da mainhã,Preziaiao6 pelo Sr,D r.

30.

Chüg&s. J!'orão examinadores o ^"bstituto da Cadeira e o ±Jacharel Leo.
nardo AUgueto Jj'erreira Lima, gubstituto de Inglez, e Francez, este

vinha para inglez, e o que não se verificou por falta de outro ar-

guente,servir para L4tim por ter adoecido o Proíeseor de Latim.

J>ia 25 de Fevereiro de 1854,
FilOBOfia.

HumeroB doe que comparecerão no dia asima ditto.

jíO I,

José líartiniano Cavalcante oe 'Albuquerque,fiIn o de Felix José de A.

. Reprovado.raujo nat, de í'erco.idade de 19 annos.Charma NQ8,6,25,36,§§ iq
Kfi 33,e 3,dO WCI5.

RO 2.

Antonio Justino de t)ouza,filnO de José Justino de ''ouza,Junior,

App*?!®"

de Percfi.idede 19 annoe, channa^NOs 8,23,4C,-§§ 5,6, do no.26,í^i cnamado este que é o n® 19 da lista por nao terem comparecidos
os nCs 17 e 18,
Cíonferido,

O Bedel íkianguinhoe.
O hirector int®.

Dr.Antonio José Coeluo.

Principiou o exame as 8/| horas da
mainhã,Prezidido pelo &r,Dr. JJirector,
Fiorão examinadores o Proiessor da Cadeira o Bacharel Antonio Hercu-

lano ^ouza Bandeira e o gubstituto da mesma o Bacnarel João Vicente
da Silva Costa.

•A?

Illmo. e Exmo. tienhor.

Tive a honra de dar parte a v.Excia.que por lista arranjada de
minha ordem na secretaria seguindo-se a antigüidade do Despa-

cho na mesma, se chamava para exame no dia da respectiva dis— ^

ciplina annunciado de antemao, agora annunciei que attenderei *'

GB mais proximOs á matricula e com quanto note a quem faltar,um,"
dois,ou tres, visto serem sette os preparatórios, e prefirirá

quem mostrar, por attestado, certidão, ou requerimento, ter es

visto.
COB

Alice i da.Vas^

tudado no oollegio das artes ou Lyceo, e ultimo lugar em aula

particular, ifixmo. br. torno a dizer conserva-se regularidade

e para ajudar-me tenho convidado o Lente i)r. Prancisco Joaquim ,
das uhagas, quero acertar, quero no ultimo qualtel da siiaa nao

perder, o que ganhei no desempenho de teu-efas, não sô de Pro-|
curador da boroa, na extincta ounta de i^azenda de Pernambuco

I

e Prcmotor de defuntos, e auzentes, senão de Procurador Geral

das tres ordens, ou F iscei na extincta Meza, e Tribunal
Consciência e Ordens entre uacios Dezemoargadores do Paço,Al«

bano, -Gr. Miranda & át.Deos "uarde a V.Excia. Olinda 28 de Fe
vereiro de 1854.

'

lieretiosimo e Illmo, e Exmo. Senhor Conselheiro Dr. Luiz Pedreira do

Goutto Ferraz, D .D. Ministro e Secretario de Estado doe Negocios do
Império.

O firector intQ.

Antonio José Coeino,

J

illmo. e £xmo. tír.

i

Tenho a honra de levar a Alta PrcBcnça de V.Sxcia, os Demonstra

tivos acerca dos exames preparatórios de 17 (jitê 25 vespera do '

f

D omingo de entrudo, como chamão, Eis Bxcrao. t>r, o que teve

"

lugar nesses dias de Fevereiro, mais se faria se não foseí» «
Visto.

® ®®-

-Q tar vaga a Cadeira de Substituto de Rhetorica, a Cadeira de t
Alemida Vas-

glez e Francez, a cadeira de ^bstituto de Geograpnia, e Rheto
rica e estar impedida a cadeira de Geometria por estar servin
do de Inepector da Thesouraria Provincial José Pedro da Siiva
Proiessor respectivo. Deos uuarde a v.Sxcia. Olinda 28 de Fe
vereiro de 1854,

$

^

Illmo, e Exmo, br. C^nselneiro Dr. Luiz Pedreira ao Coutto Ferraz Dig^Q
Ministro e Secretario de Estaao dos uegocios do Império,

I

1

Vi

o iíirector intQ,

Antonio José Coelno.

í
A

\

/ht-

<»/!'

Dia 15 de Março de 1854.
Geograpnla e Historia.
Numero dos que compareceram,no cia asima aito,

Nfi 1.

Joaquim igKocio Álvares de Ázevedo, ffi.de Iguacio Manae^Álvares láe
Azevedo, nat. do Rio de Janeiro idade 17 annos. Astroncania

cap.

ôfi artfi. Ifi Pnizica montes da Azia. Política 8.Paulo,Portugal, e

tíulssa. uronologia

^

indicção e circulo lunar*Historla Judas Maca-

"beo e suas victorias.App,simplesmente,
Nfi 2.

Amtonio Jerico de Üredo Júnior fo, de outro nat. do Rfi.de Janrfi.
idade 19 annos. Astronomia cap. 10. Pnisica vulcões da /merica e

lagos. Política sergipe, Matto ^roço. Reino de .«apoleB,Cronologia
Periodo Dominical e moao de achar suas letras, historia Pedro so
bre as agoas e de huth.

Reprovado.

Kfi 3. cenjamim Pinto nogueira fo. ae José Pinto Nogueira,nat. do Ceará,
t

ida e 17 annos. Astronomia Cap. 6® Art, 2fi. Pnizica rios aa Ame-

II

rica,Cronologia equação ijunar e DOlar. historia Annunciação athe

''

O haptismo.Politica-Fará Estadas Unidos da América.App.plenamente

Nfi 4, Franiclim Américo ae Menezes Doria f® de José Ignacio de Menezes,
nat. da hahia.-^-aade 17 annos. cap, 80 Art. 2fi.Phizi ca cabos da Amerj
ca e lagos da Alri ca.Politioa Irlanda Ducaao de Madena,Cronologia
Historia, historia Gedeao f® do Proaigo.Approvaao plenamente.

Rfi 5. Leandro da 6.Freire,ffi de Manoel José da o. Freire,nat. do Ceará
idade 21 annos. Astronomia cap. 7,art.29.Pnizica rios aa América

e lagos digo rios da Anerica digo aa Azia e lagos da Anerica.Pojj^
tlca Espirito bfi.Paizes oaixos,cronoiogia historia e moao de eon

tar 08 annos.Historia o Leprozo.O senturiâo, o ffi de haim ,aigo
Viuva ae halm. App.plenamente.

wfi 6,

Raimundo Ribeiro tjoares ffi de Antonio Ribeiro soares nat,do ph =

idade Í9 annos. Astronomia,Cap. 8. Art, 20,Pnizica rios, montes
e lagoa de África. Política /dagoas, mexico e Reino de Cabul.^;!.^

nologia modo de contar os annos mezes de diversos tempos. Hlatori
de álagdalena degolação de

João Baptlsta. App. simplesmente.

Principiou os exames ás 9 horas e 12 mian + _

^

da manhã. Preziaente o ar.Dr, Director,Examinarão o Professor

^ Cadeira e o hacharel Antonio Rangel Torres Bandeira,
üoniom>e,no impedimento de
Manguinhos.
AZd.

Bia Ib de Março 1854.
Philosopnia.
Humerb^dos que comparecerão ao dia asiroa alto

NO i. José Bonifácio da uosta e tiilva fHao de Pedro Antonio da Uoeta

Eoura nat. das Alagoas, idade 22 annos.Gdàrma HO-s ê,23,40,§§ 5 e 6
do nO 26. i^pprovaao plenamente.
NO 2.

severino líias Carneiro filno de Severino Dias Carneiro, nat. do Ma.
rannao idade 20 annos.- Oharma nOs 32,19,e 4o §§ qq do no 30,
Appr ovado,plenamente.

ijo 3, Joaquim do hego Barros, filno de Jintonio Simpiicio de uarroa nat.
de PercO. idade 16 annos.üharma nos 3b,2I,e 9, §§ 1 do nO ig e go
Conferido,o Bedel Manguinhos.

I&etorlca.

HO I

Jfiduardo Rartelie, illno do irc. João Pelippe Rastelle nat. da Bahia,

IdíKie 16 annos. HO 4- Piguras Poética §§ 5 até o lO do Cap, ge.

i

HO 2

Joaquim RiTaeiro Soares, filno ae Antonio i<ioeiro Soares,nat. do
Piauhy idade 18 annos. jriguras Poética vS

do uap, le.

Approvados plenamente.

oonierido,o Bedel Manguinhos,

Geometria.

HO I

José Booifacio da Costa Moura filüo de Pedro ^hitonio da costa,nat-

de Alagoas, idade 22 annos. uncliaes LO lo proposição 23 LO 30,pj.Q^
posição 3 e 17. Approvado plenamente.

HO 2. Manoel Felizardo Fereeira da &ilva filno de Antonio João Ferreira
Bamaceno nat. do ceará idade 20 annos.- Buislides LO lO porpoziç^gg^^

3 e 4.L0 4fi porpozição 4f Approvado Simplesmente,
HO 3, José Giz. de Moura lilno de Bento José de Moura nat. do

20 annos. ISuoUdes- LO lo Proposição 37. LO 30 Proposição 34.
Approvado peinamente.

Nfi4.

^

José ulz de Moura flluo de Bento aigo João intonio Alencar aat. do

C eará idade 20 annos, Buclides-LO ib Proposição 37,LO SQ.Propozi.
ção 34. Reprovado.

*0 impedimento do aanguinhos,

JL±Á 9^*^ ^

'

conforme- Asd.

. .D

Xii8t& dOB Estudantes reprovados em Fevereiro e Março ae 1854.
Latim.

Maximino Ribeiro ae ^uiar Montarroyos
Júlio Alcino de Castro Oliveira

José fiarcellino da costa Júnior

Manoel de -^orim salgado.

Francez.

Francisco ae Paula Cavalcante de Ai^juquerqve
Marcellino ■^ntonio Pereira Júnior

Ingxez.
Manoel Luiz Pereira Lima

Benjamim Franceilino de Oliveira e Mexio.
TictoBino da oiXva coelxio Maia,
PhilOBOpnia.

José Martiniano Cavalcante de Albiiquerque
F rancisco 8everino Cavalcante ae Lacerda.
Rhetoria.

Bernardo José Curreia ae bá.

José Ignacio da bilva.
Geometria.

Olinpio Marcellino da bilva
Ernesto Facundo de castro Menezes

Baimundo F urtado de 'nlDUQuerque

João Antunes de Alencar
Pemostnenes Jeffersun da bilvelra Lodo

Felippe S uBTte ;gereira Júnior.
Geograpnia.
Olímpio Marcellino aa bilva
Francisco Jacintnc Pereira da Mota

Gaspar Cavalcante de Albuquerque Ucboa Júnior

Pedro Cavalcante ae Aiouquerque Maraxxhão
Antonlo Justino de §ouza,
Leonidas C esar Burlamaque
Antonio Americano ürzeao.
üJstâ oonfonne.

Bduardo boares d*Aloergaria,

J, A

SSoretariQ Interino,

ijfm 9 de Maio 1854.

lllmo. e Sxmo. senhor.

F.A. ao .Uirector int^. da Academia Juridica de Olinda,
em 12 de Abril de 1854.

Tenho a honra de der parte a v,Exci.e. que com o mez de Melt.

ço findarão os exames preparatórios, e que durante o mesmo
mez depois de aoertas as Aulas iorão admittidos as matricu

la OB estudantes impossibilitados de o fazerem em tempo com
petente, como faculte o Aviso de 23 de abril 1829, Exmo.Sr,
a boa ordem com que se lizerão os exames, de que mandei mos

tre no principio a v .Excie. agradou-me, mas o traDalno para
manter essa ordem deixou-me moido, concorrerão 500 examin&ndos, ainda ficarão nas Pastas recoliiidos a Secretaria sgg
querimentos despecnaaoB. O serviço da minha üaaeira a if do

40 anno, aa matricula, de Congregação e de evitar distúrbios
que graças a Peos, não houverao, e o de preparatórios depoia
de abertas as A^ias até o lim de Março, agora exijo que os

Professores mandem as Listas dos matriculados em suas Auiag

que no rim de Março devião manuar; alguns até froje 2 de •'^brii
não remetterâo a esta A^irectorift. Exmo. Senr, heos conserve
a saúde de v.Excia. para acudir a todas as necessidaces do
paiz com eificaeee remedios, Olinda 2 de ^ril de 1654.

O -"ireotor Into.

Antonio José Coelno,

Illmo. e Bxmo. 8 r. Dr. Luiz Pedreira do Ooutto Perraz,!),!). Ministro e
Secretario da Estado dos liegocios do Império.

Illmo, e £xmo. Bnr,

Tenho a hOnra ae aar parte a v.Sxcia. que o estuaante reprov
vaao no lO anno em

Paulo do noqie José F-rancisco Vlanna a.

presentpu a respectiva uuia e que a maneei juntar a outros do.
VMsto.

cumentOB, com que requereo a matricula no mesmo anno, como
COB

Almeida vas.

já tive a lionra de aar parte a v.Excxa. ueos uuarde a v.Kxcia.
Olinda 4 oe Abril de I8S4.

Illmo, e Exmo. ar. ür. Luiz Pedreira ao uoutto Ferraz,DL^-Ministro e
Secretario ae listado dos negocies do Império.

i *:

o iiirector Into.

•♦V ,
t

,

Antonio José coelno.

»

.

•*

^

•

,

Copia.

Illmo. S nr. ftr.-^irector. i>iz José Francisco vianna,Filno le

gitimo do C onselneiro de Sstaao Joaquim ifanciaco Vlanna que
tendo-lüe cnegaao a sua ^uia, para cuja apresentação

lh.e

fixara o prazo de quarenta dias por seo respeitável Despaciao
de 31 de Uarço proximo passado, pelo o qual o mandara matricu
lar no 10 armo desta academia, pertence por isso mesmo que V.

S. se sirva mandar que o ráecretario des^a Academia Junte a dita
('uia a os outros documntos por virtude aos quaes o mandara ma.a

dara matricular: portanto P.a v.S. se sirva alfferir-lhe na

forme que requer,

José Francisco Vianna.— Còmo requer

Olinda 4 de <tbrxl de 1854. Dr. Coelno A^irector interino.

Esté- conforme.

Eduardo Soares d**lbergaria.
Secretario Interino.

fi* "

r

-•

V- •••

■k' V

A
Illmo. e Sxnç», senr.

Tenho a honra de levar ao conhecimento de v,2xci, que para evi-

empenhos e aroitrio na ordem de chamar quaiquer examinanao,
determinei que nouvesse lista, segunao o direito, e antigüidade:

e como que/ique apesar aos meus esforços os examinadoras Cíiegaseem
e se reunissem tarde para examinar, e concorresse um grande numeno de examinaoLos ( 500 ) julguei conveniente nomear um Lente

o Lr, jrrancisoo Joaquim das íjnagas desde 21 de -«'evereiro, que

me ajudou até o fim de Março; em conseqüência aest/S medida cres
ceu o numero dos exames em cada aía, e nenhum estudante que pertendia habilitar-se para matricuia deixou de consegui-ia sendo

approvado, dando-se todavia preferencia para exame os mais pro.
ximos a mesma, guaraando-se o que dispõem o Aviso ae 23,24 de

Agosto ae 1847, Sxmo. aenHor, posso assegurar a v,Bxv.ia, que nujj
ca durou menos de uma hora qualquer exame, e que houverão baetan
tes reprovados, e nSo Oustante isso tiverão lugar muitos exames

(212) e 08 matriculaaos no priMiftiV^ anno não iorão poucos ( 7X )
Bxmo. Senhor, tive a honra ae levar a alta Presença de V.Bxcia
mappas demonstrativos de exames no mez de Fevereiro aiim ae qu^
V.Bxoia, visse o methoao, assim como o pequeno numero em caaa
dia antes de ter nomeaao o mesmo Lente, Exmo. Senhor, o mesmo
metnedo, como verá V.Bxoia. dos mappas inclusos, foi obeervaao

até o fim de Março, quer fosse eu o presidente quer fosse o mes
mo Lente, Bxmo, Sr, iorão estas algumas das providencias dadas
para ooter bom resultado. Deos Guarde a v.Bxcia. como é mister
Olinda 6 de Abril de 1854.

Illmo. e Esmo. Sr. i3r, Luiz Pedrèira do uoutto Ferraz,DigmO.Jáinietro e
secretario de Betado dos Negocios ao Império,

o uirecter interino

/s.

y- - —

Antonio JesI Uoalno,

J

illmo. e Exmo. senhor.

Tenho a honra de dar parte a v^sxcía. que tem mostrado os
visto.
„ COS

Lentes assiduidade, mas o mesmo nao posso dizer dos Proiesso.

Ainieida.Vas.

res do uoHegio das Artes; eu empregarei todos os meios ao

meo alcançe para que se esmerem no cun^rimento d® seus deve*
res. iieos 9uarde a v.Sxcla, Olinda 9 de Ahril de 1854.

O iiirector into.

Antonio Josd «^oelno.

Illmo, e Exmo. Sr, JJr, Luiz Pedreira do Ooutto Ferraz,L,D.
Ministro e secretario de Betado aos üegocios do Império,

r

/■ "

\

IlIfflO. e Exmo . S enhor.

Tive a honra de dar parte a v.Excia, que o estudante José Fran
cisco vianna vindo da jceculdaae de iJireito de a.Paulo para re-

patir na de Olinda o ic anno por âiolestie provada com documento
visto.

apresentou a uula respectiva, e que a mandei juntar a outros

Almeida,Vai?®
documentos, agora levo a presença de ^.Sxcia. isso mesmo consta

te do documento junto, que é a copia do seu requeriemnto ,que
acompanhou a mesma guia, e despacho des^a i^irectoria, que man»
dou juntal-a a outros documentos, como requereo, e era preciso,

D eus (iuarde a v.Sxcia, Olinda Io de ®bril de 1854.

lllmo, e Exmo. br. hr. Luiz Pedreira do ^outto Xerraz.D.l». Ministro e
Secretario de Estado dos ^egocios do Império,

I*

-r-

- ■■
■ -<t. . :

'

O -^irector intQ,

Antonic José uoelno.

^ -

^hieM.e
iíidltai.

A D irectoria muito sente ter ae estranhar o procedimento de

alguns estudantes as des horas do aia 6 do corrente mez dentro
do edificio da Faculdade de i>ireita; os empregauos, que o pre-

sencearão, devem a ar parte circunstanciadamente em cumprimento

dos artos, 10 e II cap, II dos Estatutos, O Oificial que serve
de biecretario desta Faculdade fará affixar este na porta da

S ecretaria depois de registrado, Olinda 9 de Maio ae 1654,

O Uirector into,

i)r,Antonio José Coelho.

/-

/jíSlir
A

*

'r

ma

copia.

Illmo. bnr. Vt, ^irec tor Interino, Tenho a honra de participar a

V.S • que no dia 8 do corrente dae noye para && dez horae dia manhã
houve hum harulno entre ob Academicoe e que o 8r. Dr. Lourenço Tri«
go de Loureiro compareceo entre eiles fez ceesar logo o dito barulho

Deos '^uarde a V.sf Olinaa 9 de Meio ae 1854, O Continuo servindo de
Bedel Bernardo Joaquim de Azevedo.
Está Conforme.

Eduardo Soares d'^bergaria,{^retario
Interino,

t

Oopl a.
lllmo. tinr. iJirector Interino. Tenho a honra ae levar ao co-

nhecimento de v.S. que no dia 8 do corrente dae nove para ês 10
horaB da manha dentro desta Aceaexuia por effexto ae hum barulno

dos Acadeiuicos acompanhei ao Sr.Or, Lourenço Trigo ae Loureiro,©
qual fez cessar o dito oarulno. J& o que ten ho a participar a T.
8 fci U eos "uarde a V.c>. Academia ae Olinda 9 de Maio de 1854,

Joaquim Bernardo de Bíjuza Rangel, uontinuo servindo ae Bedel,

Eatá com orme

Eduardo soares d*Aibergaria
Secretario Interino.

A.

//Ce
-2/

/

\ ,

■Ufc—

CCOpia,

Illmo, Bnr.

Participo a v.o . que no aia 8 do corrente pe>

Ias 9 noras do dia teve lugar nesta Âcademia algumas questões
dos e8T;udante8, e depois poucos instantesdirigio.se para o
mesmo lugar, o lllmo. Sr. J^r. Loureiro e com

a presença do

mesmo cessou toda desordem. He o que tenho a levar ao conheci.a

mento de v.S. Usos uuarde a v.s. C idade de Olinda 9 de Maio

de 1854. Illmc. sr, Dr. Antonio José CoelnoÇ.L.Lirector desta
Academia. Prancísco Luiz Viraens, Continuo servindo de Bcdel.
Zstâ conzorme.
Sduardo Soares d'Aibergaria
Secretario Interino.
✓

j

4c'-

J

■f

Illmo.

e Exmo.

i^enhor.

Olinda 20 de Halo de 1654.

Q,ualquer facto que occorre, me dá cuidado, e muito me deo o
de que trata' a correspondência, pois não sõ estranhei senão

exigi aos empregados participação, a qual só diz que houve
um barulho entre estudantes, qne pouco durou, e que um ã<eBte

fes cessar logo, isto mesmo me assegurou o mesmo Lente na fren
Vieto.

Almeida,
„
C08
Vae.

te do ediiicio, onde eu me aO^va para evitar entraaa de arOna,
ou de quem augmentaase o distúrbio, pois as praças que há na fre

te sempre fazem algum serviço em taes casos quarto a Directoria
dellas precisa,. Alem ae estranhar o lactia e prohihir por edi.
taes o uso de bengalas, tenho dado outras providencias, e como

esteja no aominio do publico peia imprensa, ella porá os nctnes
dos autores na presençodos pais. i;eo8 Suarde a v.Bxcia. cqbo
nos é mister.
xfe

v.Üxcie. humilde servo.

Ântonio José Uoeiiio,

A.

-t-

h

i-yjülíti-i-

Zllmo. e Exmo. benüor.

Ab inclusac participaçBes aos empregaaos acerca do que occor.

reo no díaS de corrente não me privarão ae estranhar e dar pro
videncias, como ja tive a nonra de levar ao alto conhecimento de
VlBtO,
V.Excia. como nos é mister. Olinda 22 de Maio ae 1854.
Almeida

Illmo, e Exmo. tír, hr. Luiz Pedriera ao *Joutto Perraz,D.D,Ministro
C08

Vae.

e secretario de Estado aos iJegocios do Império.

O A/irector intfi,

Antonlo José ^oeino.

iLr K ^

y

7 t-S

f' • '! '' ♦
• ..

Zllmo, e Sxmo. Senhor.

Cf.:^ \

Tenho a honra de levar a Mta Freeença de V.Excia. a Relação aos
estudantes Reprovados eoi fevereiro e Março ae 1854. Deos 6 uarae
a V.Sxcia. Olinda 9 de Junho de 1654,

J

lllmo. e Sxmo. Sr. Br. Luiz Pedreira do 6 outto Ferraz, Bgnc.Ministro

e Secretario de Estado dos Aegocios ao Império.

O i^irector intO,
• n .•

Ântonio José uoelno.
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^U/Mo //íí^
Illmo, e Exmo. senhor,

^

Tenho a honra de levar ao alto conhecimento de V.Excia. que
tendo dado parte de aoente o Lente uatnedratico da Uadeira do

do Ifi anno o Dr, Pedro Autran da Matta e Albuquerque, e estan
do todos os Lentes presentes occupaaos, e por isso só podendo

ser suprida essa Cadeira por algum Lente designado pela Congre.

gação a convoquei para esse lim no dia 15 do corrente mez, e
r

como nennum dos Lentes presentes poaesse prestar-se, convoquei

i

outra para o dia 18 para o mesmo lim por se apresentarem dois
Lentes, que não estiverão presentes a de 15, e nenhum pode
prestar-se; nessa mesma c^ongregação apresentei os Aviso de 4
e 5 do corrente mez dirigidos a uirecturia e do seu conteúdo
ficou inteirada a Congregação. Deos Guarde a V.Sxcia. Olinda
20 de Julno ae 1854.

$

i
^Illmo, e Esmo. Sr. Dr, LUiz Pedreira ao Coutto Perraz.LigmB. Mtno.e
Secreto, de Estado dos hegocios do Império.

O Lirector int®.

Antonio José uoeino.

Á.

IlImOt e Exmo, Senhor,

Tfinho a honra de dar parte a V .Excia, que hoje foi designado um

Lente Cathedratico para accumular a uadeira do IQ anno, durante o

impedimento do respectivo Lente, peia uongregaçao, que pmra esse fim
convoquei afim de evitar a continuação de faltaa de lições.
Deus uuarde a v.Sxcia. Olinda 22 de Julno ae I8ft4.

Illmo. e Exmo, Sr, Dr, Luiz Pedreira do ^outto Ferraz i>,J),Ministro e
Secretario ae Estado aos líegocios do Império,

O oirector intQ,

Antonio José uoeino.

I

üqpia.

Aos vinte oito de Julno de mil oi$o centos e cincoente e quatro neste

Edifício que serve de Academia, na sala do sostume reunidos os Lentes

abaixo asslgnados faltando com causa os Srs. Drs. José Jáento,bandeira,
•a

W"-

Baptista, Autran, Nuno, Zacarias, e Joaquim vüella. Declarou o lllmo.
Sr, Dr. Antonio José ü oeluo, Director Interino que convocara esta
Onngregaçao para se providenciar provisoriamente sobre a 2« Cadeira

do 20 anno que se achava regida pelo br. Joaquim Vilella que deo par»
te de doente, e por não haver quem poaease se encarregar'dessa Cadei»

ra a congregação não poae nomear Lente algum, O br. Jeronimo Vilella

t

requereo que se levasse ao conhecimento do üoverno Imperial por inter

medie do Exmo, Ministro e Secretario de Estaao aos begocios do Império
que esta Academia actuaimente tem falta de Lentes para reger as suas

Cadeiras, visto, o impedimento legitimo que apresentao alguns para accumularrem as Cadeiras daquelles que se achão impedidos; foi deferido
o requerimento declarando o ur, ^hagas que o Uoverno laiperial tem re

cebido participaçoens aa parte da birectoria a respeito ao formal e
sclentiiico da Academia, e que estas laltas momentâneas ae alguns Len

tes não podem ser supridas, por nenhum aos Lentes poder accumular por
dous ou tres dias. O Sr. Director disse que tem lavado tuao ao conhe

cimento do coverno Imperial, e provou com o livro dos registros onae
ee acnão com data de 20 e 22 do corrente ofxiclos communicando ao Go
verno as providencias que deo, e axinai obteve por em exercício a Ca

deira do 10 anno. E por não haver mais naaa a tratar levantou a Seccfio
S eu Eduardo Soares de Albergaria Secretario Interino, este fiz.
D r, Coej.no,b irector interiao, JJr. Jansen, br. Chagas, br. Loureiro,
9

br. V llella Tavares.

jsstá conxorme.

Eduardo soares d*Albergaria.
Bdoretario Interino.

lllmo. e Exmo. tienr,
2. • '

fÜ'
m

< •'

rili r

Tenho a honra ae aar parte a V.Excia, que tenao participado doença

o ttubetituto encarregado da 2? Cadeira do 20 anno, e estando pecupadoe todos os Lentes, e Substitutos presentes, e por isso só po.
dendo ser suprida essa Cadeira por algum Lente designado pela Con.

gregação, para esse fim convoquei-a no dia 28 ao corrente mez, e
não houve quem poaesse prestar-se; nessa mesma uongregaçao requeieo

r
u

o Substituto Lr, Jeronlmo vivella de Castro Tavares, que se levas

l

se ao conhecimento do Coverno Imperial que es^a Academia actueilmen»

te tem falta de Lentes para reger as suas Cadeiras, visto o impedi,

mento legitimo, que apresentão alguns para accumularem as Cadeiras
da queiles que se acuãu impedidos, ioi deferido o requerimento,de
clarando o Dr, Cnagas que o Governo Imperial tem recebido partici.

paçõos da parte da Directoria a respeito do íornno^íe scientifico
da Academia, e que estas faltas momentâneas de alguns Lentes nSo
podem ser supridas, porque nenhum aos Lentes pode aceumular por

dois,ou três dias. Deciarei na mesma Congregação ja ter levado tudo
ao alto conhecimento de V.Excia. e ccsn eifeito levei, e provei fa

zendo ler o livro ae registros, onde acnao-se com data de 20 e 22,
do corrente oiflcios communicando a v.Sxcia. as providencias, que

dei convocando Congregação e que em fim por essas providencias oDtive por em exercício a Cadeira do lo anno. Sxmo. br. os citados

oflicios de 20 e 22 do corrente mez Jã devam ter cuegaao ás iíãos ae
V.iBxcia. Exmo. br. da Acta inclusa por copia de 28 do corrente, e
f

dos otiicioB Ja citados de 20 e 22 não Inclusos por copia verá V.
Sxcia, que teniio levado tudo ao alto conhecimento de V.Excia.
Exmo. benr. e continuarei nas ailigencias aiim de obter algum Len-

te para esta 2? do 2o anno. heos Guarde a V.Excia. Olinda 29 de
Julno ae 1654.

lllmo. e Exmo. or.Or. Luiz Pedreira ao Coutto Eerraz,Di£^B,]linÍ8tfi.e Se
cretario de Estado dos i^egocios do Império.

f—

•-'Vy

Director intfi,Antonio José Coaino,

\8b^
Copia.

Aos sete de Agosto de mil oito centee e cincoenta quatro neete EdiCi.

cio que eerve para Faculdade de -^ireito na Bala ao costume reunidos
os Lentes abaixo aesignaaos, leltando com cauza os Srs. Lrs. José "B&n»
to,Bandeira, Zacarias, Autran, Baptiste, e Joaquim *ilella. Declarou

o Illmo. Snr. Dr. Feleppe Jansen de Castro e Aiouquerque üirector in
terino que esta Congregação fora convocada pela Directoria para dar

execução aos novos Estatutos desta Faculdade de Direito,os quaes sen
do apresf^ ntadoB pelo Director interino Juntamente com o Aviso do Mi.

nisterio aos XJegocios do Império de 22 de Julnc passado, forão lidos
assim como o dito Aviso; e entrando em duvida se a Congregação deve

desde J& entrar nos traoaihos necessários para a organisação aos re.
gulamentoe, que ihes incumtoem os novos Estatutos, ou esperar por or
dem do Governo Imperial coniorme o artigo 166 dos mesmos Estatutos

loi vencido que a Congregação devia desde Já entaar nesses trabalhos
senão de voto contrario os Srs. Drs. Jansen e Jeronimo Vilelia a •yig
ta do artigo 166 doe novos Estatutos, nesta occazião cetirou-ee o
kl
JVujifi

•

Soutorríor encommoaado. Requereo o Dr, Loureiro que avista aas encon
tradas opinions que se manifestarão na discução da duvida acima decia
rada.fundadas, huma na disposição do artigo 166 e outra nas disposi-

çoens do artigo 21 § 3 e dos mais a que elle se refere assim como t^
oem no Aviso acima citaao a Congregação decidisse se os regulamentos

que a maioria já decidio que começassem a ser organisadus desde já tão

i

•somente o regulamento de que falia o artigo 21 §30 e os mais que elo.©
ee referem ou alguns outros, e a congregação deciaio que ella se acha
autnorisada para organizar os regulamentos que me incumbem os noyos

Estatutos. Declarou o Sr. Director interino que por impedimento do Sj.
If

Dr. Ccoeino acna-se sem exercício a I^ Cadeira do 4C anno e que a Oon
gregsção designasse algum dos Srs.Lentes para accumulal-a, o que não

teve eifeito por nenhum dos Lentes poder íazela; Declarou mais o Dip©
ctor interino que avista do artigo 99 dos Estatutos era necessário

haver na becreteria da Faculdade hum livro para o fim determinaao no
mesmo artigo, e a Congregação rezolveo que se applicasse a esse fim
um dos que existe em branco na becretarla. Ne8t.a occazião requereo o

Dr. viiella Tavcures que se addi&Bse a presente Besaão para outro dia

20.

Visto serem mais de duas horas e meia ua tarde e haver muitas ma
térias a tratar, e o St, üirector interino designou o dia 9 do
corrente pelas onze horas em que finaa o exercício das Aulas.

E eu Eduardo soares d'Alhetgaria Secretario Interino este fiz.

'

D r. Loureiro.ür." Tilella Tavares,
E8t4 conforme.

Eduardo Soares d*Aloergaria.

4

Secretario Interino.

4^

I

f.-..

' ' .'í'
Iilmo. e Sxmu. Senr.
ü Correio dfe

Piculd&de que
tfcir.bem serve de
Guarda, foi no

meado por por- I-evo ao conhecimento de V.Excia. n ue por impedimento legiti-

usriia de 22 de

Lentes mai» sntigoa desta Paculd&ae, os Lrs. Antonio

Novenbro de

José Coelho, Pedro Autránda ratta e Albunuefoue acho-me nea1830,e percebe

í gratificação .®Bexercicio di .biT.eci^opis.(3e8de o dii cinco do corrente por
de 300Ç.
agj. eu
Lentes presente» em exercicio o mtis antigo,
ü portrfl da Bi-

bliotheca da mes-

Outro sim rue esta üirectoria recooro o exemplar dos no-

:í.t Paculdade foi

iiOmeadü pelo

•

"'"OS Estatutos, que acompanharão o Aviso de 22 de Julho pro-

Presidente de

Perna.úbuco em

31 ,Qe

xiino passado; o que tudo se cunprio.

âí

*

pelo Goveyio Bor

portaria

jC

■*?rbli'íroc»d*.-5»a-lt:o'ngregaç2o aos Lentes desta Efcculdade

IS42,tpprov^o

'

BM^xn^dyr^^cui7ip^^men*í>»5i«G^^6-..qufc'nto lhe incumbem ditos Es-

de raio do dito

anno
tence ' tatutps;
,o que nella se deiitier.oji. acha-se na copia da sua
a gr&ti licacs^,
-^í
„ '
de 3üüi^, annual.r, acta, oue levo a-õ conhecimento de V.Excia.
mante; 3ü04i,de
r- j..
a

ordenado, 6ü$,de

gratificação.

E o Servente

-

bon».inuâ). ^em exercicio a 2

^

®

da me-ms Biblio-

thecs tem 20*^^,

cadeara do 2*?^ ahno, e agora

4fi.anno por falta de Lentes,que as posaao accumular,

Directoria pede ao Governo de Sua Kagestacie o Irapera-

de ordenado, e

SOtf.de gratifii^-dor hsclsrecimentos acerca do Guarda e Correio desta Eaculcac?ão;mfcs não

consra auem

dade, cujo lugar pelo artigo 154 dos novos Estatutos ficou

elle seja,nem

quando foi no- eupprimido, se -feve continuar ao serviço ds Eaculdade avis-

mesdo pelo Pre

sidente.

<
«

falta de empregado» de que se sente esta Paculdade.

GontaDilidade, Este Empregado conta para mais de 24 annos de serviço, e he
em A'.de

Outubro

de Iüb4.

° mais antigo que existe. Outro sim í cerca dos actuae» Por-

Carvalho, teiro, e üervente da Bibliotheca, visto que no» novos Esta.

p.ii. fa O Gr.Dr. futoi se nao menaionarão aouelle empregaco e servente; accre
Lirector da Pa-

culdade de Li- cendo que a Bibliotneca actual está em edifício differente
reitü de

Olin

da em 9 dê Ou- ® distante ao que serve íctualmente para a Faculdade de Li_
tubro de 1654.

n.

Foram remetti- i^^lto. finalmente pede e requer ao í^ilesmo Governo a remessa
dos ao Dr.Sr.

Director 15

.

Exem|)larei irapressoí.

K
f

y

mãi» alguns exemplares ao» Istatutos para serem distribui

todos os lente», e mid s Empregado# da Faculdade, da#"

Aulas Prepart tori as , e da Bibliotheca,visto que só psra o

-o •■fcr.iinte he nue se podem ecniprai- com o volume da colieaçjQ
• de Leis do anno corrente .leos Guarde s V.Excia, 01 inca 8 de Ã
de I854.Iiijno. e Exmo. Enr,Conselheiro Lr.Lui? Pedreira
^outo Ferras,i'ini#tro e SeGreto.de Estado dos Fegoeio» do
Império.

Director'ínlÍíino^"''^""

® Albuquerque.

ü-opia.

üim Congregação de vinte oito de ^ostu de mil oltocentos e cincoenta quatro reuniaoB o lllmo, onr.Blrector Interino, e os lentee aoai.
xo aeciaraoe; leo«se o requerimento do üacdarel Ernesto de Aqulno
jt!'Dn8eca, que tenao tomaao o Gréo ae -oacnarel üormado em Outubro do
anno proximo paesaao, pede que se Ine de a sua carta e a congrega,

ção lhe deo o despacno seguinte;• Não se poae deferir sem previa
decisão do Governo., e resolveo que o Director da i^aculdaae cônsul,

4

tasse ao Governo a este respeito, senão de voto uontrario o i>r.Ai.
veXlos. E eu Eduardo Soares â'itj'bergarie secretario Interino, este

fiz. ur. Coeiiio,i)irector í£itfi,nr. Jansen, ur. uhagae, Dr. Aivelloelnglez, ur. loureiro ur. viveiia Tavares.

Sstâ com orme
Eduardo bnares d*Albergaria.
Secretario Interino.

f ,

i.

P.A. ao i^lrector interino da
T
IlIfflO, e Exmo. snr,
faculdade de Direito aa Olinua em ^2 de Outubro
de 1854.

Tenho a honra de pedir a V.Excia, esclarecimento nSo sô acer.

ca do Kodelo das uartas de hacharel formado desta faculdade
de que trata o art». 160 in fine aos novos Estatutos de 28

4

de '^bril 1835 senão soore o que dispõem o capitulo 5 princi
palmente do arfi. 76 dos mesmos Estatutos, visto que estão
proximos os exames ou actos,

jjeos Uuarde a V.Excjka. Olinaa 29 de Agosto ae Xe54.

Illmo. e Exmo, Sr. Conselnciro Dr. Luiz Peareira do (Joutto Ferraz,
Dignc. Uinistro e Secretario ae Estado aos Negocies ao Império,

O uirector into.

Antonio José ooelho.

4

9

r 4^—*

'fy <
y

£m 29 de 9Dro de 1854,
P, A. ao Sr, i)r. Uirector

lllmo. e Sxmo. 8nr.

aa jtaculaade de iJireito ae
Olinda eis 19 de 6oro de 1854.

Tenho a honra ae levar ao alto conhecimento ae V .Exci

que em C^ongregaçao de vinte oito do corrente mez leo.se o reque.
rimento do üacharel Ernefcto ae Aquino l-onaeca, que tenao tomaao

4

O Gráo de Bacnarel Purmadu em Outuoro do anno proxfl, paasaao p®
de que se lhe de a sua Carta, c a Congregação lhe aeo o Despacho
seguinte: Não ee pode deierir sem previa decisão do coverno. E y
B

solyeo que a Directoría oa Paculaaae consultasse ao G overno a «g
te respeito, em conseqüência aguarda a mesma Directoria a escia.
recida Dicisao de v.Excia, visto o linai ao arto 160 aos novos

Estatutos, devenao seguir-ae em tuao o mesmo moaexo para amoas ae
Faculdaaes, ueos uuarde a V.Excia. Olinda 29 ae Agusto 1854,

Ilirao. e Exmo. br. Conselheiro Dr. Luiz Pedreira do Couto -Sesrae,
DD,Ministro e Secretario de Estado aos isegocios do Império.

t
I

#

4

i .

1 ^

»

O i;irector interino,
Antonio José coelno.

Illmo. e Exido. benhor.

Tenno a honra de passar ás Maõs de v.Excia. a lista inclusa dos
Reprovados era Bovemoro prox. linao nas matérias preparatórias.

Pé taes Reprovaaos Já requererão admissão a novo exame João Jo«
4

vencio ferreira de Aguiar^ Reprovado em Geograpnia; Miguel Ber.
nardo vieira de Amorim, Reprovado em Latim, aquelle sob minha
presidência, este soo a do Pr. franuisco de Paula üaptlsta, o

Visto.

qual tem dito Já que os tres R.R.R. não me derão soienuia infuG08

Almeida.Mas.

^

sa; Exmo. benr. a toaos tenho dito em requerimentos- Rao tem por

ora lugar, visto ter siao Reprovado era Bovemoro p. findo, e quan-

.

do digo-não tem lugar por ora, Já se entende a pertenção de Já,
e Já ser admittiao a exame novo e segundo ae matéria preparatória

,

em que foi reprovadoem Novembro prox.passado,o que ocultão mas
consta aa Lista

inclusa,e dos Livros.

Sxmo. Senr. rogo a V.Excia. que se digne marcar praso para admis
são de novo exame de matérias preparatórias, emque foi reprovado
qualquer estudante, ueos ^uarde a v.Sxuia.
Illmo. e Exmo. br. Conselheiro pr. luiz Pedreira, ao Goutto Perraz,
D.S.Ministro e S ecretario de Estado dos Negócios do Império.

{
hirector into.

Antonio José Coelho.

Heiação dos Sstudantes reprovados em Novemoro de 1853,

Geegrapnia.

iJia 3. João Juvenci o Jcerreira de Aguiar. ,
ditfi.II Erancisco José Martins Penna Júnior

I
i

Latim.

jjia 5

Bartholomeo Torquato de Souza e Silva

"

Miguel J5ernardo vieira ae Amorim

"

dS dfi. .Manoel Olavo do Rego Sarros

dfi 90

José ^lementino ^enriques da Bilya

au do

Francisco Olegario de Vasconoeiios Galvao

Francez.

dia 9

Manoel de ^orim Saigado

dO do

Francisco Emigaio Pereira Lobo

^nglez.
dia 9

José Antonlo Ooeiuo.

ueneotria.

t

dia I4 lígjuoei Felizardo Ferreira e Silva.
conforme

O ildrector into.

Antonlo José Coelno.

•»

lot^o \SÇ^-

,
I

Illmo. t Exmo. bnr.

Tenho a nonra ae aar parte a v.Bxcia, que ae conformidade

♦

com o artigo 67 cap. 4 aos Estatutos de 2ü de Aoril do andante anno, lorao encerradas hoje as aulas desta Faculdade

visto.
C08.

Almeida Vas.

de Direito por ser o dia 15 impedido ( Dcmingo ),

Deoo tiuarde a v.Bxoia. Olinaa l4 de Outubro de 1664.

Illmo, e Exmo. Snr» Conselheiro Dr. Luiz Pedreira do couto Ferraz
LD. Ministro e Secretario de Estado aos wegocios ao Império.

O Director interino,
Antonio José Coeino.

4^
/P Z9-:

'^.•1
'-V

Xllmo. a Sxmo. senhor.

Tenho a honra de dar parte a V.Sxcia. que a communicaçSo des
sa becretaria de jsetado dos x^egocios do Império acerca aa li

I

cença de tres mezes com yencimentos ae ordenaao por moléstia,
visto.

concedida ao Lente Cathedratico João uapietrano fiandeira de
«
í

Alneida. Vas?®®
líello foi receoiaa, Permitta que renove meus sinceros protes

tos de muito respeito e veneração. i;eus ouarde a v.Sxcia. mui'
tos annos. Olinda 21 de Outuhro de 1854.

Illmo. e Exoio, ar. üonseineiro Dr. Fausto -"ugusto de Aguia^, D.D.Official Maior da secretaria de Estado dos j^egocios do Império.

o i^irector into.

' Antonio José (joeluo.

$

J

Xllmo. e Exmo. £>nr.

vMsto.

Almí^VasÇ®®
Accusendo receoido o Aviso ae 9 do corrente mez tenho a
t

\

honra de aar parte a v.Ejccia. que fica cumprido dito Aviso,

não e6 quanto a conservação doe actuaes empregados, senão
quanto e distribuição dos Exempleres aos Estatutos,
Deos uuarde a v.Exoia. Olinaa 23 de Outubro ae 1854.

Illmo, e Bxmo. Sr. Conselneiro Dr, Luiz Pedreira ao ooutto Perraz.

V

O lUrector into,
Antonio José uoexho.

1

,9.
^2-/ -

■i
. .:■ I- í^ffs
.'.u

;VJ

Illmo. e Extuo. Siir«

T^nho a honra ae passar as Mãos de v.Excia, a copia Inclusa
e delia verá v.Excia, o que obetou por- alguns dias a fransfe.

rencia da Faculdade, e tamoem seus trabalhos, visto só deve
ram estes ter lugar no Reciie. ueos Guarde a v.Excia, Recife,
30 de Outubro de 1654.

Illmo, e Exmo. »r. C,onaelheiro Dr. Luiz Pedreira do coutto
Ferraz, DD, Ministro e becretario doe Estaao oos J^egocios
do Império.

- h...

. '■»

O -"irector into,

Áutonio José uoelno.

t

i
4

Coapia.

Edlctal.

Pela -^irectoria da i^aculdade de Direito se laz publico pare
conhecimento dos interessados, Que, devenao tar lugar a
transferencia do Arcniyo da mesma até o dia primeiro de Ko*

vemoro do corrente anno por acnar-se prompto o lugar para ie

\

Bo, e para os trabalnos aa laculaaae na casa, que se prepara
f

a

no R ecife, e por conseguinte ter cessaao esse impedimento

devem começar no aia três ao mesmo mez os traoaliios dos actos
também dos exames de preparatórios, comparecendo os respecti

vos estudantes para tirar ponto para aquelles abtos as sette
horas da manhã do dia deus na referida casa. O Official
serve de secretario, aepois de registrado opresente, o_ lará

publicar na forma ao estylo, e peia imprensa. Reciie, 30 ae
Outubro de 1854.

ü Director interino

Antonio José ^oeiao.

:c;

