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Sabino Olegário Ludgero Pinho, Doutor. — Filho de Pedro José de Pinho, natural de S. Christovam,
e D. Anna Joaquina do Sacramento Pinho, natural de
Villa Nova, nasceu a 11 de Julho de 1820 no sitio PapaOvelha, perto do povoado de ilha dos Bois, municipio
de Villa Nova, e falleceu no Arraial, subúrbio da capital de Pernambuco, a 17 de Novembro de 1869. Nos annos de 1826 a 1839 applicou-se ao estudo dos preparatórios na cidade de Penedo e na capital da Bahia, para
onde partiu e m 1838, resolvido a fazer o curso da Faculdade de Medicina, que frequentou até receber o doutrorado a 21 de Novembro de 1845.
Nesse m e s m o anno entrou para a vida pratica como
vaccinador na Matta de S. João, por nomeação do governo provincial. N o exercicio da clinica foi medico allopatha até 1847, tornando-se
dahi e m deante convicto sectário das doutrinas de Hahnnemann, depois de se ter
restabelecido de gravíssima
moléstia, debellada pelo tratamento homeopathico.
D a Bahia retirou-se e m
1848 para o Recife, onde chegou a 3 de Julho, fazendo
annunciar pelo "Diário de
Pernambuco" a missão que
ia cumprir de preconizar as
vantagens therapeuticas da
medicina homeopathica, até
então pouco conhecida no
Brasil.
Dr. Sabino Olegário PiPrimeiro propagador da
nho
homeopathia e m Pernambuco e nas demais províncias
do Norte, percorreu-as todas
até ao Pará, divulgando a excellencia do seu methodo
de curar e m numerosíssimos artigos, que escreveu sob
sua assignatura nos jornaes de Pernambuco, principalmente, e nos da Bahia, Alagoas, Parahyba, Maranhão e
Pará, muitos dos quaes foram transcriptos e traduzidos
e m Portugal, França, Inglaterra, Itália e America do
Norte. E m 1859 realizou u m a excursão scientifica a Europa. Depois de alguns annos de permanência no Maranhão, onde se ligou pelo casamento a u m a senhora
de distincta familia, fixou residência no Recife, adquirindo dentro e m pouco tempo considerável clientela e
u m extenso circulo de amigos e devotados admiradores.
Desde então o seu consultório se constituiu o ponto
preferido pela maioria daquelles que careciam de conselhos médicos, tento quanto a afamada pharmacia —
Sabino — que ainda hoje se encontra na capital pernambucana, perpetuando o nome do séu illustre fundador. Não se limitaram somente á medicina as manifestações do seu espirito esclarecido; ellas revelaramse também com egual intensidade e m outra esphera de
acção muito differente e positivamente menos calma e
menos consoladora.
C o m o consequência natural das relações pessoaes
mantidas com os directores da opinião immediatamente
responsáveis pelos negócios públicos do paiz, deixou-se
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attrahir pelas miragens tentadoras da politica, que lhe
absorveu u m a bôa parte da fortuna, recebendo e m troca
da sua extrema dedicação partidária u m a cadeira na
Assembléa Provincial de Pernambuco nas legislaturas
de 1856 e 1863.
E porque como politico não soubera ser, sinão o
que sempre fora como medico, desinteressado e de modestas ambições, não recusou o posto de confiança indicado pelos seus correligionários, embora e m sensível
disparidade com o grau de prestigio a que se elevou no
seio do próprio partido.
O seu desprendimento pelas honrarias e distincções
officiaes o induziu a rejeitar u m baronato espontaneamente offerecido e bem possível seria que, por mal entendida coherencia, rejeitasse egualmente o titulo de
conselheiro com que ião ser galardoados os seus altos
méritos, si tão prematuramente não tivesse sido surprehendido pela morte. Diversamente era o seu sentir
quanto ao m u n d o litterario e scientifico, onde recebeu
com desvanecimento as mais eloquentes provas de subido
apreço.
Assim é que foi sócio effectivo da Sociedade Instructiva; da Auxiliadora da Instrucção e do Instituto Litterario da Bahia; m e m b r o do Instituto Homeopathico
rio Brasil e seu representante nas províncias do Norte;
fundador e director da Eschola Homeopática de Pernambuco; fundador das sociedades homeopathicas da
Parahyba e do Maranhão; m e m b r o correspondente da
Academia homeopathica do Rio de Janeiro; da Academia medico-homeopathiea do Brasil; do Instituto homeopathico de Pariz; das sociedades Medica homeopathica de França, Hahnnemanianas de Pariz e de
Madrid; das Academias homeopathicas de Turim e Palermo.
A sua biographia foi escripta por seu irmão, bacharel Themistocles Belino de Pinho, natural de Alagoas e
publicada no "Jornal do Recife" entre os annos de 1860
á 1863.
E m 1844 escreveu n u m jornal da Bahia sobre a "Educação" offerecida a "Sociedade Instructora" de que era
secretario. Notável cantor e eximio violinista, cultivava
tão apaixonadamente a musica que a escolheu para assumpto da sua ultima prova académica, escrevendo:
— Considerações acerca ãa musica, e suas influencias
sobre o organismo: these apresentada, e sustentaria perante a Faculdade de Medicina da Bahia e m 21 de Novembro de 1845 para obter o gráo rie doutor. Bahia,
1845, 56 pags. in. 4.° gr. Typ. de José da Costa Villaça.
Escreveu mais:
— Annotações ao ãiscurso pronunciado pelo Deputado Wolff na Camará dos representantes do Grande Ducado de Hesse e m 1839. N o "Medico do Povo", n. . . Pernambuco.
— Propaganda homeopathica e m ~""tnambuco desde
Julho de 1848 a Janeiro de 1849. Pernambuco, 1849, 216
pags. in. 8.". Typ. de M . F. de Faria.
— Thesouro Homeopathico ou vade-mecum do homeopatha: methodo conciso, claro e seguro de curar
homeopathicamente todas as moléstias que affligem a
espécie humana, particulanmente aquellas que reinão
no Brasil. Redigido segundo os melhores tratados de
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homeopathia, tanto europeus como amerieanos, e segundo
m e s m o anno a de chefe de policia do Amasonas, onde
a própria experiência. Recife, 1854. Segunda edição.
e m 1865 foi director geral ria instrucção publica.
Idem 1862, 2 vols. in. 8.°., 895 pags. de numeração seE m 1866 o governo designou-lhe a comarca ria Imguida. Typ. de Freitas Irmãos — Terceira edição, conperatriz, no Ceará, de que também foi chefe de policia
sideravelmente augmentada e melhorada. Idem 1871.
e m 1867.
C o m o retrato do autor, u m a estampa do tubo intestiJuiz de direito da comarca de Jacarehy, e m São
nal e cerca de 1000 pags. in. 8.". 4." edição consideravelPaulo, foi removido e m 1872 para o de Porto Alegre,
mente augmentada e annotada segundo os progressos da
sendo nomeado auditor de guerra para a mesma cidade
sciencia, por seu filho João Sabino Lima Pinho. Idem,
e m 1873.
1883, 2 vols. in. 8.°. de 794 pags. de numeração seguida.
Elevado e m 1882 a desembargador da Relação de
Typ. do "Homeopatha" — Quinta edição. Idem, 1887 com Belém, no Pará, conseguiu ainda nesse anno ser remoas mesmas indicações precedentes. Sexta edição. Idem
vido para a de Porto Alegre, da qual foi procurador da
que se aposentou depois
1898, 2 vols. in. 8.". de LII-841 pags. de numeração
coroa e presidente, e e m
seguida. Typ. do Medico do Povo. A Sétima edição está
de alguns annos de exerciprestes a sahir.
cio.
— Discursos recitados por occasião da installação
Occupou cargos de conda Sociedade Homeopathica da Parahyba (1849), do Mafiança politica na monarranhão (1849), e, da Sociedade Homeopática Beneficente chia, como
no
regimen
de Pernambuco. Recife, 1855.
actual. Os partidos então
— A Homwopathia c o Cholera: opúsculo dedicado
dominantes o elegerão depuaos dous extrenuos deffensores da homoeo^athia no Setado provincial por Sergipe
nado Brasileiro, os Exmos. Srs. Morquez de Olinda e
nas legislaturas biennaes de
D. Manoel de Assis Mascarenhas. Re?i'.'e, 1855 e 1856.
1856-1857 e 1858-1859 e em
— Discursos pronunciados na Assembléa Legislati1890 para o Congresso Conva Provincial de Pernambuco por occasião da discussão
stituinte do Rio Grande do
do projecto apresentado pelo deputado... para a creação
Sul.
de u m a cadeira de homeopathia no Gymnasio Provincial.
Os
notáveis serviços
Recife, 1856.
prestados á causa do direito
— Apontamentos para a Historia da Homteopathia,
e da justiça merecerão do
ou resposta ao Relatório do estaão sanitário ãa Provinciagoverno do Império, como
Salustiano Orlando A
ãe Pernambuco e m 1855 publicado pela Commissão de
de alguns governos estranCosta (Conselheiro)
Hygiene no fim do anno de 1857. Recife, 1859.
geiros as maiores demons— Diário ãe um meãico, ou viagem á Europa do
trações de apreço que o hoDr. Sabino. Este opúsculo trata de differentes objectos
m e m publico pode dignautilíssimos aos homens de lettras, e aos pães de famímente aspirar. Honrado com o titulo de conselho de
lias. Recife, 1861.
S. M . o Imperador Pedro II, conferido por decreto de
— Tratamento Homceopathico preservativo e curativo
2 de Julho de 1889, reunia a este os títulos de fidalgo
do cholera morbus: opúsculo offerecido e dedicado ao
cavalleiro da Real Casa de S. M . Fidelíssima, cavalvenerando medico, E x m o . Sr. Conselheiro Dr. João
leiro da Ordem de Christo e commendador da Real OrAntunes de Azevedo Chaves e á Faculdade de Medicina
dem Militar Portugueza de N . S. da Conceição de Villa
da Bahia. Recife, 1862, 24 pags. in. 8.°. pq. Typ. de J.
Viçosa.
B. de Loyola.
Depois de aposentado, passou a residir na capital
— Associação Promotora da colonisação polaca no
federal, onde se dedicou á advocacia.
Brasil 1866. Transcripto no "Correio Sergipense" de 7
Insigne mestre do direito positivo, notadamente na
a 22 de Abril do m e s m o anno.
parte relativa ao direito mercantil, os seus commenta—' Cartas escriptas as suas filhas Maria Sabino e rios ao Código Commercial do Brasil, desde logo adoptaFilomena Sabino, alumnas do Collegio Catholico — Sados nos cursos das Faculdades rie direito, grangearâogrado Coração — estabelecido e m Rochampton Lourdes.
lhe o elevado conceito de que sempre gozou entre os nosNo "Correio do Recife" de 1868, pags. 75 a 77.
sos jurisconsultos de maior nomeada.
Redigiu:
Sua biographia foi publicada em Outubro de 1889
— O Medico ão Povo: jornal consagrado á propana " A Comedia Social" de Porto Alegre e transcripta
ganda homceopathica. 1850-1851.
no "O Republicano" de 3 de Novembro seguinte, quando
Salustiano Orlando de Araújo Costa, Conselheiro.
ainda se editava e m Larangeiras.
— Filho de Manuel Joaquim de Araújo e D. Maria
Escreveu:
Victoria de Araújo, nasceu a 8 de Junho de 1834 e m
— Relatório apresentado a 31 de Janeiro de 1866
S. Christovão e falleceu na Capital Federal a 23 de
ao Ulmo. E x m o . Dr. António Epaminondas de Mello,
Agosto de 1908.
pelo Director Geral da Instrucção Publica. Annexo ao
Por u m a natural inclinação para as letras precoceRelatório com que o referido doutor entregou a 24 de
mente manifestada desde a meninice, foi levado a proJunho do m e s m o anno a administração da Provincia
curar u m outro centro, e m que com maior proveito pudo Amasonas ao E x m o . Sr. Dr. Gustavo Adolpho Radesse preparar o espirito para estudos mais aprofundados.
mos Ferreira, Vice-Presidente da mesma.
N o louvável empenho de realizar tão nobre aspiração
— Código Commercial do Império do Brasil annodeixou a familia para fazer o curso de humanidades
tado com toda a legislação do paiz que lhe é referente;
n'um dos mais acreditados internatos da Bahia, seguindo
com todos os arrestos e decisões dos tribunaes; conaos 17 annos para o Recife, e m cuja Faculdade recebeu
frontado e m seus artigos com a legislação commercial
o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes a 7
de differentes paizes estrangeiros, especialmente com as
de Novembro de 1855.
disposições dos códigos francez, portuguez e hollandez;
Encarreirando-se na vida publica e m 1856 a começar
acompanhado dos três principaes regulamentos ns. 737,
pela promotoria da comarca do Lagarto, que exerceu
738 e 1597 também annotados com u m interessante e
por espaço de dezoito mezes, foi e m 1858 nomeado juiz
vasto appendice e differentes disposições cujo conhecimunicipal e de orphãos do termo de Divina Pastora, de
mento se torna indispensável aos negociantes e ao foro
onde passou e m 1862 para o de Mangaratiba, no Rio
commercial, acompanhado do regulamento do papel selde Janeiro.
lado, também annotado. Primeira edição. Rio de JaPor decreto de 7 de Maio de 1864 obteve a nomeação
neiro, 1864, 699—10 pags. in. 8.". Publicado pelos Edide juiz de direito da comarca de Macapá, no Pará, e no
tores Eduardo & Henrique Laemmert. R u a da Quitanda, 77.
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— Código Commercial do Império do Brasil. Annotado com toda a legislação do paiz que lhe é referente:
com os arestos e decisões, mais notáveis dos Tribunaes e
juizes: concordado com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados; com u m vasto e copioso Appendice, também annotado, contendo não só todos os Regulamentos commerciaes, como os mais recentes actos do
governo imperial, quer sobre bancos e sociedades anonymas quer sobre impostos, dispensando consulter-se a Colleção das Leis do Império. Segunda edição correcta
augmentada e e m nova forma. Rio de Janeiro, 1869,
952 pags. in. 8.°. Editores-Proprietarios — Eduardo &
Henrique Laemmert. Rua do Ouvidor, 68.
— Código Commercial do Império do Brasil. Annotado com a legislação do paiz que lhe é referente; com
os arestos e decisões mais notáveis dos Tribunaes e juizes; concordado com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados; com u m vasto e copioso appendice,
também annotado, contendo não só todos os Regulamentos Commerciaes, como os mais recentes actos do Governo Imperial, quer sobre Bancos e Sociedades Anonymas, quer sobre impostos, dispensando consultar-se a
Collecção das Leis do Império. Terceira edição cuidariosamente revistada, mais correcta e consideravelmente
augmentada. Rio de Janeiro, 1878, 1113 pags. in. 8.°.
Editores. Proprietários Eduardo & Henrique Laemmert.
R u a do Ouvidor, 66.
— Coãigo Commercial do Império do Brasil. Annotado com toda a legislação do paiz que lhe é referente,
com os arestos e decisões mais notáveis dos Tribunaes
e Juizes; concordado com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados; com u m vasto e copioso appendice também annotado, contendo não só todos os Regulamentos Commerciaes, como os mais recentes actos do
Governo Imperial, quer sobre Bancos e Sociedades Anonymas, quer sobre impostos, dispensando consultar-se a
Collecção das Leis do Império. Quarta edição cuidadosamente revista, mais correcta e consideravelmente augmentada, comprehendendo leis, decretos, avisos e notas explicativas até a data de sua publicação. Rio de
Janeiro, 1886, 1104 pags. in. 8.°. Laemmert & C , Editores-proprietarios. Rua do Ouvidor, 66.
— Coãigo Commercial do Império do Brasil. Annotado com toda a legislação do paiz que lhe é referente
com arestos e decisões mais notáveis dos Tribunaes e
Juizes; concordado com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados, com u m vasto e copioso appendice, também annotado, contendo não só todos os Regulamentos Commerciaes, como os mais recentes actos
do Governo Imperial, quer sobre Bancos e Sociedades
Anonymas, quer sobre impostos; dispensando consultar-se a Collecção das Leis do Império. Quinta edição
ampliada com o decreto n. 2163 de 9 de Novembro de
1895 sobre a taxa judiciaria do districto federal, com a
lei franceza modificativa da lei de 24 de Julho de 1867
sobre as sociedades por acções e com outra lei franceza
de 4 de Março de 1889, modificando a legislação das falIencias. Rio de Janeiro, 1896, 1674 pags. in. 8.°. Laemmert & C. Editores-Proprietarios. Por inexplicável erro
typographico esta edição figura na foiha do rosto como
sendo a sexta, quando a deste numero o Autor deixou
ainda por imprimir-se.
— Coãigo Commercial ão Brasil. 6." edição. Cuidadosamente revista, mais correcta e consideravelmente
augmentada e contendo e m supplemento a lei de fallencia (17 de Dezembro de 1908), a Letra de Cambio e Nota
Promissória (31 de Dezembro de 1908). Rio de Janeiro,
1909, 2 vols. de 1319 e 1223 pags. in. 8.". Typ. da
Livraria Francisco Alves & C.
— Recurso Extraorãinario n. 290. Recorrentes —
Coronel Benedicto Bolim de Oliveira e Cunha, Ferraz
& C. Recorridos — José Xavier de Mendonça e sua mulher. Relator — Bernardino Ferreira. Revisores — Hermínio do Espirito Santo e Américo Lobo. Memorial ao
Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro, 1902, 20
pags. in. 8.°. Typ. A. Marques & C.
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— Recurso Extraordinário n. 327. Rio Grande do
Sul. Relator Lúcio de Mendonça. Revisores — Ribeiro
de Almeida e João Barbulho. Memorial ao Supremo
Tribunal Federal pela Recorrida — A massa Concordataria de Gustavo Liornius. Recorrente — Theodoro
Heínick. Rio de Janeiro, 1903, 13 pags. in. 8.". Typ.
Besnard Fréres.
— Recurso Extraorãinario n. 440. Rio Grande do
Sul. Relator — Epitacio Pessoa. Revisores: Guimarães
Natal e Cardoso de Castro. Memorial do Recorrente —
A. Companhia Rio Grande Nord-West Bahn Gesellschaft
m . b. H . Rio de Janeiro, 1905, 16 pags. in. 8.°. Typ.
Besnard Fréres.
— Appellação Commercial n. 1117. Relator — Exmo.
Ministro Oliveira Ribeiro. Revisores. Exmos. Ministros
Piza e Almeida e Macedo Soares. Appellante, Joaquim
José Taveira. Appellada, a Companhia Mannheim. Rasões do Appellante. Rio de Janeiro, 1905, 30 pags. in.
8.". Typ. Besnard Fréres.

Samuel Augusto de Oliveira, Engenheiro Militar.
— Filho de Hermenegildo José de Oliveira e D. Umbelina Elisa das Neves Oliveira, nasceu a 12 de Outubro de 1868 na cidade de Larangeiras.
Verificando praça a 18 de Fevereiro de 1888 com
destino a Escola Militar, foi 2.° Tenente e m 8 de Outubro de 1890. Neste m e s m o anno bacharelou-se em sciencias do curso de engenharia civil e militar pela Escola
Superior de Guerra, sendo a 23 de Janeiro de 1896 promovido a 1." tenente e a 28 de Fevereiro de 1902 a Capitão.
Foi major por antiguidade a 28 de Outubro de 1908;
tenente coronel graduado a 5 de Agosto do anno seguinte; effectivo a 20 de Janeiro de 1915 e promovido
por merecimento a Coronel por acto de 24 de Julho de
1918. N a presidência do Dr. Affonso Penna fêz parte da
casa militar. Desde a sua mocidade dedicou-se ao estudo da musica tornando-se eximio pianista.
N a imprensa collaborou no "Larangeirense" e no
"Republicano" de Sergipe sob o pseudonymo de F. Coriolano e m alguns escriptos; no "Jornal do Commercio";
no "O Soldado", revista militar e scientifica do Rio
de Janeiro.
Fundou e redigiu a "Revista da Sociedade Tobias e
Ozorio". A sua redacção compunha-se de estudantes da
Escola Militar. O 1.° numero sahio a 1." de Outubro rie
1890; "Revista Escolar" 1892, todos do Rio de Janeiro.
Substituiu na Escola Militar do Brasil a cadeira de mecânica e
Escreveu:
•— A Instrucção no Brasil: Conferencia feita na sessão do Club Democrático de Larangeiras a 25 de Setembro de 1887, 14 pags. in. 12.°, seguidas de u m a
"Errata essencial". Typ. do Larangeirenst .
— Introãucção a u m a critica sobre o estudo da mathematica elementar no Brasil. N o "O Republicano" —
Larangeiras, 1888. Transcripta na "Reviste da Sociedade Tobias e Ozorio" — Rio de Janeiro, de 1." de
Outubro de 1890.
— A propósito da morte de Tobias Barretto. No "O
Republicano", de 15 de Setembro de 1889.
— Algumas palavras sobre o estudo de mathematica
no Brasil. (Ao m e u primeiro mestre e verdadeiro amigo
Professor Balthazar Góes) . N o "O Republicano" de 29
de Setembro de 1889. Não proseguíu.
— Arthur Schopenhauer. (A Epiphanio Guimarães).
N o m e s m o jornal de 11 a 14 de Janeiro de 1891. Transcripçâo da "Revista Tobias e Ozorio", Rio de Janeiro.
— Discurso pronunciado no tumulo do Dr. Benjam i m Constant a 28 de Janeiro de 1891 e m nome da Escola Militar. N o "O Republicano" de 24 de Maio de
1891.
— Geometria Algébrica. Rio de Janeiro, 1892, in.
8." E m collaboração com Manuel Liberato Bittencourt.
Esta obra teve 2." edição com o titulo:
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— Lições de Geometria Algébrica. Rio de Janeiro,
1896, 2 vols. in. 8.". C o m a m e s m a collaboração.
— Pela Republica. Rio de Janeiro, 1896.
— Mathcmalica Elementar. Tratado de Arithmetica
theorico, pratico, i hilosophico e histórico. (Curso secundário) . Rio de Janeiro, 1897, 327 pags. in. 8.". Cunha
& Irmão — editores. Ainda e m collaboração com Liberato Bittencourt.
— Propaganda Evolucionista. Concepção da philosophia. Primeira parte. Rio de Janeiro, 1901, 121 pags.
in. 8.". Typ. Aldina.
— Assumptos scientificos e philosophicos: cartas
abertas ao Dr. Sylvio Roméro. No "Jornal do Commercio", Rio de Janeiro, de 6 de Setembro de 1901. E' u m a
resposta á noticia publicada na "Gazeta de Noticias"
de 12 de Agosto pelo Dr. Sylvio Roméro sobre o livro:
— Concepções da Philosophia. A publicação destas cartas continuou a ser feita no Correio da Manhã, começando pela transcripçâo da primeira no numero de 10
de Outubro sob o titulo de:
— Cartas philosophicas ao Dr. Sylvio Roméro.
— Kantismo no Brasil. A o eminente pensador Sylvio Roméro. N a Revista Americana, Rio de Janeiro,
tomo III, 1910, pags. 284 a 291.
— A Verdadeira Revisão Constitucional. Rio de Janeiro, 1912 — in. 8.". Livraria Castilho.
— Justiça Militar: conferencia no Club Militar a 23
de Agosto de 1916. C o m u m a carta de Clóvis Beviláqua.
Rio de Janeiro, 1916. 90 pags. in. 8.°. peq.
— As obras de Tobias Barretto. N a Gazeta de Noticias, de 7 de Abril de 1923. Transcripto no SergipeJornal de 18 e no Diário da M a n h ã de Aracaju, de 19 do
mesmo mêz. T e m inéditos:
— Coordenação da philosophia, 2 vols.
— Licções de Mecânica.
Sebastião Gaspar de Almeida Boto, Commendador.
— De nobre estirpe portugueza, a sua genealogia ascendente procede pela linha materna da illustre familia
dos Tavoras, de honrosa tradição na historia do velho
reino.
Filho legitimo do coronel João de Aguiar Caldeira
Botto e D. Anna Jeronyma da Silveira, nasceu a 17 de
Setembro de 1802 no engenho Maroim de Cima, então
pertencente á villa de Santo
Amaro, e falleceu a 31 de
Maio de 1884 no engenho Poxim, municipio da cidade de
S. Christovão, em cuja egreja matriz repousam seus restos mortaes.
Aos dezenove annos de
edade, quando ainda não havia attingido á maior-idade
civil, começou a servir ao
paiz com patriótico desprendimento da fortuna, como da
própria vida, prestando-se
voluntariamente a manter á
sua custa u m a companhia de
guardas milicianos, que commandou
como tenente, duSebastião Gaspar de Al- rante a guerra da indepenmeida B o t o (Commen- d e n c i a recebendo por essa
dador)
._'
.
, .
occasião os maiores elogios
do general Pedro Labatut, commandante e m chefe do
exercito libertador. Desde então continuou a interessar-se pelos negócios públicos da provincia, nos quaes
figurou salientemente cerca de quarenta e poucos annos,
desempenhando os mais elevados cargos de administração e de politica.
C o m a extincção do Conselho de Provincia, de que
fez parte e m 1834, foi eleito successivamente até 1842
deputado á Assembléa Provincial
Legislativa, créada
pela lei n. 16, de 12 de Agosto desse anno, tendo também
representado a provincia nas legislaturas de 1834-1841,
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1843-1844 da Camará dos Deputados, onrie por mais de
u m a vez se fez ouvir com tanta vantagem para os seus
créditos de orador, que delle dizia o senador Theophilo
Ottoni nunca ter conhecido quem possuísse maiores dotes para a tribuna.
C o m o vice-presidente dirigiu os destinos de Sergipe
por quatro vezes, e m 1835, 1836, 1838, 1839, e nomeado
presidente effectivo por carta imperial de 16 de Novembro de 1841, assumiu pela quinta vez o governo a 19 de
Dezembro do m e s m o anno, passando-o a 28 rie Dezembro
le 1842 ao seu successor, o rir. Anselmo Francisco Peretti.
Ness curto periodo de u m anno e poucos dias de
administração deu o maior impulso á arrecadação dos
dinheiros públicos; amortizou grande s o m m a da divida
provincial; organizou o juizo dos feitos e melhorou consideravelmente o trabalho do expediente das diversas repartições publicas.
A todos estes serviços ha a accrescentar, remontando a epochas anteriores, os prestados á ordem publica
em 1836, como commandante das forças legaes contra
os sediciosos de Santo Amaro. Por esse tempo, extremando-se as opiniões então dominantes, de ha muito em
progressiva effervescencia, desde os primeiros dias de
vida autónoma da provincia, surgiram os partidos políticos, a u m dos quaes, o partido liberal, chefiou por longos annos, imprimindo-lhe extraordinária força de cohesão e disciplina, de que deu testemunho na Camará dos
Deputados, como u m facto digno de nota, u m dos maiores estadistas do Império, o conselheiro Zacharias de
Góes e Vasconcellos.
Chefe de eminentes qualidades, não somente levantou u m partido fortemente apparelhado para os prélios
políticos, como creou em torno de si u m vasto circulo
de verdadeiras dedicações que se foi alargando á medida
que se estendia por toda a provincia sua poderosa influencia.
Inimigos rancorosos dentre os seus adversários políticos, por sua vez empenhados e m anniquilal-a, prevaleceram-se do assassinato do dr. Manoel Joaquim Fernandes de Barros, occorrido na capital da Bahia a 2
de Outubro de 1840, afim de desferirem-lhe o golpe de
antemão preparado nos conciliábulos reunidos para o
concerto e execução do insidioso plano.
A calumnia habilmente architectada propagou-se rapidamente, espalhando profundas raizes no espirito publico.
Attingido pela imputação de u m crime revoltante,
praticado na pessoa de u m cidadão illustre, director intellectual do partido adverso, fácil fora completar a obra
da internação, dadas as condições favoráveis á exploração das rivalidades de campanário.
Dessa combinação monstruosa de despeitos e ódios
insopitaveis nasceu o famoso processo e m cujas malhas
foi envolvido, terminando pela mais completa victoria
alcançada nos tribunaes de justiça, perante os quaes
soube manter illesa a honorabilidade de seu nome, sem
comtudo conseguir dissipar a duvida gerada no juizo
de muitos acerca de sua inculpabilidade. Certo é que não
foi inteiramente inútil a pérfida campanha dirigida por
seus implacáveis perseguidores.
Alguma cousa de aproveitável aos fins almejados
emergiu desse conluio infernal, para actuar pertinazmente sobre a consciência publica e seguil-a como a sombra de u m espectro, corporificando a figura sinistra da
suspeita — incongruente e vaga, mas obstinada e perversa, contra a qual não valeram os estimáveis precedentes da victima, os seus sentimentos humanitários,
as suas virtudes cívicas, — todo esse conjunto, emfim,
de qualidades distinctas que integravão a estructura
moral do seu caracter.
A nada cedeu o génio do mal, favorecido pelas opiniões pessimistas dos pregoeiros da vindicta e m nome da
solidariedade partidária.
Votado fatalmente á affrontosa relegação do bom
conceito social, ainda não houve quem, depois de atroz-
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mente calumniado, tivesse soffrido com tanta hombridade as angustias de u m a clamorosa injustiça.
A' luz do seu critério revelou-se claramente, que jamais se modificaria a penosa situação, cujas consequências a si exclusivamente deverião affectar; e assim, receiando que ella viesse por qualquer modo reflectir sobre os interesses conectivos dos seus correligionários,
resolveu deixar a actividade politica, passando e m 1863
a direcção do partido ao commendador António Dias
Coelho e Mello, mais tarde barão da Estancia.
Volvendo aos affazeres da vida agricola, os seus
primeiros cuidados encaminharam-se para a reconstrucção da fortuna e m grande parte sacrificada ás imposições da politica, o que lhe não fora tão doloroso,
quanto o de acarretar com as responsabilidades da autoria de u m drama sanguinolento de ruidosa celebridade
nos annaes do crime.
Essa idéa cruciava-o persistentemente, acompanhando-o nos ligeiros pensamentos, como nas suas mais profundas meditações, e m u m tal grau de intensidade, que
m e s m o na hora extrema, ao despedir-se daquelles que lhe
assistião a agonia, deixou escapar o ultimo echo das
suas dores intimas, protestando — "nunca se ter recolhido ao leito, pensando e m fazer mal a alguém no dia
seguinte".
Nestas solemnes palavras difficilmente articuladas
nos derradeiros instantes da vida, e m que não se sabe
mentir, encerra-se a espontânea confissão da sua innocencia, posteriormente confirmada pelo testemunho insuspeito de u m adversário de todos os tempos.
A missão reivinriicadora da bôa fama do antigo
antagonista coube a u m h o m e m de reconhecida independência de caracter, o fallecido Doutor Leandro Maciel,
que em u m dos seus mais nobre impulsos pela causa da
justiça permittiu a divulgação pela imprensa da narrativa, que em epocha remota lhe havia sido confiada por
quem conhecia minudentemente todo o segredo do trágico fim do Doutor Fernandes de Barros.
Este documento de inestimável valor histórico veiu
restabelecer por completo a verdade desse lamentável
acontecimento desenrolado n u m a phase critica dos fastos políticos de Sergipe e o fez com tanta vantagem, e m
termos de tal sorte explícitos e persuasivos, que bem
merece ser aqui transcripto como u m valioso complemento desta noticia. E' esta a sua integra:
Reparação ãe uma injustiça.
O assassinato ão Dr. Fernanães ãe Barros.
Commendaáor Botto innoecntc.
Confirmando as informações que ha dias publicamos
sobre o assassinato do grande h o m e m de lettras e politico que se chamou dr. M . Joaquim Fernandes de Barros, occorrido na Bahia e m 1840, publicamos com ampla satisfação, os documentos que seguem:
"Sr. Redactor do "O Estado" — Tendo lido e m u m
dos últimos números do "O Estado de Sergipe" referencias ao assassinato do dr. Manoel Joaquim Fernandes
de Barros, no qual tão injustamente foi envolvido o
nome do respeitável sergipano commendador Sebastião
Botto, com a maior gratidão beijo ás mãos de quem
teve a generosa idéa de, restabelecendo os factos como
elles se deram, demonstrar o grave erro que por tanto
tempo prevaleceu contra o caracter daquelle m e u honrado parente.
E como a alma generosa que disso se encarregou,
citou, como sabedor dos factos, o venerando dr. Leandro
Maciel, não demorei e m dirigir-me a esse distincto cavalheiro, que attendendo a minha sincera anciedade, respondeu-me, explicando o que a respeito do grande attentado, ha muitos annos, sabia, com a carta junta, cuja
publicação vos peço como tardia, m a s necessária reparação de u m erro da opinião publica, que tanto e por tão
longo tempo feriu a reputação de u m h o m e m de bem.
Para m i m , para todos que o conheciam intimamente,
o commendador Botto foi apenas u m a grande victima
das paixões politicas que na época se desencadeiaram
contra o seu alto valor, o seu prestigio notável nos des-
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tinos da Provincia. E d'ahi a perseguição sob todas as
formas até a infâmia que lhe attribuiram, tão bem urdida que elle vacillou na reacção e durante u m a longa
vida, acabrunhado, isolou-se da sociedade, sempre viva a
punhalada traiçoeira que até ao tumulo o torturou.
Ainda que tardiamente faça-se justiça. — Vosso admirador e creado, José ãe Barros Pimentel.
Engenho Serra Negra, 27 de Abril de 1904. Ulmo.
Sr. tenente coronel José de Barros Pimentel.
Comprimento-o.
Recebi sua carta e com ella u m artigo que v e m no
"Estado", jornal official e m que alguém, por informações minhas, faz o histórico do assassinato do malogrado dr. Manoel Joaquim Fernandes de Barros no Estado
da Bahia, no campo da pólvora e m o anno de 1842, se
não m e falha a memoria.
A exposição feita é verídica, salvo pequenos detalhes, que escaparão, ou a m i m quando a expuz ou ao
ouvinte.
C o m o já são passados muitos annos, é bem provável que m e escapassem alguns pormenores do que ouvi
do dr. Ignacinho (nome porque era conhecido) e m casa
do capitão Joaquim Cândido Pessoa de Seixas, que aqui
foi Inspector da Alfandega. Mas fazendo u m esforço de
memoria cansada de u m velho, vou-Ihe narrar tudo que
se passou da conferencia que o referido dr. m e pediu,
x qual teve logar na casa do referido Seixas, intimo
amigo e compadre d'aquelle doutor.
Assim pois satisfazendo-lhe cumpro u m duplo dever
o de também desobrigar-me do quanto m e encarregou o
dr. Ignacinho: "relatar neste Estado não só a familia do
dr. Manoel Joaquim Fernandes de Barros, como do
commendador Sebastião Gaspar d'Almeida Botto, quem
fora o verdadeiro assassino d'aquelle doutor para que
não mais paire a suspeita de ter sido o commendador
Botto, victima innocente do processo que respondeu na
quelle Estado, que sendo pronunciado, fora alli absol
vido".
Recebendo o encargo, e m qualquer reunião em que
m e achava e tinha occasião opportuna, expunha a revelação que m e fizera o dr. Ignacinho, e tenho consciência que a fiz a membros da familia de ambos.
Eis como se deu a minha conferencia com o dr. Ignacinho e o que nella se passou.
H a cerca de 8 annos, não posso bem fixar a data,
de viagem para o Rio, ou na volta, tocando na Bahia
onde m e demorei alguns dias procurou-me e m casa de
m e u compadre Joaquim Cândido Pessoa de Seixas, onde
era de m e u costume hospedar-me, o dr. Ignacinho, já
não m e recordo do nome inteiro, cidadão maior de 70
annos, empregado aposentado da caixa económica daquelle Estado, parente da familia Coelho de Santo Amaro, deste Estado.
Era aqui relacionado, do que pude colligir das perguntas que m e fez com vivo interesse sobre os homens e
o Estado.
Era o dr. Ignacinho, intimo amigo e compadre do
capitão Seixas, e sabendo de minhas relações com este,
pediu-!he que quando eu e m minhas viagens ahi estivesse, lhe avisasse pois desejava ter commigo u m a conferencia.
Inteirado pelo capitão Seixas de que o dr. Ignacinho m e desejava falar, autorisei — a — dizer-lhe que
m e achava as suas ordens.
N o dia seguinte logo, appareceu-me esse velho, e
feito os comprimentos, disse-me quem era e qual o seu
fim.
Começou sua exposição por perguntar-me se eu conhecia no Estado a familia Coelho de Santo Amaro
cujo chefe era o antigo Vigário Coelho; respondi que
ainda conheci pessoalmente o Vigário Coelho e que fui
amigo de u m seu sobrinho, também de n o m e Coelho que
fora empregado e m m e u Estado e já aposentado.
Se conhecia as irmans deste, respondi que não.
Pois bem: disse-me elle, estou no fim da vida, essas
moças são minhas primas, moravão na barra dos Coquei-
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ros, não tenho filhos e desejo-lhes fazer alguns benefícios, peço-lhe que logo que chegar ao seu Estado m e
informe com certeza, se essas moças ainda existem, se
morão na Barra dos Coqueiros e de que vivem. Compri
. tielmente esse pedido, informando-lhe — que existiãc
duas, mandei-lhe dizer até os nomes, — que moravão na
Barra dos Coqueiros e pauperimas. O que se passou dahi
e m diante ignoro.
Feito esse pedido, disse, "tenho u m a revelação á
fazer-lhe, que se já não a fiz ha mais tempo, foi pelo
receio de pagar com a vida se o fizesse, visto serem
vivos os protagonistas do acto bárbaro que lhe vou
narrar.
"O assassinato bárbaro que se deu aqui no C a m p o
da Pólvora e m o anno de 1842 ou 44 — (do dr. Manoel
Joaquim Fernandes de Barros), fora attribuido como autor o Commendador Sebastião Gaspar de Almeida Botto,
que respondeu processo e fora absolvido pelo jury: Foi
u m a grave injustiça que lhe fez a politica de seu Estado; o Commendador Botto é u m innocente.
O verdadeiro autor fora m e u parente Jurema, proprietário que foi do engenho deste n o m e — o executor
fora seu escravo mulato de n o m e Felippe, os encarregados dessa tragedia, forão m e u cunhado Adrião Chaves,
u m irmão ou cunhado deste — (não m e recordo precisamente). Jurema mandara de Sergipe o mulato Felippe
da casa de m e u cunhado Chaves, onde eu também morava, e pude entrar no pleno conhecimento de tudo que
se poz e m pratica para que não falhasse o golpe.
Por alguns dias Felippe por qualquer motivo, deixou de fazer o assassinato, e m e u cunhado o verberava
por isso, e com acrimonia.
Felippe tinha a promessa de liberdade se fosse feliz
na execução e sei que m e u cunhado recebera de Jurema,
como recompensa 50 caixas de assucar branco.
Sei mais que o mulato Felippe depois da morte do
Dr. Manoel Joaquim desappareceu da casa de m e u
cunhado, e não mais ali voltou.
Creio com bons fundamentos que elle fora também
assassinado para não revelar o segredo. Aquelle m e u
cunhado era capaz de tudo e sobre sua memoria pesão
graves crimes.
Sem duvida foi essa a liberdade que conseguiu Felippe.
Tinha apontamentos de tudo, porque foi longa a
conferencia, m a s no labyrintho e m que se achão meus
papeis é difficillimo encontral-os.
Eis externado com verdade o que se passou e m minha conferencia com o Dr. Ignacinho.
O amigo use como lhe aprouver de minha resposta.
Do amigo Obrigado,
Leandro Maciel."
Do "O Estado de Sergipe" de 5 de Maio de 1904.
O espirito mais exigente e m matéria de prova não
vacillará e m acceitar como estrictamente verdadeira a
exposição dos factos narrados nessa carta.
Ella veiu destruir toda a duvida que ainda tivessem
os homens de bôa fé, cerceando pela raiz a calumnia
por longos annos vencedora na opinião publica.
Embora demasiado tarde, é justo que não paire por
mais tempo sobre a memoria do morto illustre aquella
nuvem negra que lhe ensombrou os melhores dias da
existência e que e m homenagem posthuma ás suas virtudes o futuro historiador de Sergipe, estudando com
imparcialidade os phenomenos sociaes e politicos desse
periodo de frequentes luctas intestinas, proclame bem
alto a verificação da sua innocencia, para maior triumpho da verdade e como u m enérgico protesto contra as
iníquas manifestações da perversidade h u m a n a .
Assegurada por este m o d o a sua rehabiliteção perante a justiça da historia, o seu n o m e chegará até á posteridade nobilitado pelos actos sem conta de fidalga generosidade que se comprazia e m praticar e pelos muitos
benefícios magnanimamente prodigalizados a quem quer
que delles necessitasse, e a respeito dos quaes se expri-
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miu nos seguintes termos u m acreditado orgam da imprensa local ao noticiar o seu fallecimento:
— " Q u e m ha ahi que podesse excedel-o e m grandeza
d'AIma, e m generosidade e e m cavalheirismo? Digam-no
as lagrimas estanques da viuva, as afflições desfeitas do
pae de familia, os temores esvaecidos da donzella desamparada. Fallem essas famílias pobres que a m ã o caridosa do velho bemfeitor dos desgraçados retirava da
miséria; fallem sem corar esses moços cujos diplomas
que lhes dão ingresso na sociedade são devido3 a munificência do nobre finado, e digam se já conheceram
alma tão grande, generosidade tão desinteressada?"
Fora impossível reunir e m tão poucas phrases com
exactidão mais rigorosa toda a historia de u m a vida
utilmente consagraria á pratica das mais nobres acções
de philantropia e de caridade.
E comtudo esse h o m e m tão mal comprehendido por
tantos dos seus contemporâneos foi cruelmente injustiçado e ferido na inviolabilidade da sua honra, a propósito de u m grave attentado e m chocante antagonismo
com aquelles sentimentos! Que tristíssimo exemplo de
desvario das paixões não refreadas !
O benemérito sergipano, coronel commandante superior da antiga Guarda Nacional, era commendador da
Imperial Ordem de Christo por decreto de 18 de Julho
de 1841, dia da sagração e coroação de D. Pedro II, e
Escreveu:
— Falia com que o E x m o . Presidente da Provincia
de Sergipe, abriu a 1." sessão da 5." legislatura da Assembléa Provincial e m o dia 11 de Janeiro de 1842. N o
"O Correio Sergipense" do dia seguinte e m diante.
— Discurso pronunciado na Camará dos Deputados
na sessão de 20 de Maio de 1843 sobre os limites de
Sergipe com a Bahia. N o "Jornal do Commercio", Rio
de Janeiro, de 23 do m e s m o mez e no "Correio Sergipense" de 5 de Julho.
— Discurso pronunciado na Camará dos Srs. Deputados na sessão do dia 2 de Junho de 1843. N o "Correio
Sergipense" de 19 de Julho seguinte.
— Parecer dado sobre a carestia dos géneros alimenGalvão e m data de 27 de Maio de 1859. N o m e s m o jorticios: officio dirigido ao E x m o . Dr. Manoel da Cunha
nal de 27 de Julho e m deante.
— O Commenãaãor
Botto á seus amigos politicos.
Idem, idem de 10 de Setembro de 1863.
Sebastião Pinto de Carvalho, Bacharel. — Filho
de José Pinto de Carvalho e D. Anna Aguiar Pinto, nasceu a 12 de Janeiro de 1827 e m Maroim e falleceu na ilha
de Itaparica, Estado da Bahia, a 24 de Novembro de
1899.
Tendo seguido a 16 de Março de 1840 para Portugal, afim de estudar e m Coimbra, mal havia encetado
o curso de direito, fecharam-se as aulas da Universidade
em
virtude do movimento
revolucionário de Lisboa e m
1846, que o obrigou a voltar para o Brasil. Suffocada a revolução, tornou a Coimbra e alli se graduou e m
1850 bacharel e m sciencias
jurídicas e sociaes, deixando
entre os condiscípulos a
mais justa tradicção do seu
robusto talento.
De regresso ao berço do
nascimento foi eleito deputado provincial para a legislatura de 1852-1853, e m
cujas sessões frequentou a
tribuna assiduamente, revelanrio-se consummado orador.
Sebastião Pinto de CarN o principio do anno de
valho (Bacharel)
1854 retirou-se para a Bahia, onde passou o resto da vida, toda ella dedicada ao
serviço da advocacia e do magistério, de que apenas
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distrahiu-se logo no principio, por ter recebido do eleitorado bahiano o honroso mandato de represental-o na
legislatura de 1855-1856 da Assembléa Provincial.
Nomeado, após brilhante concurso, lente de philosophia do antigo Lyceu da Bahia, e m cuja cadeira se
aposentou, nelle também leccionou direito mercantil, accumulando o logar de director em Junho de 1859.. Creada a Faculdade Livre de Direito foi aproveitado para o
ensino de direito commercial que constituía a especialidade dos seus conhecimentos jurídicos, tendo occupado
ainda, por algum tempo, o lugar de seu Director. Jurisconsulto de notável saber, no seu escriptorio de advogado reunião-se as summidades do foro bahiano para ouvirem-lhe dissertar sobre os pontos mais difficeis do
direito e receberem as lições dos seus doutos pareceres.
Escreveu:
— Anostillas de philosophia para uso dos seus discípulos. Este trabalho não chegou a ser publicado, m a s
vulgarizou-se muito na Bahia entre aquelles que se applicavão ao estudo desta sciencia.
— Circular ás Camarás pedindo informações sobre
as necessidades mais urgentes dos respectivos municipios. N o "Correio Sergipense" de 6 de Março de 1852.
— Estaão ãa Questão. Donde provém o atraso das
nossas industrias? Serie de artigos na "União Liberal"
de S. Christovão nos ns. de 2 a 16 de Março de 1853.
— Discurso pronunciado na sessão da Assembléa
Provincial de 15 de Julho de 1853 sobre o projecto de
annexação da cadeira de rhetorica á de geographia do
Lyceu de S. Christovam. N o "Correio Sergipense" de
27 do mez citado.
— Discurso sobre a lei de fixação da força policial,
pronunciado pelo relator da commissão de policia na
sessão de 27 de Outubro de 1856 da Assembléa Provincial da Bahia. N o "Jornal da Bahia" n.° 251 do mesm o anno, transcripto no "Correio Sergipense" de 26 de
Novembro do referido anno.
— Razões de appellação no processo de responsabilidade instaurado por ordem do Presidente da Provincia
contra o Inspector da Thesouraria de Fazenda o Commendador Bernardo do Canto B r u m . Bahia, 1867, 28
pags. in. 8.°. pq. Typ. de Camillo Lellis Masson & C.
— Defesa apresentada no processo instaurado contra
o engenheiro civil. Fortunato. Fausto Gallo. Bahia,
1889. E' u m folheto contendo u m dos melhores trabalhos jurídicos do autor.
— O coãigo commercial brasileiro. Contribuição
para a historia de sua elaboração. N o numero 1 de
Setembro de 1892 da "Revista da Faculdade Livre
de direito da Bahia", de que foi u m dos redactores.
— Commcntario theorico e pratico do Código civil
Francez por Theophilo Huc. Conselheiro na Corte de
Paris, e antigo professor da Faculdade de Direito de
Tolosa: noticia bibliographica sobre essa obra. N o n.° 2
da m e s m a "Revista" de Novembro de 1893, pags. 11 a 13.
— Relatório dos trabalhos académicos e progresso
do ensino na Faculdade Livre de Direito da Bahia no
anno lectivo de 1895. Apresentado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores pelo Director. Bahia, 1895,
15 pags. in. 8.". pq. Typ. e Encadernação do "Diário
da Bahia".
— Relatório da Faculdade Livre de Direito da Bahia, apresentado pelo Conselho administrativo á Assembléa geral da associação, e m sessão ordinária a 5 de Fevereiro de 1896. Bahia, 1896, 7 pags. in. 8.". Typ. e
Encadernação do "Diário da Bahia".
Sebastião da Silveira Andrade, Doutor. — Filho
de Manuel José de Andrade e D. Luiza Francisca da
Silveira Andrade, nasceu a 20 de Janeiro de 1859 no
municipio de Itabaiana e falleceu a 18 de Fevereiro
de 1900 e m Maroim, logar de sua residência desde 1890.
C o m a mudança de seus pães para a Capella, alli
passou os primeiros annos de criança até completar os
estudos propedêuticos. Fez o curso de preparatórios no
Aracaju, como alumno do Parthenon Sergipense", collegio do Doutor Ascendino dos Reis, concluindo-o no col-
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legio " S . José" da Bahia, e m cuja Faculdade medica
recebeu o grau doutoral a 23 de Dezembro de 1885.
Clinicou primeiramente na Capella, passando-se e m
1890 para Maroim, onde figurou na politica local. Foi
delegado literário naquella cidade, delegado de hygiene
nessa ultima e deputado ao Congresso Constituinte do
Estado e m 1891, e
Escreveu:
— Formas clinicas ãa uremia: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina ria
Bahia e m 30 de Setembro de 1885 para ser sustentada
afim de obter o grau de doutor e m medicina. Bahia, 1885,
56 pags. in. 8.". Litho-Typographia de João Gonçalves
Tourinho.
Serafim Vieira de Almeida, doutor. — Filho do
Dr. João Paulo Vieira da Silva e D. Rosa de Almeida
Vieira Sobral, nasceu a 5 de Abril de 1868 no Engenho
Buraco, hoje Usina S. Carlos, no municipio de Itaporanga. Fez o seu curso de preparatórios no Parthenon
Sergipense e no Collegio S. José, na Bahia, e sua educação profissional na Faculdade da Bahia, na qual doutorou-se e m 11 de Dezembro de 1888.
Seguiu logo depois de formado para Sergipe, onde
clinicou na Cidade de Riachuelo até Maio de 1890, quando transferiu-se para o Estado de S. Paulo, fixando residência e m S. Carlos do Pinhal.
Quando académico, e m 1887, fundou na Bahia com
alguns comprovincianos, o Club Libertador Sergipense e
filiou-se ao Partido Republicano, sendo u m dos sócios
fundadores do Club Republicano Federal, fundado a 10
de Julho de 1888, centro da propaganda na então provincia da Bahia. A 10 de Março de 1889, quando residia
e m Riachuelo, foi eleito e m sessão do Club Republicano
Larangeirense, delegado ao Congresso Nacional, que realisou-se e m 31 do m e s m o mez e anno na capital de São
Paulo. Ainda nesse m e s m o anno foi Vice-Presidente do
Club Republicano de Riachuelo e Presidente da Camará
Municipal da m e s m a cidade, por nomeação do governo
republicano.
E m S. Paulo tem militado nas fileiras do partido
republicano. Por decreto de 18 de Dezembro de 1891,
foi nomeado m e m b r o da Intendência Municipal de São
Carlos do Pinhal e durante a revolta de 6 de Setembro
contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, serviu
como delegado de policia. Por duas vezes foi membro do
directório republicano local e serviu como Juiz de Paz,
eleito para o triennio de 1896 a 1898. E m Dezembro de
1900 foi eleito vereador e esteve nesse cargo até 31 de
Dezembro de 1901, sendo reeleito sucessivamente para os
triennios de 1902 a 1904 e 1905 a 1907. Durante o anno
de 1905 foi Presidente da Camará. C o m o medico é bastante considerado e além da vasta clinica que tem, consagra grande parte do tempo ao Hospital da Santa
Casa de Misericórdia, do qual é u m dos médicos desde
a sua fundação e foi o seu Provedor e m 1903.
C o m o augmento da corrente immigratoria, o Dr.
Carlos Botelho, secretario da Agricultura e m São Paulo,
querendo prohibir a entrada de immigrantes trachomatosos no Estado, o nomeou medico encarregado do serviço de fiscalisação, e m Santos, a bordo dos vapores que
conduzem immigrantes, commissão que desempenhou de
1.° de Fevereiro de 1905 a 30 de Setembro do m e s m o
anno, voltando a clinicar e m S. Carlos a 16 de Agosto
de 1906. Tendo sido creado pelo Governo do Estado o
serviço de prophylaxia e tratamento do traehoma, foi
nomeado para a commissão de S. Carlos, onde tem prestado relevantes serviços, organisando rapidamente o
serviço, sendo o Posto de S. Carlos o primeiro inaugurado no Estado. E' sócio correspondente da Sociedade de
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro; sócio correspondente da Academia Paulista de Medicina e effectivo da
Sociedade Brasileira de Dermatologia. Assíduo collaborador da "Revista Medica", de S. Paulo desde o anno
de 1903, assigna sempre os seus trabalhos com a sua
rubrica. E' especialista em operações, partos, moléstias
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de senhoras e moléstias externas dos olhos. E m 1910
fez u m a viagem á Europa, onde por 11 mezes aprofundou os seus estudos clínicos, frequentando os mais
acreditados hospitaes e estabelecimentos therapeuticos
do velho mundo, tendo feito os cursos dos ProTessores
Pozzi, Albarran, Marion, Manclaire, Raul Bar e outras
notabilidades. Organisado o VI Congresso Brasileiro de
Medicina e Cirurgia, e m S. Paulo, foi escolhido para o
cargo de Secretario da secção de ophthalmologia.
Escreveu:
— Responsabilidade medica. These apresentaria á
Faculdade de Medicina da Bahia e m 11 de Agosto de
1888 afim de obter o gráo de Doutor e m Medicina — Bahia, 1888, Typographia dos Dois Mundos, 73 paginas.
— Accidentcs occasionados nas creanças pelo chlorureto de ethyla como anesthesico geral. ("Revista Medica
de S. Paulo, n.° 12 de 30 Janeiro de 1903).
— Um caso de, ethiomene da vulva acompanhado de
tumor clitoridiano. Publicado anteriormente na "Revista Medica", de S. Paulo. Brochura de 24 pags. in. 12."
e 2 gravuras. S. Paulo, 1904, Escola Typographica Saleziana.
— Technica e indicação da curetagem do útero.
"Revista Medica", de S. Paulo, n.° 2, de 31 de Janeiro
de 1905.
— Estudo Clinico sobre o Traehoma: Sua prophylaxia no Estado de S. Paulo. (Publicado anteriormente na
"Revista Medica de S. Paulo", n." 14 de 31 de Julho de
1905, e ampliado com diversos annexos). Brochurarie61
pags. in. 12.°. S. Paulo, 1905. Typographia Brasil de
Carlos Gerke & C. Rotschild.
— O Traehoma e m S. Paulo. Revisão mosographica
e estudo clinico. Trabalho apresentado ao 6.° Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado e m S. Paulo em Setembro de 1907. S. Paulo, 1908, 25 pags. in.
8." Typographia Brasil de Rothschild & C.
— Variola ou varicella? (Polemica scientifica). S.
Paulo, 1908, 30 pags. in. 8.°. Duprat & C. Traz juntamente as assignaturas dos Drs. Deolindo Galvão e A.
Xavier Gomes.
— Accidentcs da chloroformisação. Trabalho apresentado ao 7." Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia reunido no anno de 1912 e m Bello Horizonte. Extraindo da "Revista Medica" de S. Paulo. N.° 11 de 15
de Junho de 1912. S. Paulo, 1912, 46 pags. in. 8.°.
Typographia Brazil de Rothschild & C.
— Embalsamamento.
S. Paulo, 1915, 22 pags. in.
8.°. pq. Typographia Brazil, de Rotschild & C.
— Gangrena pulmonar. Rio, 1918, 10 pags. in. 8.".
Typographia Besnard Fréres.
— A lucta contra o traehoma no Estado de S. Paulo.
Trabalho apresentado ao Congresso do Traehoma, annexo ao 8." Congresso Brazileiro, de Medicina e Cirurgia,
reunido no Rio de Janeiro e m Outubro de 1918. N a "Revista do Brasil", S. Paulo, vol. XII, pags. 135 a 144.
— Cocaína e cocainomania. Rio, 1920, 16 pags. in.
8.". Publicação extrahida do Brazil Medico, n.° 15 de 10
de Abril de 1920.
— Manual de embalsamamento. S. Paulo, 1924, 52
pags. in. 16.°. Typ. Ideal 2." Edição com algumas modificações do trabalho publicado e m 1915, intitulado —
Embalsamamento.
Severiano Cardoso. — Filho do professor Joa_
quim Maurício Cardoso e D. Joanna Baptista de Azevedo Cardoso, nasceu a 14 de Março de 1840 na Estancia
e falleceu no Aracaju a 2 de Outubro de 1907.
Depois de ter feito os estudos de humanidades na cidade natal, retirou-se e m 1855 para a Bahia, onde se
empregou no commercio durante alguns annos, dedicando-se mais tarde ás lides da imprensa.
E m 1870 voltou á provincia para servir de escripturario do "Atheneu Sergipense" por acto de 30 de Novembro desse anno, sendo depois secretario da Instrucção
Publica, que deixou e m 1874 por ter sido nomeado official maior da m e s m a secretaria sob a sua direcção. Desse cargo exonerou-se e m 1878 para assumir a directo-
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ria do collegio "Parthenon Mineiro" no Rio Novo, Estado de Minas Geraes.
Voltando e m 1880 á Estancia alli fundou e dirigiu
o collegio "Minerva". E m 1882 foi nomeado lente da
cadeira de italiano da Escola Normal do Aracaju, designado e m 1884 para reger a cadeira de arithmetica e
lógica na m e s m a Escola.
E m 1889 foi transferido para a cadeira de litteratura
e lógica do "Atheneu Sergipense". Designado e m 1900
para a cadeira de portuguez, francez e arithmetica da
Estancia, voltou e m 1901 para a Escola Normal como
lente de mathematicas, logar em que o colheu a morte.
Além destes cargos exerceu mais os de bibliothecario,
official de gabinete na vice-presidencia do Doutor Pelino
Nobre, camarista e presidente da Gamara Municipal do
Aracaju, deputado estadual e m duas legislaturas e membro effectivo do conselho superior da Instrucção Publica. N o exercicio do magistério foi mais, lente de
portuguez, arithmetica e álgebra no collegio "Parthenon
Sergipano" do doutor Ascendino dos Reis. N a corporação do professorado sergipano nenhum outro o excedeu
em competência e amor á instrucção, n e m houve quem
melhor soubesse diffunrtir o ensino no espirito dos seus
jovens discípulos.
Nascido poeta, cultivou todos os géneros de poesia,
versejando com espontaneidade e com tal encanto, que
muitas das suas producções se tornaram populares e
ainda hoje são repetidas nas reuniões familiares realizadas nas epochas festivas do Natal.
O interessante dialogo em verso "A Borboleta", architectado e m u m momento de feliz inspiração, e posto
em musica pelo maestro Joaquim Honório dos Santos,
constitue u m dos mais bellos specimens do seu estro poético.
C o m o jornalista, raramente se encontraria quem na
imprensa periódica, doutrinando ou discutindo, frequentasse tão assiduamente as columnas dos órgãos de mais
publicidade e m Sergipe.
Sua carreira na imprensa começou e m 1864 na Bahia e só terminou, quando não mais lhe foi possível confiar o seu pensamento a algumas tiras de papel.
Foi secretario da sociedade beneficente "Fraternidade Sergipe" fundada em 1869 na capital da Bahia.
Escreveu:
— Traços biographicos de Francisco Camerino. Bahia, 1867, 63 pags. in. 8.". pq. Typ. Constitucional
de França Guerra.
— Oração fúnebre, proferida juncto ao tumulo do
M.: 111.: e Pre.: Visconde rie Inhaúma por occasião do
funeral Mac.:, que ao V. : da Rua da Oração fizeram-lhe
as R. R. L. L.: Fid.: e Benifi.: Un.: e Leg.: e
Abrig.: da H u m . : pelo Ir.: G. 3.: N a "Bahia Illustrada", n." 118 de 18 de Abril de 1869.
— A coeãucação dos sexos. N o "Jornal do Aracaju"
de 4 de Setembro de 1872.
— As sublimiãades do christianismo (A E x m a . Sra.
D. Constança de Mello Barreto, e m signal de muita estima, profundo respeito e sincera gratidão). Idem, de
25 de Janeiro de 1875.
— Dos livros elementares (Versão livre). Idem, de
2, 4 e 5 de Outubro de 1877.
— O Bello (Versão livre) . Idem, de 5 de Outubro
a 7 de Novembro de 1877.
— Arithmetica elementar adoptada para uso das escholas publicas da provincia de Sergipe. Aracaju, 188..,
84 pags. in. 16.°.
— Uma pétala todas as manhãs: collecção de
cem sonetos compostos e m S. Christovão. N o "O Republicano", Aracaju, a começar do n.° de 31 de Janeiro
de 1891.
— Theatro Infantil. Collecção de pequenas peças
thatraes e pastoris. Aracaju, 1893, 186 pags. e mais 8
não numeradas, in. 16.°. Typographia Commercial. As
paginas numeradas contém o drama rimado, em 2 actos
e 4 quadros, "O brigue Flor de Natal"; "A lei Estrompa"
ou "O Celibato das Professoras" trio humoristico e m
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— Manoel linguaruão: comedia. Inédito. Represen1 só acto; " U m primo e m apuros" entre-acto humorístitada no m e s m o anno e no m e s m o theatro.
co; "Arrastou a mala", scena cómica; "João Caboré" ou
— O sapateiro: comedia, também representada no
o "Adhesista de Quatro Costados", comedia e m 2 actos;
m e s m o tempo no referido theatro. Inédito.
"A Roceira", vaudeville epigrammatico; "João Remen— A filhet ão Cabo Lúcio: opereta, representada pela
dão", entre-acto cómico; "Os Priminhos", vaudeville
primeira vez a 25 de Dezembro de 1905 no theatro "Carepigrammatico; "Zé-Xico", o "Tambor do 12", passatemlos Gomes", Aracaju, por u m a troupe infantil. Inédito.
po-chulo; "Parodias"; "O Naufrágio do Solimões", poe— Um pouco ãe flauta: comedia, representada a 28
sia recitada pela alumna Maria Leonor; "Saudação ao
do referido mez pela troupe indicada e no m e s m o theaMessias", baile pastoril em 1 acto. As paginas seguintes
tro. Inédito.
sem numeração, o Autor reservou para as poesias que
— Chiquinho na cafúa: comedia, levada á scena no
offereceu a cada u m a das figuras, que interpretaram
dia 31 de Dezembro daquelle anno pela m e s m a troupe inos papeis do drama "Brigue Flor de Natal".
fantil no "Carlos Gomes". Inédito. Foi este o ultimo
— Rimas sertanejas: versos. Aracaju, 1896, 196
trabalho do Autor.
pags. in. 12.". Typ. da Folha de Sergipe. D a pag. 175
C o m seu irmão Bricio Cardoso fundou e redigiu os
em deante seguem-se as Trovas Populares".
três seguintes jornaes.
— Discurso proferido pelo Orad.: Inter.: da Loj.:
— Bahia Illustraãa: hebdomadario illustrado. BaCap.: "Cotinguiba" por occasião da Sess.: Solemne da
hia, 1867-1870. Publicação aos domingos. O 1.° anno foi
posse de suas L. L.:, realisada e m 12 de Junho de
publicado a 20 de Janeiro daquelle anno. Na secção sob
1898. (E.: V.:) Aracaju, 1898, 14 pags. in. 16.". Typ.
o titulo — Boletim da semana — , exclusivo da redacção,
Commercial.
— Celebriãaães Sergipanas. No "O Estacio de Ser- o Autor assignava os seus artigos com o pseudonymo —
Doutor Sapiência.
gipe de 8 de Março a 12 de Abril de 1904. Sem assiAssociado ao seu companheiro de redacção fundou
gnatura .
— Curiosidades naturaes de Sergipe. Idem, de 11 de mais os dois seguintes jornaes:
—- Jornal dos Caixeiros: órgão da classe caixeirai.
Março a 7 de Abril do m e s m o anno. Sem assignatura.
— Lendas sergipanas. Idem, de 13 a 31 de Março Bahia, 1870. Appareceu e m 26 de Fevereiro e terminou em Abril com o numero 8. Typ. da Bahia Illusdo m e s m o anno. Sem assignatura.
— Notabilisaram-se em Sergipe. Idem, de 13 a 29 trada.
— Phenix: gazeta illustrada, litteraria e noticiosa.
de Abril do m e s m o anno. Sem assignatura.
Bahia, 1870. Publicação e m dias indeterminados. Sur— Os effeitos ãa eãucação: drama. Inédito.
giu a 14 de Maio e m substituição a "Bahia Illus— A Sociedade e os Artistas: drama. Inédito.
trada".
— Jacintho Mariscotti: drama sacro. Inédito.
Redigiu ainda:
— O bocado não é para quem o faz: comedia. Iné— O Americano: publicação hebdomadaria. Aradito.
caju, 1876-1877. C o m José Maria Gomes de Souza.
— Os cffeitos ãa crise: comedia. Inédito.
— Jornal ão Commercio: órgão dos interesses do
— Uma escola ão matto: comedia. Inédito.
Commercio, da Lavoura e da Industria. Aracaju, 1877— Senho Paãre: comedia. Inédito.
1878. Folha diária. Propriedade de u m a Associação.
— O casamento ão Simplício: comedia. Inédito.
Administrador — Capitolino Henrique da Costa. Forma— Atraz ãa fortuna: comedia. Inédito.
to: 0,39x0,27 com quatro paginas de cinco columnas
— Evitem as trocas: comedia. Inédito.
cada u m a . Impressor — J. R. dos Santos.
— Balas trocadas: comedia. Inédito.
— Folha ãe Sergipe: periódico politico, posterior— Que tal a viuva?: comedia. Inédito.
mente órgão do partido republicano federal. Aracaju,
— A familia Tanajura: comedia. Inédito.
1890-1893. Primeira phase. Propriedade de Capitolino &
— Inferno em vida: comedia. Inédito.
Comp. Publicação: duas vezes a principio, e depois três
— Minha sogra: comedia. Inédito.
vezes por semana, passando a ser publicada diariamente
— Conversa fiada: comedia. Inédito.
desde o dia 2 de Abril de 1891 em deante. O 1." n.° é de
— O testamento ão tio Felippe: comedia. Inédito
15 de Abril daquelle anno, tendo o formato de 0,41x0,27
— Commigo é nove: comedia. Inédito.
com quatro paginas de cinco columnas cada uma.
— Justiça ãe Deus: opereta pastoril em verso, 4
— O Americano: órgão dos interesses das classes
actos. Inéditos.
em geral .Aracaju, 1892. Publicação semanal. O 1.° n.°
— Walkiria ou a paralytica dos Alpes: opereta passahiu a 13 de Abril com quatro paginas e outras tantas
toril e m verso. Inédito.
columnas estreitas de typo pequeno cada u m a . Forma— Revista jwlitica. Inédito.
to: 0,28x0,20.
— O Repórter. Inédito.
— O Estaão ãe Sergipe: jornal official, politico e no— Apotheose a Camerino. Inédito.
— Carlito ou o amor filial: entre-acto e m verso. ticioso. Aracaju, 19..-1906. Publicação diária. Começou
a ser publicado e m 5 de Julho de 1898 e continua a cirInédito.
cular como órgão official do governo do Estado. For— Xisto mentira: entre-acto chistoso e m verso. Inémato: 0,45x0,30 com quatro paginas de 5 columnas cada
dito.
uma.
— O ãisimeiro e a peixeira: entre acto chistoso
Silvério Martins Fontes, doutor. — Filho do
em verso. Inédito.
Bacharel José Martins Fontes e D. Francisca Xavier
— A vendeáora de cajus: entre-acto em verso.
Gomes Fontes, nasceu a 1." de Fevereiro de 1858 na ciInédito.
— O caçador de rolas: entre-acto em verso. Inédito. dade de S. Christovam.
Fez os preparatórios em Aracaju, e recebeu o gráo
— O maxixeiro: entre-acto em verso. Inédito.
de doutor e m Medicina pela Faculdade do Rio de Janei— João Cocada é C: entre-acto em verso. Inédito.
— Um duello a socos: entre-acto e m verso. Inédito. ro em Dezembro de 1881. Ainda estudante, exerceu os
lugares de interno da Casa de Saúde de N . S. da Ajuda
— Estive na posse: entre-acto em verso. Inédito.
e da Maternidade Municipal do Rio de Janeiro. Depois
— Os filhos da Canãinha: entre-acto e m verso.
de formado, em começo de 1882, iniciou a clinica na
Inédito.
cidade de Santos, (S. Paulo) onde fixou residência e é
— Pae Romão: entre-acto em verso. Inédito.
hoje conceituado medico. Ali foi nomeado medico da
— Os nascituros: poemeto. Inédito.
Santa Casa de Misericórdia, onde permaneceu até 1901,
— Eãipo: poemeto. Inédito.
quando pediu exoneração, fazendo reverter os seus or— A Roseira: opereta pastoril em verso. Inédito.
denados em favor dos cofres daquella Pia Instituição.
Representada no theatrinho S. José, Aracaju, em 1897.
E m 1902 foi eleito Presidente da Santa Casa, cargo que
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exerceu com o critério que sempre manteve nos actos de
sua vida.
Sócio fundador do Congresso Brasileiro de Medicina
e Cirurgia, discutio varias theses no Congresso Medico
de 1888 no Rio de Janeiro. E' sócio correspondente da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo. T e m collaborado e m todos os jornaes socialistas do Paiz, especialmente no "O Socialista"; na "Evolução": periódico
scientifico .litterario e noticioso e m Santos desde o seu
apparecimento e fundou e m 1895 de parceria com o Sr.
Carlos Escobar e Dr. fioter de Araújo, e m Santos, o
jornal de propaganda socialista, "A Questão Social", do
qual foi esforçado redactor. Publicação quinzenal. Santos, 1895-1896.
Escreveu:
— Das septicemias cirúrgicas: dissertação. Proposições. Secção accessoria. — Dos stychnaceos e seus productos pharmaceuticos. Secção Cirúrgica. D a Pyogemia.
Secção Medica. Quaes as medidas que se devem observar para impedir o desenvolvimento crescente de syphilis no Rio de Janeiro. These apresentada á Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro e m 30 de Setembro de
1881 e defendida e m 20 de Dezembro do m e s m o anno,
sendo approvada com distineção por
afim de obter
o gráo de doutor. Rio, 1881, 92 pags. in. 8.°. Imprensa
Industrial.
Simeão de Aguiar Botto de Menezes, Bacharel.
— Filho do desembargador Gonçalo de Aguiar Botto
de Menezes e D. Maria da Piedade Botto de Menezes,
nasceu a 8 de Outubro de 1892 e m Larangeiras e falleceu na capital da Parahyba no dia 1." de Junho de 1915.
Depois de feitos os estudos de humanidades no Lyceu
Parahybano, seguiu para o Recife afim de cursar a Faculdade de Direito, tendo recebido o grau de bacharel
e m 1912.
Voltando á Parahyba, começou logo a servir á imprensa opposicionista do Estado, escrevendo artigos politicos no "Estado da Parahyba" e no m e s m o jornal
chronicas com pseudonymo de Américo Brasil.
N a carreira da magistratura, para a qual se habilitou, dando provas do seu talento e amor ao estudo,
exerceu no Ceará a promotoria publica da comarca de
Maranguape, donde sahiu para occupar o cargo de juiz
substituto do Crato.
Deixando esse Estado, foi nomeado e m Dezembro de
1914 promotor da comarca de Picuhy, na Parahyba, poucos mezes antes de suecumbir.
De notável vocação para a tribuna, herdada de seu
progenitor, intelligente e criterioso, o seu prematuro
fallecimento foi lamentado e m documento official pelo
Presidente da Parahyba, Doutor João Pereira de Castro
Pinto, ao passar o governo do Estado ao Vice-Presidente,
Coronel António da Silva Pessoa, no dia 24 de Julho de
1915.
N a capital da Parahyba foi presidente da aggremiação civico-partidaria Rego Barros, collaborou e m
outros jornaes e sob o pseudonymo de Petronius.
Escreveu:
— Flananão...; chronicas. N o "Chique": jornal humorístico e litterario. Parahyba.
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retribuição no cartório de protestos de letras, fazia na
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o curso de
odontologia, e m que se diplomou em 1895.
Vencido essa primeira etapa das suas aspirações sobrevieram-lhe melhores dias decorridos no exercicio da
clinica dentaria, na qual muito se recommendou por
sua perícia profissional, o que influiu poderosamente
para logo após a creação do corpo de dentistas militares, ser nomeado e m 1910 primeiro tenente do exercito, promovido a capitão effectivo a 4 de Setembro de
1917.
Foi u m dos fundadores do Instituto Brasileiro de
Odontologia e m 1900, professor de therapeutica e depois
de clinica odontológica da Escola Livre rie Odontologia
do Rio de Janeiro desde a sua fundação e m 1903.
Escreveu:
— Observações de casos de cura de Pyorrhéa alveolar. N a "Revista Odontológica" de 15 de Junho de 1900,
2." n.° pags. 29 a 32.
— Tratamento de carie dentaria. Idem, de 15 de
Julho e 15 de Agosto do m e s m o anno, 3.° e 4." números.
— Um caso de reimplantação autoplastica. Idem, de
30 de Setembro de 1901, 4." numero.
— Anomalias dentarias. Nos "Archivos Brasileiros
de Odontologia" n." 2.° de Abril de 1903 e na "Tribuna
Medica" de 15 de Junho do m e s m o anno.
— Estudo do perhydrol e m cirurgia dentaria: relatório apresentado ao 4." Congresso Medico Latino-Americano 8." Secção, 10." tomo, 1909. pags. 104 á 112.
— Serviço odontológico no Exercito. N a revista
"Medicina Militar" números 9 de Fevereiro e 13 de Junho de 1911, pags. 500 a 515 e 741 a 746, transcripto na
"Revista Dentaria", vol. II, n." 2, de Maio de 1911.

Simeão Telles de Meneses Sobral, bacharel. —
Filho do Coronel do m e s m o n o m e e D. Rosa Cândida
Dias Sobral, nasceu a 14 de Julho de 1868 no engenho
S. João, municipio de Japaratuba.
Tendo estudado preparatórios no Aracaju, Capital
Federal e S. Paulo, matriculou-se na Faculdade de direito do Recife, e m que se
graduou bacharel e m Novembro de 1889. Entrando
neste m e s m o anno na vida
publica, foi nomeado a 22 de
Outubro, antes de formado,
promotor publico da Comarca da Capella e depois procurador seccional da Republica por decreto de 28 de
Novembro de 1890 e juiz de
direito de Maroim por decreto de 17 de Novembro de
1894.
Exercendo interinamente o cargo de chefe de policia, foi nomeado desembargador por decreto de 15 de
Simeão
Fevereiro de 1898, donde Desembargador
t _
Sobral
passou a exercer as funcções de procurador
geral
Silvestre Moreira. — Capitão do extincto quado Estado por nomeação de 6 de Maio do m e s m o anno.
dro de dentista do corpo de saúde do exercito, nasceu
E m seguida foi nomeado chefe de Policia no governo
a 6 de Abril de 1874 e m Larangeiras, filho do capitão
do tenente coronel José Joaquim Pereira Lobo. DeclaGuilhermino dos Santos Moreira e D. Maria de Jesus
rado desembargador e m disponibilidade e m Dezembro
Moreira, e falleceu na Capital Federal a 11 de Junho
de 1900 foi eleito deputado estadual no biennio de 1915de 1921.
1916 e no triennio de 1917-1919.
Exemplo edificante do quanto pôde u m a vontade firE' presidente da Associação Aracajuana de Beneficência desde 1911, da Sociedade A m p a r o das Famím e e resoluta, teve de superar u m conjuncto de diffilias e do Asylo de Mendicidade Rio Branco, no Araculdades no louvável empenho de ser útil á familia e á
caju.
sociedade.
Escreveu:
Moço pobre e novel no meio e m que ia começar
— Relatório apresentado pelo Presidente da Assoa vida do trabalho, não se deixou dominar pelo desaniciação Aracajuana de Beneficência na sessão da Assemm o ; ao contrario disso, sempre confiante no futuro, sem
bléa Gereal e m 14 de Julho de 1912. Aracaju, 1912, 6
recear os tropeços, n e m medir sacrifícios, ao m e s m o
pags. in. 8.". pq. com 3 annexos. Typ. do "O Estado
tempo que o oceupava u m modesto logar de minguada
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de Sergipe". Publicado anteriormente no "Correio de
Aracaju" de 17 do relerido mez.
— Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana de Beneficência na sessão de Assembléa Geral e m 17 de Julho de 1913. Aracaju, 1913, 5
pags. in. 8.°. pq. com dois officios e 5 annexos. Typ.
do "Correio de Aracaju". Precedentemente publicado
no "O Estado de Sergipe" de 6 de Agosto seguinte.
—• Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana de Beneficência na sessão da Assembléa Geral e m 19 de Julho de 1914. Aracaju, 1914, 6
pags. in. 8.° pq. com 2 officios e 5 annexos. Typographia Commercial.
— Discurso proferido pelo orador official do Partido
Republicano Conservador de Sergipe na sessão civica
realisada no salão da Assembléa Legislativa a 8 de Outubro de 1915, e m homenagem á memoria do Senador
José Gomes Pinheiro Machado. N o "Correio de Aracaju"
de 10 e no "O Estado de Sergipe" de 12 do m e s m o mez.
— Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana de Beneficência na sessão da Assembléa Geral e m 25 de Julho de 1915. Aracaju, 1915, 9
pags. in. 8.". pq. com 2 officios e 4 annexos. Typ. Commercial de Nelson Vieira.
— Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana na sessão da Assembléa Geral e m 28
de Julho de 1916. Aracaju, 1916, 9 pags. in. 8.°. pq.
com 2 officios e 5 annexos. Typographia Commercial.
— Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana de Beneficência na sessão da Assembléa Geral e m 25 de Julho de 1917. Aracaju, 1917, 6
pags. in. 8." pq. com 2 officios e 5 annexos. Typ. Commercial de Nelson Vieira.
— Relatório apresentado aos senhores associados
pelo Presidente da Associação Beneficente Aracajuana
no dia 16 de Julho de 1923. N o "Diário da M a n h ã " de
1 do mez seguinte.
Sisinio Ribeiro Pontes, Doutor. — Filho do padre Manuel Ribeiro Pontes e D. Anna Joaquina de
São José, nasceu a 24 de Outubro de 1851 na villa de
Santo Amaro e falleceu na Capital Federal a 3 de Maio
de 1918.
Terminado e m 1869 o curso de pharmacia na Faculdade de Medicina da Bahia, alli fez os estudos medi-_
cos, muitos annos depois de estabellecido no Aracaju
como pharmaceutico, tendo recebido o grau de doutor
em 1880.
Durante seis annos fez parte do corpo de saúde do
exercito no posto de 2." cirurgião e se achava na guarnição de Minas Geraes, quando obteve demissão do serviço militar, por decreto de 9 de Janeiro de 1888.
Nessa provincia de então, onde fixou residência
foi inspector da hygiene até Julho de 1887, lente da Escola de Pharmacia de Ouro-Preto por espaço de vinte
annos e da de Odontologia de Bello Horizonte. Declarado
e m disponibilidade, interrompeu o exercicio do magistério até Abril de 1912, e m que passou a occupar a cadeira de physica daquella Escola, não excedendo de u m
anno o ensino da nova matéria a seu cargo, por ter-se
jubilado em Junho do anno seguinte.
Escreveu:
— Gangrena, sua etiologia e variedades: dissertação. Proposições. Secção de sciencias cirúrgicas —
Apreciação dos processos empregados na cura dos estreitamentos da urethra. Secção de sciencias accessorias —
Qual a acção do sulfato de quinino nas febres intermittentes? Secção de sciencias medicas. — Suicídio e
suas relações medico-legaes. These para o doutoramento e m medicina apresentada e sustentada por..
Bahia, 1880, 80 pags. in. 8.". pq. Lytho-typographia
de João Gonçalves Tourinho.
Solano Dantas de Menezes, Padre. — Filho de
Manoel de Menezes Barretto e D. Marianna Dantas
Barretto, nasceu a 24 de Julho de 1890 no engenho Mou-
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co, junto ao povoado Sta. Rosa municipio de Divina Pastora.
Começou os estudos no Aracaju, transportando-se
depois para o Rio, e m cujo seminário fez o curso preparatório e o curso superior na Universidade Gregorianna e m R o m a .
Recebeu as ultimas ordens canónicas a 22 de Abril
de 1916 na Egreja de S. João de Latrão e m R o m a e
celebrou a 1." missa a 23 de Abril do referido anno
na Capella do Collegio Pio Latino Americano.
Voltando ao Brazil, neste m e s m o anno, fixou residência no Rio de Janeiro, como coadjutor da Matriz de
S. João Baptista da Lagoa e Director do Patronato de
creanças pobres Pio X .
E m fins de 1918 regressou a Sergipe, sendo nomeado
professor de Theologia no Seminário, e e m 1919, capellão da Egreja de S. Salvador de Aracaju.
Possuidor de raras virtudes e dotado de grande operosidade, todo o seu incessante esforço tem sido para
modificar, elevando os costumes, a educação, as disposições moraes e mentaes do seu Estado natal. E m Aracaju
a sua acção benéfica tem se tradusido nas realisações
que seguem: a 13 de Junho de 1919 installou a "Associação das Senhoras de Caridade" com o "Dispensário
Bento X V " onde semanalmente são distribuídos géneros
alimentícios de primeira necessidade aos pobres matriculados; e m 1920 adquiriu o "Cinema Phenix", destinado á moralização das diversões publicas, o qual não
conseguiu manter; de Março
de 1921 a Dezembro de 1923
restaurou a igreja de S.
Salvador, que é actualmente o mais bello templo de
Sergipe; e m 1922 deu inicio
a construcção da igreja do
Rosário situada á rua do
m e s m o nome e m Aracaju e
e m 1923 fundou a "Caixa
Phenix" vizando combater a
agiotagem.
Sacerdote illustrado é
justamente muito estimado
no meio e m que exerce com
dedicação o seu sagrado ministério.
Rev. P. Solano Dantas
E' director das associade Menezes
ções: "Apostolado do Coração de Jesus" — "Senhoras
de Caridade" e "Pia União
das Filhas de Maria" com sede na Egreja de S. Salvador. Collaborou e m R o m a no "Boletim" rio Collegio Americano e de lá escreveu correspondências para a "Gazeta de S. Paulo" e mais alguns jornaes brazileiros.
Escreveu:
— Conferencia sobre o socialismo, realisada no salão da Bibliotheca Publica e m 21 de Abril de 1918.
— Socialismo euclidiano. N o "Diário da Manhã", de
24 de Abril de 1918.
— A Guerra e o Catholicismo. N a "A Cruzada".
Aracaju, de 27 de Outubro a 17 de Novembro de 1918,
Assignado — Paãre Onalos Satnaã.
— Discurso: Dante Alighieri. pronunciado na noite
de 14 de Setembro de 1922 no salão da Bibliotheca Publica de Sergipe.
— O Sport — M ê z Marion —- 1923.
— Natal. N o "Correio de Aracaju" de 25 de Dezembro de 1923.
Sylvia de Oliveira Ribeiro. — Filha do bacharel
Cândido de Oliveira Ribeiro e D. Lavinia Diniz de Oliveira Ribeiro, nasceu a 3 de Abril de 1896 e m Larangeiras.
E' formada pelo Atheneu Sergipense, tendo recebido o gráo de bacharela e m sciencias e letras no dia
24 de Maio de 1912. Por algum tempo foi Directora do
Collegio Senhora Santa-Anna e professora do "Grémio
Escolar" Dr. Thomaz Cruz, mantido pela Fabrica Ser-
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gipe Industrial. Deixou esse lugar por ter sido nomeada
por Decreto de 27 de Maio de 1916, mediante concurso, cathedratica da 1." Cadeira de Portuguez da Escola Normal de Aracaju, cargo que exerceu até 1922,
quando, á pedido, ficou e m disponibilidade.
Escreveu:
— Discurso pronunciado no dia 24 de Maio de
1912 por occasião de receber o gráo de bacharela e m
sciencias e letras no Atheneu Sergipense. N o "O Estado
de Sergipe" de 26 de Maio de 1912.
— Discurso proferido a 14 rie Julho rie 1914 na
inauguração do palácio da Bibliotheca. N o "O Estacio
de Sergipe", de 26 do m e s m o mêz.
Sylvio Cezar Leite, doutor. — Filho de Francisco Rabello e D. Maria Rollemberg Leite, nasceu a 3
de Janeiro de 1880 no engenho Topo, municipio de Japaratuba.
Feitos no Aracaju os exames preparatórios, matriculou-se na Faculdade de Medicina ria Bahia, na qual se
doutorou no dia 12 de Abril de 1902. Desde esta data
tem exercido a clinica e m Riachuelo, dedicanrio-se de
preferencia á cirurgia. A 28 de Novembro de 1917 nomeado delegado de hygiene no município de Riachuelo.
Escreveu:
— Chlorose inãgar: dissertação. Proposições. Três
sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada e m 28 de Fevereiro
de 1902 para obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1902, 115 pags. in. 8.°. Typographia Gutemberg.
Sylvio Guimarães Cravo, bacharel. — Filho de
Manoel Telles de Nogueira Cravo e D. Maria Firmiana
de Guimarães Cravo, nasceu a 22 de Setembro de 1886
em Maroim. Estudou humanidades nos Collegios de " S .
Luiz" em Therezina, e Parthenon "Ayres Gama", "Instituto Pernambucano" e "Gymnasio Official" e m Pernambuco. T a m b é m cursou as aulas rio Lyceu Penedense,
prestando exames no Lyceu Alagoano.
Foi alumno da Escola Militar do Realengo; matriculando-se depois na Faculdade de Direito do Recife,
onde recebeu o gráo de bacharel e m Sciencias Jurídicas
e Sociaes a 13 de Dezembro de 1907, tendo sido approvado com distineção e m todas as matérias do 5.° anno.
Advogado nas comarcas sergipanas e alagoanas da margem do Rio S. Francisco entre 1903 e 1907, foi membro
cía Commissão de S. Paulo na Exposição Nacional de
1908. E m 1909 representou a Fazenda Nacional no serviço dos portos, foi procurador dos feitos da Fazenda de
Pernambuco em 1913 e é advogado no Recife. E' membro
effectivo do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano, honorário do Instituto Histórico de Sergipe e correspondente da Sociedade de Geographia de Londres. E m 1902 foi sócio do "Grémio Litterario de Penedo". Emprehendeu e inaugurou no Recife as estatuas do Barão do Rio Branco e Conde da Bôa Vista. Presidente do Conselho e Director do Tiro Nacional de
Guerra 13, é o commandante rie seu batalhão e official
de reserva do exercito. Fundou e redigiu e m companhia de estudantes seus collegas, "O Gérmen", órgão literário, quinzenal — Penedo 1902; "A Conquista", semanal — Penedo, 1903; "O Luctador", diário de Penedo, de 1905 a 1907. Collaborou, com artigos assignados, na "Gazeta da Tarde", órgão do partido politico
chefiado pelo Dr. J. I. Martins Júnior, Recife, 1901;
"A Republica", do Recife, órgão do Partido Democrata
chefiado pelo Marechal Dantas Barretto, e dirigido pelo
Senador Dr. Ribeiro de Britto de 1912 a 1915.
Escreveu:
— Nacionalismo. Conferencia realisada no "Theatro
7 de Setembro" de Penedo a 14 de Abril de 1907. Ed.
da Typ. d'"0 Luctador" in. 8.".
— O Estado de S. Paulo na Exposição Nacional de
1908. Catalogo geral illustrado. Typ. do "Diário do
Commercio". Rio, 1908, 161 pags. in. 4.°.
— O Brazão ãe Sergipe. Exposição apresentada ao
Instituto Histórico de Sergipe. Recife, 1915, 17 pags.
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in. 16. Typ. Imprensa Industrial de I. Nery da Fonseca.
— O Baixo S. Francisco. Memoria apresentada ao
4." Congresso Brasileiro de Geographia. Recife, 1916,
28 pags. in. 16." Imprensa Industrial. Este trabalho
mereceu elogioso parecer da 4." commissão do alludirio
Congresso.
— Autores lidos: serie de artigos literários. No
"Diário da Manhã", Aracaju, de 20 de Junho, 5 de Julho e 2 de Agosto de 1917.
— Bibliographia Jurídica Brasileira. ( E m preparação) .
Sylvio da Motta Rabello, Bacharel. — Filho do
Coronel António da Motta Rabello e D. Anna da Silva
Motta Rabello, nasceu a 21 de Julho de 1881 no Aracaju. Fêz seus estudos de, humanidades nessa cidade e
recebeu o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes na Faculdade Livre de direito da Bahia a 8 de Dezembro de 1903.
Quando estudante foi nomeado Promotor Publico
da comarca da Capella por acto de 13 de Novembro de
1902. E m 1906 foi auxiliar do redactor do "Diário Official" de Sergipe, exonerando-se e m 1911 por ter sido
nomeado secretario do Governo desse Estado por acto
de 25 de Outubro do m e s m o anno, durante a presidência do Marechal Siqueira Menezes. Advogado da Companhia Light and Power" no Rio rie Janeiro em Junho
de 1917, foi por Decreto de 29 de Novembro rie 1920 nomeado secretario do Supremo Tribunal Militar.
Redigiu o "Jornal de Sergipe" nos mezes de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 1906 na ausência do
redactor Coronel António Motta e
Escreveu:
— Sergipe intellectual (serie de artigos de critica)
no Estado de Sergipe" de 4 á 7 de Fevereiro de 1899,
com o pseudonymo de Félix da Costa. A propósito de
outros artigos sob a m e s m a epigraphe, escriptos no "O
Tempo", por Annibal Freire.
— Em defeza ãe um nome: serie de artigos politicos,
publicados no "Jornal de Sergipe" de 11, 15, 18, 22,
25 e 28 de Março, e 1 e 5 de Abril de 1906.
— Cartas Fluminenses: (correspondência politica),
publicadas no Jornal de Sergipe" com o pseudonymo de
Nelson Cordeiro nos números dos meses de Março, Abril,
Junho e Julho de 1906. Continuaram em 1908, quando
reappareceu o "Jornal".
— Tobias Barretto, como criminalista — Obra inédita.
— Fausto Cardoso, orador parlamentar. Idem.
— Sergipe. Um estado fallido. N o "Jornal do
Commercio" do Rio de 31 de Maio; 6 e 14 de Junho de
1908, sob o pseudonymo de Epaminondas. Transcripto
no "Jornal de Sergipe" de 5 á 15 de Novembro rio
m e s m o anno.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. General
Dr. José de Siqueira Meneses, Presidente do Estado pelo
Secretario do Governo, e m 5 de Agosto de 1912. Aracaju,
1912, 9 pags. in. 8.". Typographia do "O Estado de
Sergipe".
Sylvio Roméro, Bacharel. — Filho do portuguez
André R a m o s Roméro e D. Maria Vasconcellos da Silveira R a m o s Roméro, nasceu na villa, hoje cidade do
Lagarto a 21 de Abril de 1851, e falleceu no Rio de Janeiro a 18 de Julho de 1914, ás seis horas da tarde.
Usando o nome de Sylvio Vasconcellos da Silveira Ramos estudou preparatórios no Rio de Janeiro de 1863 a
1867, no antigo collegio "Atheneu Fluminense", dirigido
pelo Monsenhor António Pereira dos Reis, e direito na
Faculdade do Recife, onde recebeu o gráo de bacharel
a 12 de Novembro de 1873.
A 24 de Janeiro de 1874 foi nomeado promotor publico da cidade da Estancia, cargo de que foi exonerado, á pedido, a 8 de Fevereiro do anno seguinte.
E m 1875 requereu defesa de these na Faculdade de
Direito do Recife, afim de receber o gráo de doutor;
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mas, no momento e m que ia sustental-a, teve accêso deN a sua qualidade de folk lorista e primeiro ethnobate com u m dos lentes sobre a metaphysica, discussão
graphista nacional, deve ser reputado o chefe do natue m que perdera a necessária calma, azedando-se os âniralismo critico do paiz, o cultor do evolucionismo intemos, e m consequência de que foi suspenso o acto.
gral de Spencer, onde a doutrina da evolução, que geSubmettido a processo por crime de injurias diriralmente se prende a Darwin, estabelece de m o d o de
gidas ao referido lente, teve depois plena absolvição.
finitivo a unidade das forças physicas, do pensamento
Nomeado juiz municipal e de orphãos do termo de Pae do m u n d o exterior, a equipolencia gradativa, uniforme,
raty, provincia do Rio de Janeiro, por decreto de 31
do objectivo e do subjectivo, do phenomenon e do naurie Agosto de 1S76, exerceu essa judicatura até 1879, menon.
quando foi exonerado, á pePara elle o átomo ou átomos, a molécula ou moléculas
dido, por decreto de 23 de
e m que se concentram e m nós o pensamento e todas as
Julho do referido anno.
actividades psychicas, é ou são differentes dos demais
: — ^
Transferiu depois sua
atemos ou moléculas esparsas pelo kosmos; suas relações
residência para o Rio de
são outras, outras sua energia e sua marcha evolucionai.
Janeiro e alli obteve por
Cada u m a dessas unidades é u m foco de acção, de
concurso a cadeira de philoinergia individual e nativa.
sophia do Collegio Pedro II,
Regem-se todas e m sentido geral pelas leis da mechahoje Gymnasio Nacional, no
nica universal; m a s têm vida e actividade próprias.
anno de 1880, sendo, entre
Tal é e m substancia a concepção teleo-mechanicista abraoito concurrentes, classifiçada e desenvolvida pelo illustre polygrapho contempocado e m I.° logar, apresenrâneo. Ninguém neste paiz mais credor dos nossos elotando a seguinte these: "In- gios. Ninguém que tenha sido mais benemérito das lei terpretação philosophica dos
tras brasileiras, onde raros possuem o seu extraordináfactos históricos".
rio senso de execução sempre perfeito e acabado.
:• / ,
/?'
Em
consequência de
Occuparam-se deste notável pensador sergipano, enreforma posterior passou a
tre outros, Clóvis Beviláqua, Phaelante da Camará, Bruno
reger a cadeira de lógica do
Dr. Sylvio Roméro
(Portuguez), Arthur Orlando, José Maria Merou Aum e s m o estabelecimento.
gusto Franco, José Veríssimo, Oliveira Lima, Labieno
Por decreto de 8 de Ou- (Conselheiro Lafayette), Júlio de Mattos, Bernardo Petubro de 1908 foi transferido
rez, Alcides Munhoz, Arthur Guimarães, Clodomiro de
dessa cadeira para a de igual disciplina no Externato
Oliveira; Dunsche de Abranches; Samuel de Oliveira,
do mencionado Collegio, decreto que foi declarado sem
Prado Sampaio, Fran Pacheco, Laudelino Freire, A.'
effeito por outro de 7 de Abril de 1909.
Teixeira Duarte e Ozorio Duque Estrada.
Regeu então a cadeira de lógica do "Internato" até
Foi director literário e scientifico com Tobias Barsua jubilação por decreto de 2 de Junho de 1910.
retto da "Revista de Estudos Livres" de Lisboa.
Foi u m dos fundadores e lente de Philosophia de
Começou a escrever contendo apenas 18 annos,
Direito da Faculdade Livre de Sciencias Jurídicas e
quando frequentava a Faculdade de Direito do Recife,
Sociaes do Rio de Janeiro e sócio fundador da Academia
redigindo:
Brasileira de Letras.
— A Crença: periódico literário, Recife, 1870. C o m
N o governo de Campos Salles foi deputado provincial
Celso Magalhães. Neste órgão publicou o seu primeiro
e federal por Sergipe.
trabalho e m Março de 1870 sobre os "Harpejos Poéticos
Quando e m exercicio rio ultimo mandato coube-lhe
de Santa Helena Magno".
ser escolhido relator da Commissão dos 21, do Código
— O Tempo: periódico hebdomadario, literário e
Civil.
noticioso, Rio de Janeiro, 1887.
Era m e m b r o do Instituto Histórico e Geographico
— Na Estacada: pamphleto quinzenal. Rio de JaBrasileiro, da Academia Bahiana de Letras, da Academia
neiro, 1907-1908. C o m Lopes Trovão. Publicação nos
Pernambucana de Letras, sócio honorário do Instituto
dias 10 e 25 de cada m e z e m u m Fascículo de 10 pagiHistórico e Geographico de S. Paulo e do Centro Commernas. Teve pouca duração.
cial do Porto, sócio correspondente da Academia de SciCollaborou no "Americano", "Diário de Pernamencias de Lisboa, do Instituto Histórico e Geographico
buco", "Movimento", "Correio Pernambucano"; "Jornal
de Sergipe, do Instituto Histórico e Geographico de
do Recife"; "Eschola e Trabalho", onde deu publicidade
Minas, do Grémio Litterario de Campinas e de Outras
(1893) u m a serie de artigos sob a epigraphe: "O romanmuitas sociedades de Sciencias e letras tanto do paiz
tismo no Brasil" que mais tarde tiveram forma mais descomo do estrangeiro.
envolvida no livro "Literatura brasileira e a critica moRepresentou o Brasil e m varias conferencias euroderna", todos do Recife; " A Época": revista literária e
péas e foi e m 1904 agraciado pelo Rei D. Carlos de Porscientifica da Faculdade livre de Sciencias Jurídicas e
tugal com a commenda de S. Thiago.
Sociaes do Rio de Janeiro; "O Municipio": jornal diáN a extensa lista de suas obras, prima, como a de
rio de S. Paulo, 1895 e e m muitos outros jornaes e remaior merecimento, a "Historia da Litteratura Brasivistas. Começou a escrever contando apenas 18 annos,
leira". Foi u m dos maiores intellectuaes brasileiros.
quando frequentava a faculdade de Direito do Recife.
Sua obra, trabalhada durante muitos annos, é de
Escreveu:
u m brasileirismo sem jaca.
— A poesia contemporânea. Recife, 1869. — EstuDelle disse u m a vez Tobias Barreto, — "ser o mardo publicado na imprensa periódica.
tello das mediocridades". Isso na phase do seu inicio.
-— A poesia das "Espumas Fluctuantes". N o "O
Mas, logo e m seguida, do critico da nossa literatura
Americano": semanário politico do Recife. Números de
emergiu o historiador do pensamento nacional, documen27 de Novembro e 11 de Dezembro de 1870. Então assitando essa phase a sua referida "Historia da Litteragnava-se Sylvio da Silveira R a m o s .
tura Brazileira".
— Direito Marítimo. Razões justificativas do artigo
Depois, por natural desdobramento, ao critico lite482 do Código Commercial: dissertação apresentada á
rário seguiu-se o critico social que nos deu o "Brazil
Faculdade de Direito do Recife na defesa de these para
Social", não concluido, m a s cuja intuição patenteou-a
obter o gráo de doutor e m 1875, cuja publicação foi feita
elle e m vários estudos que a respeito produziu.
annos depois nos "Novos Estudos de Litteratura ConCriou, pois, entre nós, a critica anthropologioa, e foi temporânea".
o applicador da critica social consoante os ensinamen— Ethnologia Selvagem. Estudo sobre a memoria
tos da escola de Le Play á génese e evolução do povo
"Região e raças selvagens do Brasil", do Dr. Couto de Mabrasileiro.
I galhães. Recife, 1875, 46 pags. in. 8.°. Traz e m appen-
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212, e no "O Horizonte", de Larangeiras, de 4, 11, 18 e
dice. "O Caracter nacional e as origens do Povo brasi25 de Junho de 1886.
leiro".
— Requiem. Dranmor e Carolina von Koseritz. N o
.— A philosophia no Brasil: ensaio critico. — Traz
"O Guarany", de Aracaju de 20 de Dezembro de 1883.
o titulo geral de "Apontamentos para a Historia da
— Oradores sagrados—poesia religiosa e patriótiLitteratura Brasileira no Século X I X " . Porto Alegre,
ca. N a Revista de Estudos Livres, de Lisboa, segundo
1878. 109 pags. in. 12.°. Typographia de Deutsche Zeianno, 1884, pags. 38 a 44, 129 a 133, 181 a 185, 235
tung.
— Cantos do fim do século (1869-1873), Rio de Ja- a 244. Transcriptos e m 1888 no "O Larangeirense".
— Valentim ãe Magalhães. Estudo critico. Rio rie
neiro, 1878, 248 pags. in. 12.°. Typographia Fluminense.
— A Literatura Brasileira; suas relações com a por- Janeiro, 1884.
— Estudos de litteratura contemporânea: paginas de
tugueza; o neo-realismo. N a "Revista Brasileira", tomo
critica. Rio de Janeiro, 1885, 291 pags. in. 12.°. Typ.
II. (Outubro a Dezembro de 1879). pags. 273 a 292.
Universal de Laemmert & C.
— A prioridade ãe Pernambuco no movimento espi— Contos populai~es do Brasil, com u m estudo preritual brazileiro. N a m e s m a Revista e no m e s m o tomo
liminar e notas comparativas por Theophilo Braga, Lispags. 286 a 496.
— A litteratura brasileira e a critica moderna: en- boa, 1885, 235 pags. in. 12.". Nova Livraria Internacional — Editora. Impressos na Typ. de A. J.' da Silva
saio de generalisação. Rio de Janeiro, 1880, 207 pags.
Teixeira, Porto. T e m segunda edição consideravelmente
in. 8.°. Imprensa Industrial de João Paulo Ferreira
augmentada precedida da denominação geral de "Folk
Dias. — Faz parte dos "Apontamentos para a Historia
lore brasileiro". Rio de Janeiro, 1897, XVIII-199-III pags.
da Litteratura Brazileira no século X I X " .
— Da Interpretação philosophica na evolução dos fa- in. 12.". Livraria Clássica de Alves & C o m p . Typ. "Confiança".
ctos históricos: these para o concurso das cadeiras de
— Uma esperteza. Os Cantos e Contos populares do
philosophia do Imperial Collegio de Pedro II. Rio de
Brazil e o Sr. Theophilo Braga. Protesto. Rio de JaJaneiro 1880, 21 pags. in. 8.". Imprensa Industrial.
neiro, 1887, 166 pags. in. 12.°. Typ. da Escola — de
— Um poeta do Norte. N a "Revista Brasileira", tomo
VII (Janeiro a Março de 1881), pags. 457 a 479. Oc- Serafim José Alves.
— Sobre o Visconde ãe S. Leopoldo. N o "O Larancupa-se do Dr. Francisco Altino Corrêa de Araújo.
geirense", de Larangeiras, de 22 de Maio e 5 e 12 de
•— Tobias Barreto ãe Menezes como poeta. N a mesJunho de 1887.
m a Revista, tomo VIII (Abril a Junho).
— Estudos sobre a poesia popular no Brasil (1879— A questão ão ãia. A emancipação dos escravos.
1880). Rio de Janeiro, 1888, 365 pags. in. 12.". Typ.
N a Revista Brasileira, de Janeiro de 1881, tomo VII,
Laemmert & C. Foram publicados antes na "Revista
pags. 191 a 203. — Este estudo lhe trouxe acrimonioso
Brasileira", tomos 1." e 5." e fazem parte das "Contriataque e m conferencia que fez o Dr. Vicente de Souza
buições para o estudo do folk-lore brazileiro".
e e m folhetim da "Gazeta de Noticias", escripto por
— Funcções do cérebro por Domingos Guedes Cabral.
José do Patrocinio, aos quaes deu logo as seguintes
N o "O Larangeirense", de Larangeiras, de 2 e 23 de
réplicas:
Setembro de 1888.
— De uma cajaãaãa dous coelhos: serie de artigos.
— Ethnographia brazileira: estudos críticos sobre
N a "Gazetilha", de 12 de Fevereiro de 1881 e m diante.
Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, Theophilo Bra— Uma explicação ao publico. Segunda repulsa aos
ga e Ladislau Netto. Rio de Janeiro, 1888, 159 pags.
ataques feitos ao m e u caracter: serie de artigos. N o
in 8.°. Livraria Clássica de Alves & C. Typ. de G. Leu"O Cruzeiro" de Março de 1881.
zinger & Filhos. E' o IV volume da serie "Aponta— Introãucção á Historia da Litteratura Brazileira.
Rio de Janeiro,' 1882, 251 pags. in. 8.°., seguidas de pe- mentos para a Historia da Litteratura Brazileira no século X I X " .
quena errata. Typographia Nacional. Publicada ante— Historia da Litteratura Brazileira. Rio de Janeiriormente na "Revista Brazileira", tomos VIII, IX e X,
ro, 1888, 2 vols. com 1486 pags. de numeração seguida,
anno 3.°.
— O Naturalismo e m Litteratura. S. Paulo, 1882. in 8.". gr. T e m segunda edição de 1902-1903. Paris. Edi— Cantos Populares do Brasil, acompanhados de in- tor H . Garnier. — E' sua obra prima, o frueto mais
precioso do seu talento. Delia disse Laudelino Freire no
troducção e notas comparativas por Theophilo Braga.
seu livro "Próceres da critica", ser no género a mais
Lisboa, 1883, 2 vols. 286-239 pags. in. 12.°. Nova Liimportante, obra nacional. Confirmando este juizo susvraria Internacional — Editora. Impresso na Typ. A.
tenta Gilberto A m a d o ser ella a maior contribuição que
J. da Silva Teixeira. T e m segunda edição melhorada,
ainda tivemos para comprehensão do problema brasiRio de Janeiro, 1887, XX-378-V pags. in. 12." Livraria
leiro e m toda a sua complexidade. Foi o mais enthttClássica de Alves & C o m p . Impresso na Typ. Consiaste admirador de Tobias Barreto, cujos talentos nunfiança.
— Ensaios ãe critica parlamentar. Rio de Janeiro ca cessou rie apregoar e m todos os tons.
— A Philosophia c o ensino secundário. Rio de Ja1883, 187 pags. in. 8.". Editores Moreira Maximino & C.
neiro, 1889, 25 pags. Transcripto no "O Estado de SerFazem parte dos "Apontamentos para a Historia da Litgipe" de Aracaju a começar de 21 de Junho de 1899.
teratura Brazileira no Século X I X " . São artigos pu— As três formas principaes ãa organisação republicados e m 1879 no "Repórter", do Rio de Janeiro,
blicana. Larangeiras, 1889, 26 pags. Typ. do "O Repusob o pseudonymo de Fenerback apreciando o valor de
blicano".
alguns dos nossos estadistas e homens politicos. Nas
— Movimento espiritual ão Brazil no anno de 1888.
preliminares e na conclusão faz u m a espécie de synthese
(Retrospecto litterario e scientifico). N o "O Republidos seus trabalhos de critica parlamentar.
— Últimos Harpejos: versos. Porto Alegre, 1883. cano", de Larangeiras, de 24 de Fevereiro de 1889. Não
proseguiu.
Este livro está dividido e m três partes: I Poema das
— Àtía eleitores do 1." districto da provincia de SerAméricas, II — Lyra Sergipana, III — Paginas Avulgipe. N o m e s m o jornal de 28 de Julho do m e s m o anno.
sas. Algumas das suas poesias sahiram publicadas na
Sahiu depois e m opúsculo.
"Revista Brasileira", nomeadamente: Poema das Amé— A Liga antibancaria ou o imperialismo económico.
ricas, no tomo IV, "Os palmares" no tomo X e a "Lyra
N o "Diário de Noticias", do Rio de Jnaeiro, de 31 de
Sergipana".
Janeiro, 1, 2, 4, 5 e 11 de Fevereiro de 1890.
— Lucros e perãas: chronica mensal dos aconteci— Ensino civico. A historia do Brasil ensinada pela
mentos. Rio de Janeiro, 1883. O 1." numero sahiu e m
biographia de seus heróes, com u m prefacio e u m vocaJunho, e m collaboração com Araripe Júnior.
— Theorias históricas e escolas litterarias. N a Re- bulário de João Ribeiro. Rio de Janeiro, 1890, in. 8.°.
vista de Estudos Livres, de Lisboa, 1.° anno, pags. 201 a
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— Pinheiro Chagas: conferencia realisada no TheaT e m mais quatro edições, sendo a ultima de 1897. Rio
tro Recreio Dramático do Rio de Janeiro, a 5 de Sede Janeiro, 125 pags. in. 8.".
tembro de 1904. Lisboa, 1904. 19 pags. in. 8.°. pq.
— Provocações e debates: artigos politicos. N o "DiáTyp. da " A Editora". O produeto desta edição foi
rio de Noticias" do Rio de Janeiro de 1890-1891.
— Excerpto da Historia ãa Litteratura Brazileira. generosamente cedido pelo autor a favor do projectado
monumento á memoria de Pinheiro Chagas.
relativo á immigração e ao futuro da raça portugueza
— Passe recibo: opúsculo prefaciado pelo conheno Brazil. Rio de Janeiro, 1891, in. 12.".
,
— Luiz Murai: estudo. Rio de Janeiro, 1891, 57 cido escriptor mineiro Augusto Franco. Bello Horizonte, 1904. E' u m a réplica dirigida a Theophilo Braga.
pags. in. 18 gr. Typ. de G. Leuzinger & Filhos.
— O Duque ãe Caxias e a integridade do Brasil.
— Politica ãe Sergipe. A d . perpetuam rei m e m o Rio de Janeiro, 1904.
riam Sr. Coronel Vicente Ribeiro. N o "Estado de Ser— Discursos. Porto, 1904, 316 pags. in. 8.°. pq.
gipe" de Aracaju, de 23 de Julho de 1891.
— Parlamentarismo e presidcncialismo< na Repu- Livraria Chardron de Lello & Irmão.
— Outros estudos de litteratura contemporânea. Lisblica Brasileira. (Cartas ao Conselheiro R u y Barbosa).
boa, 1905, 235 pags. in. 12.°. Typ. da "A Editora".
Rio de Janeiro, 1893, 152 pags. in. 12.°. Companhia Im— Evolução ão lyrismo brazileiro. Recife, 1905, 201
pressora.
pags. in. 12.° Typ de J. B. Edelbrock, antiga casa
— Doutrina contra doutrina. O evolucionismo e o
Laemmert.
positivismo no Brazil. Rio de Janeiro, 1894. E' u m a
— Evolução da litteratura brazileira. (Vista syngrande parte de artigos publicados no "Jornal do Comthetica). C o m u m a biographia do autor por Dunshee
mercio" do Rio de Janeiro, e m 1892 com o m e s m o titulo.
de Abranches. Campanha, 1905, 150 pags. in. 16.°. Typ.
Sahiu segunda edição. Rio de Janeiro, 1895, VIII-291
d'"A Campanha".
pags. in. 12.°.
— O meio physico brazileiro como factor social.
— Ensaios ãe philosophia ão ãireito. Rio de Janei(Vista de conjunto). N o "Jornal do Commercio", do Rio
ro, 1895, 307 pags. in 12.°. Cunha & Irmãos. Editores.
de Janeiro de 20 de Setembro de 1906.
Companhia Impressora. Fecha este livro u m appendice
— Compenãio de Historia ãa Litteratura Brazileira.
por Gumersindo Bessa e m que se estuda o que é direito,
De collaboração com João Ribeiro. Rio de Janeiro, 1906.
conforme as diversas escolas philosophicas. T e m 2." ediLXX-495-VIII pags. in. 8.° peq. Typ. da Livraria Franção inteiramente refundida e posta de accordo com o
programma da Faculdade. Rio de Janeiro, 1908, 317 cisco Alves. E' u m a condensação de anteriores trabalhos
acerca das lettras nacionaes, como declaram os próprios
pags. in. 12.°.
autores no principio da obra, na qual fazem u m a reze— A verdade sobre o caso de Sergipe. (Com u m a introducção por Martinho Garcez). Rio de Janeiro, 1895, 97 nha do nosso desenvolvimento litterario desde o século
X V I , e a critica das producções dos principaes vultos
pags. in. 8.°. Casa Monte Alverne.
da literatura brasileira.
— O Vampiro do Vasa-Barris (Intermezzo jornalís— O allcmanismo no sul do Brazil, seus perigos e
tico e m resposta ao vigário Olympio Campos) . Complemeios de os combater. Rio de Janeiro, 1906, 72 pags.
mento ao opúsculo — A Verdade sobre o caso de Serin. 12.°. Typ. Heitor Ribeiro & C.
gipe. Rio de Janeiro, 1895, 57 pags. in. 8.°. Companhia
— Discurso proferido a 18 de Dezembro de 1906 na
Impressora.
recepção solemne do académico Euclydes da Cunha, elei— Machaão ãe Assis. Estudo comparativo de litto m e m b r o da Academia Brasileira de Letras na vaga
teratura Brazileira Rio de Janeiro, 1897, 347 pags. in.
do Dr. Valentim de Magalhães. N o "Jornal do Com12.°. Laemmert & C. Editores. Impresso pela Compamercio" e no "Correio da M a n h ã " do dia seguinte. Sahiu
nhia Typographica do Brasil.
— Novos estudos de litteratura contemporânea. Pa- depois e m folheto. Porto, 1907, 51 pags. in. 8.°. Officinas do Commercio do Porto.
ris, 1898, 305 pags. in. 8.°, peq.
— O Brasil social. N a "Revista do Instituto His— Parnaso Sergipano. Aracaju, 1899-1904, 2 vols.
tórico e Geographico Brasileiro", tomo L X I X , de 1906,
com 472 pags. de numeração seguida, in. 8.°. Typ. do
pags. 105 a 179. São os primeiros capítulos dessa obra.
"O Estado de Sergipe".
— A pátria portugueza. O território e a raça. Apre— A Litteratura. 1500-1900: memoria publicada no
ciação do livro de egual titulo de Theophilo Braga. Lis"Livro do Centenário", 1.° vol. e m commemoração ao
boa, 1907, 520 pags. Livraria Clássica Editora.
4." Centenário do descobrimento do Brazil. Rio de Ja— America Latina. Analyse do livro de egual tineiro, 1900, 125 pags. in. 8.°. gr. Imprensa Nacional.
tulo do Sr. Manoel Bomfim. Porto, 1907, 361 pags. Li— Martins Penna. Ensaio critico com u m estudo de
vraria Chardron.
Arthur Orlando sobre o autor da "Historia da Littera— Através ãa viãa. Veste por D. Amélia Beviláqua.
tura Brazileira". Porto, 1901, 193 pags. in. 12.". LivraN o "Jornal do Commercio", de 20 de Outubro de 1908.
ria Chardron. Imprensa Moderna do Porto.
— Zeverissimações ineptas ãa critica. (Repulsas e
— Ensaios ãe sociologia c litteratura. Rio de Jadesabafos) 1." serie. Porto, 1909, 183 pags. in. 12.".
neiro, 1901, 295 pags. in. 12.°. H . Garnier, Livreiro ediOfficinas do Commercio do Porto.
tor. Impresso na Typ. H . Garnier de Paris.
— Da critica e sua exacta definição. Segunda edi— Criticas e discussões: serie de artigos. N a "Gação melhorada. Rio de Janeiro, 1909, 34 pags. in. S.".
zeta de Noticias", do Rio de Janeiro a começar de 12
Imprensa Nacional. Sahiu primeiramente na "Revista
de Junho de 1901.
Americana", do Rio de Janeiro, tomo I, 1909 pags. 131
— O elemento portuguez na colonisação do Brasil:
conferencia feita no Gabinete Portuguez de Leitura rio a 160. Este trabalho foi dedicado á memoria de Augusto Franco.
Rio de Janeiro a 20 de Maio de 1902 e publicada no
— Evolução da litteratura Brazileira. N a Revista
"Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro, de 14 de
Agosto seguinte. Editado depois e m opúsculo com o ti- Americana, do Rio de Janeiro, tomo II, 1910, pags.
5 a 36.
tulo simplificado de "O Elemento Portuguez no Brazil"
— Quadro synthetico da Evolução dos géneros na
pela "Mala da Europa". Lisboa, 1902, 62 pags. in. 12."
Litteratura Brazileira. Porto, 1911, 80 pags. in. 12."
Typ. da Companhia Nacional Editora.
Livraria Chardron de Lello & Irmão, editores. Edi— Discurso pronunciado na sessão solemne realisação portuguesa com o retrato do autor.
da no "Parque Fluminense" a 25 de Agosto de 1903 e m
— Da natureza dos cargos públicos nas democracias
commemoração ao centenário do Duque de Caxias. Foi
modernas. N o "Correio da Manhã", do Rio de Janeiro,
publicado e m resumo no "Jornal do Commercio", de 27
de 9, 15 e 26 de Dezembro de 1911.
e 28 do m e s m o mez. Posteriormente foi publicado no
— Estudos sociaes. O Brazil na primeira década
opúsculo sob o titulo: Integridade ão Brasil. Rio de
do século X X , formando u m só volume com os "ProbleJaneiro, 1904. Ed. Laemmert.
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mas Brasileiros" de Arthur Guimarães. Lisboa, 1911,
Com os mesmos orvalhos celestes
pags. 1 a 132, in. 8.°. peq. Edição da Mala da EuroQue. enthesouram na rosa os olores.
pa. Typ. da "A Editora". Tem segunda edição. Lisboa,
Lá bem longe no seio profundo
1912, 421' pags. in. 12.". Typ. da "Editora Limitada".
— 0 que, o Brazil tem o ãireito ãe esperar ão exer- De lembranças já meio apagadas,
Ha scentelhas que brilham constantes
cito. No "Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro, de
Entre as cinzas no peito guardadas.
28 de Dezembro de 1911.
— Paris analysado por um brazileiro: estudo criMuitas vezes é a luz d'alguns olhos
tico sobre o livro "Paris" de Nestor Victor. No mesmo
Que num dia dictoso se viu
jornal de 16 de Janeiro de 1912.
Que deixaram-nos n'alma um reflexo
— A bancarrota do regimem federativo no Brazil,
Que ao depois nunca mais se extinguiu.
1912.
— A Geographia da politicagem. (O Norte e Sul
Mas em troca do brilho que fica
do Brazil), 1912, 14 pags. in. 8.". pq.
Vae-se um pouco de scismas voando
— O castilhismo no Rio Grande do Sul. 1912.
E m procura do céo... d'esses olhos...
— A luta entre Paraná e Santa Catharina. (A verDa ventura... que foge... até quando?...
dadeira solução). N'"A Época" do Rio de Janeiro, transcripto no "Diário da Manhã", de Aracaju, de 22 de
Até quando?!... Até nunca... Esta vida
Novembro de 1912.
U m a infância, uma só dá p'ra flor;
— O Brazil social. Na "Revista Americana" do Rio
Não repete a pureza das almas,
rie Janeiro, tomo I, segunda phase, 1912, pags. 1 a 7, 94
Não repete a pureza do amor..."
a 98, 244 a 252, tomo II, pags. 345 a 351, 524 a 543, tomo
(Vide "Parnaso Sergipano").
IV, 1913, pags. 1 a 9.
— Parecer acerca dos livros de Eça de Queiroz por
Symphronio Cardoso. — Filho do advogado JoaMiguel de Mello e "Janellas Abertas" por Affonso
quim Maurício Cardoso e D. Joanna Baptista de AzeSchmidt, em virtude de incumbência da Academia Bravedo Cardoso, nasceu a 19 de Outubro de 1850 na cidade
zileira de Letras. No "Almanach Brasileiro Garnier"
da Estancia. Fez o curso completo rie humanidades e
para o anno de 1914, pags. 257 a 266.
— Minhas contradições: livro de polemica com um de Theologia no Seminário de Angers (França) departamento Maine e Loire. Foi professor publico interino
prefacio de Almachio Diniz. Bahia, 1914, 204 pags.
em S. João Nepumuceno (Minas) por nomeação do Prein. 12. Livraria Catilina de Romualdo dos Santos Lisidente da então provincia; professor supplementar da
vreiro Editor.
— A união ão Paraná e Santa Catharina. O Estado cadeira de Francez no Internato de Gymnasio Nacional
e Professor do Grupo Escolar. E m Caratinga (Minas)
do Iguassú; extractos de uma serie de artigos publicafoi Director do "Grupo Escolar" por nomeação feita a 28
dos no jornal "A Época", da Capital Federal em Node Agosto de 1918. Tem collaborado nos jornaes: Sorriso
vembro de 1912. Prefacio de Arthur Guimarães. Edi:
1880; Combate, 1889; Progresso suburbano, 1902; Estatado para distribuição gratuita. Nictheroy, 1916, 45 pags.
do de Sergipe, 1894 e Raio, 1902. Pertenceu a Sociedade
in. 8.°. Escola Typographica Salesiana.
Chapôt Prevôst.
Com a publicação dos "Cantos do fim do século",
Escreveu:
lançou as bases da poesia criticista. Desferiu no entanto
— Noites do Seminário (prosa). Bahia, 1871.
notas de um lyrismo forte e sadio. E, para comprova-lo,
— Indianas (poesias) . Rio de Janeiro, 1879, edivão aqui os seus graciosos
tor, Serafim Alves.
"AMORES INFANTIS"
— Louros Esparsos (poesias). Rio, 1901, in. 16.°
Entre os mimos que a vida desfolha
Typ. da União Portugueza.
Da ventura que á lucta descae,
— A Descoberta ão Brazil: 1.° canto de u m poema.
Ha suspiros saudosos que ficam
Poesias
soltas lidas pelo Sr. Barão de Paranapiacaba.
D'um perfume que nunca se esvae.
5 volumes de poesias de 200 paginas cada um. 1 volume
Como um resto de céo desnublado
em francez.
E m que o riso perenne fluctua,
— Carlos e Alice: poemeto lyrico. Rio, 1904, 30
Fica n'alma um recanto estrellado
pags. in. 12.°. Typ. Lith L. Malafaia Júnior.
Que a innocencia infantil perpetua.
— Traços biographicos do pianista brasileiro Frederico Malho. Rio de Janeiro, 1906. De collaboração com
São os sonhos mimosos abertos
Gustavo Reis e Coronel Hilário de Andrade.
Como se abrem nos campos as flores,
— Elegias: versos. S. João Nepumuceno — Minas
— 1910. Typ. da Vóz do Povo.
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Terêncio Manoel de Carvalho. — Filho de Manoel
Luiz de Carvalho e D. Alexandrina da Fonseca Carvalho, nasceu no engenho Pagão, outrora termo de Santa
Luzia e hoje da Estancia, a 8 de Setembro de 1857 e falleceu a 7 de Janeiro de 1909. C o m o professor Pedro
José Gonçalves aprendeu primeiras lettras e m Santa
Luzia e os rudimentos de francez. Aos 15 annos de
edade fez-se vendedor ambulante de fazendas no Buquim, depois de ter tentado inutilmente empregar-se no
commercio da Bahia.
C o m o deficiente preparo que recebeu e o que aprendeu consigo mesmo, entrou para a carreira do magistério particular, interrompida depois pela vida de pequeno
negociante no Buquim, e m que se occupou durante mais
de u m anno. D e novo voltou ás funcções do ensino,
abrindo u m collegio, que dirigiu até ser nomeado fun-.
ccionario da Intendência do Riachão, onde esteve 2
annos e meio.
E m 1894 foi provido professor ria cadeira do ensino
primário do povoado S. Paulo, removido para a villa
do Arauá, e m 1904, desta para a do Buquim e transferido ainda para a cidade da Estancia e m 1908.
Escreveu:
— Filhos d'alma: poesias. Inédito. Delle forão publicadas algumas no "O Estado de Sergipe" sob as epigraphes — Sonhei — no n.° de 29 de Agosto de 1908. —
Quero-te assim no de 15 de Janeiro de 1909.
Terêncio de Oliveira Sampaio. — Filho do Dr.
Rufino de Oliveira Sampaio, nasceu no engenho Santa
Anna, municipio de Larangeiras, e m 14 de Julho de 1850.
Cursou no Rio de Janeiro o collegio "Pedro II",
matriculando-se e m 1886 na "Escola Central", que deixou no 4." anno.
Exerceu diversas funcções publicas, provinciaes e
estadoaes, como administrador da Recebedoria, Inspector
do Thesouro e Secretario Geral, cargo e m que se aposentou com 25 annos de serviço publico. Collaborou com
o presidente Oliveira Bello no regulamento do Montepio
dos empregados provinciaes e nas principaes reformas
por que passou essa instituição, a ultima das quaes,
radical, e m 1915. A nova forma que deu ao Montepio,
obrigou-o a publicar no "Diário da M a n h ã " primeira e
segunda serie de artigos e m que justificou a conveniência das alterações que fez no regulamento anterior. Foi
collaborador constante da "Gazeta de Aracaju", da "Folha", e principalmente do "Diário da Manhã", onde muito
escreveu sobre finanças, especialidade á que se dedicav >.
Por commissão do Governo, organisou os regulamentos
da administração publica, sendo collaborador certo das
Mensagens de diversos presidentes. E m 1905 incorporou
o primeiro Banco e m Sergipe e foi seu director até Setembro de 1923.
E m 1924, constituído o Banco Mercantil Sergipense,
foi convidado para seu director-gerente, funeção que ainda exerce (1924). C o m o Coronel, chefe do Estado Maior
do C o m m a n d o Superior da Guarda Nacional de Sergipe,
exerceu por muitos annos, interinamente, as funcções de
commandante superior, reformando-se e m Abril de 1910.
Escreveu:
— Montepio: serie de artigos no "Diário da Manhã", Aracaju, de 4 a 11 de Setembro de 1915.

— Montepio. Replica. Idem, de 16 a 21 do referido
mez.
Tertuliano António Pereira Barretto, Capitão.
— Filho do major Odorico António Pereira Barretto e
D. Maria Petronilla Barreto, nasceo a 27 de Abril de
1872 na Estancia e falleceo a 7 de Abril de 1909 na
cidade do Rio Grande, no Estado do Sul do m e s m o nome.
Capitão de artilharia do exercito com o curso geral das
três armas, verificou praça a 9 de Abril de 1889, sendo
nomeado 2.° tenente e m 5 de novembro de 1894,
promovido a 1.° e m 2 de Setembro de 1903.
Feita e m 190.. a reorganisação do exercito pelo
então Ministro da Guerra, Marechal Hermes Rodrigues
da Fonseca, coube-lhe e m promoção a patente e m que
pouco depois veio a fallecer.
Militar intelligente e de auspicioso futuro,
Escreveu:
— Novas theorias das quantidades negativas: serie
de artigos. Nos "Os Annaes", semanário de litteratura,
arte, sciencia e industria. Rio de Janeiro, Anno I, pags.
13 a 16 do primeiro numero e nos ns. seguintes até o
n.° 13; pags. 13 a 16, Anno II, 1905.
— Instrucção Moral (Livro do Soldado). Rio Grande, 1907, 1908 pags. in. 12.°. Pintos & C. — Editores.
Obra de grande proveito para a educação militar do soldado e que teve geral acceitação nas fileiras do exercito
nacional.
Theodureto Archanjo do Nascimento, doutor. —
Filho de Miguel Archanjo do Nascimento e D. Josepha
Maria do Nascimento, nasceu na cidade do Lagarto a 16
de Setembro de 1886. Matriculou-se na Faculdade rie
Medicina da Bahia, recebendo o grau a 18 de Dezembro
de 1886. Domiciliado e m Riachuelo, alli serviu e m commissão por occasião da epidemia de febres e m 1887; fez
parte de u m a sociedade e m Larangeiras de conferencias
publicas sobre assumptos sociaes de instrucção e politica de que eram membros Fausto Cardoso, Felisbello
Freire, Josino Meneses, Balthazar Góes e outros, e m favor da propaganda republicana de Sergipe, e exerceu até
1888 o cargo de Delegado de Hygiene daquella cidade.
Transportando-se para o Estado de S. Paulo, foi e m
1889 nomeado para combater a epidemia da febre amarella e m Limeira; extincta esta, voltou para a Capital,
onde matriculou-se e m Direito, fazendo o seu primeiro
anno e m 1890. Ali exerceu a clinica, foi delegado de hygiene e medico adjuncto do exercito. Nesse m e s m o anno
apresentou ao Governo Provisório u m a representação
contra o exercicio illegal da medicina, assignada por
cerca de 200 médicos, apoiada pela Academia Nacional
de Medicina, cujo Presidente, Dr. Moura Brazil, acompanhou o portador da representação até a presença dò
Ministro Dr. Cesário Alvim. A s sociedades de Medicina
e Cirurgia de S. Paulo e Rio foram também solidarias
e assignaram a representação. E m 1891 foi nomeado delegado de hygiene na capital de S. Paulo e mandado em
commissão chefiada pelo Dr. Domingos Freire para Europa, (Berlim) afim de estudar o tratamento da tuberculose de Kock e e m 1892, foi chefe de clinica nas epidemias de febre amarella e m Mogy-Mirim (S. Paulo) e em
1897 foi nomeado pelo Presidente de Sergipe, Dr. Mar-
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tinho Garcez, para estudar no Ceará a cultura da manlçoba. Voltando a Sergipe, foi nomeado pelo Presidente,
Dr. Josino Meneses, Director de Hygiene, conservandose neste lugar até 1901, quando foi escolhido pela 2.*
conferencia Assucareira do Recife para estudar no
Egypto, índia, Java e Ceylão os processos de cultura da
canna de assucar, volvendo ao Brazil e m Janeiro de
1905 de sua viagem ao Oriente. Foi nomeado, e m 1907,
medico prophylatico do Xerém e e m 1908 representante
do Estado de Sergipe no 6." Congresso Medico de São
Paulo e m e m b r o da grande commissão exposição nacional.
Foi lente interino de Zootechnia geral da Escola
Superior de Agricultura por nomeação de Março de
1917 e 1." Presidente e organisador da Sociedade Sergipana de Agricultura e Inspector Sanitário interino da
Capital Federal em 1920. Foi redactor e fundador da
Revista Agricola. periódico quinzenal, orgam da Sociedade Sergipana de Agricultura. Aracaju, 1905-1906. O
1." numero sahiu no dia 17 de Janeiro daquelle anno: é
u m fasciculo de 8 pags. de 2 columnas e mede 0,26x0,15.
Até 1907 conservou o m e s m o formato. Delegado pelo Estado de Sergipe, da Commissão Executiva do 6." Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia realisada na
Capital de S. Paulo em Setembro de 1907, por nomeação do Congresso.
Escreveu:
— Alcoolismo e embriaguez: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras de medicina legal. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da
Bahia para serem sustentadas afim de obter o grau de
doutor. Bahia, 1886, 49 pags. in 8.°. Typ. de H . O.
da França Guerra.
— O Hypnotismo scientifico. serie de artigos na
"Provincia de S. Paulo" de 1890.
— O Comberlandismo e o Sr. Pedro Colasso: no mesm o jornal e anno.
— Serie ãe artigos de polemica a propósito do Exercicio Illegal da Medicina. N o "Diário de Noticias" do
Rio de 21 de Fevereiro; 8 a 17 de Março de 1890.
— Cultura da Maniçoba — Histórico, plantio, preparo da borracha, importância commercial do producto
e valor da cultura e m parallelo com as do café, algodão e assucar pelo
Rio de Janeiro, 1899, 53 pags.
in. 12.°.
— Peste Indiana: serie de artigos publicados no "O
Estado de Sergipe", de 12, 13, 20, 23 e 25 de Setembro
de 1903.
Os três últimos artigos trazem a epigraphe — Peste
bubonica.
— Em viagem. De Aracaju a Pariz. N o "O Estado
de Sergipe", de 17 de Agosto de 1905 e 18 do m e s m o
mêz.
— Viagem dos Antípodas. A Cidade de Porto-SaidO Canal de Suez — N o "O Estado de Sergipe" de 2 de
Setembro do m e s m o anno.
— No Oriente. De Djibouti ao Ceylão. N o "O Estado de Sergipe", de 29 e 30 de Setembro e 1." de Outubro
seguinte.
— Relatório apresentado á Sociedade Sergipana de
Agricultura por seu Presidente .... na sessão de 1.°
de Janeiro de 1905. N a "Revista Agricola" de 15 do referido mez.
— A propósito da lei sobre o povoamento do Solo.
No "Jornal do Commercio" de 19 de Maio de 1907.
— Um busto ãc Pasteur. N o "O Paiz" de 17 de Junho de 1907.
— Reminiscências do Oriente. N a "Gazetilha do
Jornal do Commercio" de 25 de Junho de 1907.
— í/ma iãéa sobre a próxima exposição brasileira.
No "O Paiz", de 9 de Agosto de 1907.
— Coisas ãa Inãia: dois interessantes artigos com
gravuras. N o "Kosmos" de Julho á Outubro de 1907.
— Campanha Antcmalaria: communicação feita no
6." Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia, realizada na Capital de S. Paulo e m Setembro de 1907, a
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propósito do serviço de medicina e prophylaxia estabelecido contra o impaludismo pelo Medico da 3." Divisão
de Obras Publicas da Capitel Federal em toda a zona do
Xerém e Mantiqueira, por occasião dos trabalhos de
captação desse e outros rios para o abastecimento dagua
á cidade do Rio de Janeiro. S. Paulo, 1907, 13 pags.
in. 8.°. Typ. Progresso.
— Este trabalho de s u m m a importância sob o ponto
de viste social e economia de hygiene foi approvado e m
todas as suas conclusões e m sessão plena do Congresso.
— A Lavoura no Oriente e no Brasil: memoria apresentada ao 2.° Congresso Nacional de Agricultura, reunido no Palácio Monroe, no Rio de Janeiro. No "Jornal
do Commercio" de 25 de Agosto de 1908. Transcripto na
"Revista Agricola" de Aracaju, de 1." de Outubro a 1.°
de Novembro de 1908. Publicado depois em folheto de
23 pags. in. 8.°. na Typ. do "Jornal do Commercio",
do Rio. 1908.
— A propósito ãa prophylaxia rural. No "Sergipe
Jornal" de 23 de Outubro de 1923.
Theotonio Félix da Costa, Professor. — Filho de
Félix José da Costa e D. Delfina da Conceição Costa,
nasceu a 16 de Janeiro de 1847 e m Própria e falleceu
na Villa de Aquidaban, outrora denominada Cemitério,
a 29 de Janeiro de 1896.
Foi alumno da Escola Normal de Aracaju mas não
chegou a tirar o curso completo.
C o m o professor de ensino elementar, exerceu o magistério publico e m N . S. das Dores, Pacatuba. Curral
de Pedras, hoje Gararú, e Aquidaban desde 1867, tendo
sido jubilado a 16 de Fevereiro de 1894. Sobre este autor
encontra-se u m a noticia no 2.° vol. da Revista trimensal
do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe pags.
153 a 155, escripta por seu sobrinho Costa Filho (Luiz
José d a ) .
E m 1872 publicou algumas poesias na "Chronica Religiosa" da Bahia, e
Escreveu:
— Amor, Ca»ric7io, Consequências: drama e m 3
actos: Aracaju, 1878. Typographia do "O Maio".
— Discurso pronunciado por occasião do passamento do tenente coronel João Nepomuceno de Araújo, e m
Curral de Pedras. N o "O Conservador", Aracaju, 23 de
Setembro de 1882.
— Discurso proferido no dia 24 de Outubro na cidade de Própria, por occasião de festejar-se o anniversario da Independência da Provincia. N a "Gazeta do
Aracaju", de 26 de Janeiro de 1884.
— Discurso proferido perante a Camará Municipal
de Aquidaban, e m u m a sessão extraordinária que a mesm a Camará celebrou no dia 23 do p.p. mez de Novembro, para dar u m testemunho de sua adhesão e lealdade a causa da Republica. N a "União Republicana", Própria, de 6 de Dezembro de 1889.
Theotonio Ribeiro da Silva. — Filho de Ante.
nio Ribeiro da Silva e D. Maria do Carmo Ribeiro,
nasceu e m Própria a 18 de Fevereiro de 1816 e falleceu
e m Penedo, Alagoas, a 26 de Janeiro de 1878.
Attendendo as condições de pobresa de seus pais
incumbiu-se seu padrinho, o vigário de Própria, Padre
António José da Silva Capella, de dar-lhe alguma educação, mandando-o estudar na Bahia, onde fez o curso de
preparatórios no collegio do Padre Vicente Maria da
Silva. Iniciando os estudos do Seminário, viu-se forçado
a abandonal-os por morte de seu progenitor para substituil-o na direcção da familia.
E m 1836 ensaiou-se na advogacia e m Própria sob
as vistas de seu protector e padrinho, Padre Capella,
que éra também advogado, e que por causa da celebre
questão do "troco do cobre" fora assassinado a 30 de
Janeiro de 1838 no momento e m que se atirava ao rio
S. Francisco, fugindo a aggressão dos seus inimigos.
Acabrunhado por esse triste acontecimento e em
risco de ser egualmente sacrificado, refugiou-se por ai-
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guns mezes e m Penedo, fixando-se depois e m Traipú
com escriptorio de advocacia.
E m 1860 foi provisionado pela Relação do Recife, e
e m 1862 transportou-se com toda a familia para a cidade do Penedo, onde firmou os créditos de advogado
intelligente e reputado h o m e m de letras.
Politico de real influencia, foi eleito deputado provincial por Alagoas nos períodos legislativos de 18421843, 1848-1849 e successivamente até 1864 e nos de 1870
a 1875, figurando quasi sempre como 1." ou 2.° secretario e vice-presidente da Assembléa.
Exerceu no Traipú os cargos de delegado de policia,
camarista, Juiz de paz e juiz municipal supplente, e
por alguns annos e m Penêrio o de administrador do Consulado Penedense.
Por demais conhecido nas duas margens ribeirinhas
do Baixo S. Francisco, gosou sempre a fama de advogado hábil e sisudo, cujos pareceres erão geralmente acceitos e acatados.
Coronel, commandante superior da Guarda Nacional, agraciado e m 1854 pelo governo imperial com o
grau de Cavalleiro da Ordem da Rosa e posteriormente
com o officialato da m e s m a Ordem, foi presidente da
Associação Catholica de Penedo e M e m b r o do Instituto
Archeologico e Geographico Alagoano.
Forão innumeros os seus trabalhos forenses hoje esquecidos nos archivos dos cartórios e abundante a collaboração prestada a diversos órgãos da imprensa alagoana, entre os quaes se destaca o "Diário de Alagoas",
e m que escreveu series de artigos sobre pontos importantes de direito e sobre outros assumptos interessantes.
Foi u m dos redatores do — O Peneãense publicação
mensal. Penedo 1869. E m substituição a este periódico
fundou e redigiu:
— Jornal ãe, Peneão: orgam dos interesses do Rio
S. Francisco e especialmente do 5." districto das Alagoas.
Penedo, 1870.
Thomaz de Carvalho Borges, Doutor . — Filho do
Doutor João de Carvalho Borges e D. Leopoldina dos
Santos Borges, nasceo e m Larangeiras a 2 de Novembro
de 1851 e falleceo no municipio do Rio Novo, e m Minas, a 30 de Setembro de 1891. Aos doze annos de
edade seguio para o Rio de Janeiro e m companhia do
seu irmão, o Engenheiro João de Carvalho Borges, que
se encarregou de sua educação literária e scientifica.
C o m o interno do collegio Victoria, fez todo o curso
de humanidades, obtendo sempre as melhores approvações como igualmente as obteve na Faculdade de Medicina, na qual foi laureado doutor a 3 de Setembro de
1878. De posse do titulo académico exerceo a medicina
na Conservatória, no Estado do Rio de Janeiro, transferindo-se depois para o Piau, municipio do Rio Novo,
onde fixou residência até fallecer. Conjunctamente com
a clinica desempenhou diversas commissões medicas, por
designação do governo estadoal, sendo a ultima e m Cataguazes, por occasião da forte epidemia que alli grassou e onde contrahio a moléstia que o victimou.
Entre os muitos benefícios de que deixou memoria
no Piau destaca-se a actual egreja matriz, construída
por meio de subscripção por elle agenciada e cujas obras
dirigio pessoalmente com a perícia de u m engenheiro.
O largo circulo de amigos prestigiosos e as dedicações
pessoaes feitas e m toda a zona de sua actividade profissional proporcionarão-lhe as melhores ensanchas para
envolver-se na politica mineira, e m cujo seio adquirio
facilmente tão decisiva influencia, que, a não ter fallecido logo, seria candidato nas primeiras eleições ao
logar de deputado ao Congresso do Estado, por indicação do chefe local de S. João Nepomuceno. Medico especialista e m obstetricia, reunia as suas apreciáveis qualidades clinicas as de orador fluente e de distinto m u sico com u m a admravel vóz de tenor. Sócio fundador
do Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, fez-se
ouvir no primeiro que se reunio nos fins de 1888 no Rio
de Janeiro.
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Escreveo:
— Do melhor methodo de tratamento das feridas accidentaes e cirúrgicas: dissertação. Proposições. Secção
de sciencias accessorias. — D o envenenamento pelos conpostos arsenicaes. Secção de sciencias cirúrgicas. —
Operações reclamadas pelo estreitamento da uretra. Secção de sciencias medicas. — Febre amarella. These
apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m 7 de Agosto de 1877 para ser sustentada afim de
obter o gráo de Doutor e m Medicina. Rio de Janeiro,
1877, 82 pags. in. 8.°. Dias da Silva Júnior. Typographo editor.
Tiburtino M o n d i m Pestana, Bacharel. — Filho
do Tenente Coronel Damingos M o n d i m Pestana e D.
Anna da Rocha Leite Mondim, nasceu na cidade da Estancia a 19 de Dezembro de 1854.
Fez seus estudos primários e secundários na cidade
natal e na Bahia, seguindo e m 1870 para o Recife onde
se empregou no commercio.
Dedicou-se depois ao magistério e a imprensa, leccionando e m vários collegios.
Transferindo sua residência rara S. Paulo e m 1876,
foi alli nomeado Official da Policia do Porto de Santos.
Nesta cidade fundou u m collegio "Gymnasio Santista" para ambos os sexos no qual adoptou os mais modernos methodos pedagógicos.
E m 1885 foi official de Gabinete da Presidência de
S. Paulo e e m 1886 obteve por concurso o 1." lugar na
Secretaria do Governo desse Estado. Bacharelou-se e m
1904 na Faculdade de Philosophia e Letras de São Paulo,
aggregada á Universidade de Lovania (Bélgica) e é diplomado pela Escola Normal Secundaria da mesma cidade.
Por Decreto de 13 de Outubro de 1913 foi nomeado
official de Gabinete do Presidente Rodrigues Alves e
exerceu o cargo de 1." Sub-director da Secretaria do Interior.
E m S. Paulo fez u m curso completo de Philosophia
na aula que mantinham os R . R . Pes. Jesuítas. E' cavalheiro da Cruz e sócio fundador do Instituto Histórico
e Geographico de S. Paulo.
T e m collaborado nos seguintes periódicos: "União",
"Aurora", "Globo", "Correio Paulistano" "Monitor Catholico", 1879, S. Paulo, "Diário Popular", "Estudante
Catholico", revista "Sta. Cruz" e no "Jornal do Povo"
de Aracaju. O seu primeiro artigo sobre instrucção publica, escripto da Capital de S. Paulo sahiu no numero
de 15 de Setembro de 1916.
Redigiu a Gazeta de Santos", "Commercio de Santos", "Pátria", " B o m Pastor", "Bôa Semente" (11.' Serie), "Vida Inócusa", mensario commercial, politico, literário e de actualidades, com António Gurgel Salgado.
S. Paulo, 1914. Deu apenas 2 números.
Além dos artigos insertos nos referidos jornaes e m
alguns do Rio de Janeiro e e m diversas polyanthéas,
correm impressos os discursos pronunciados no "Congresso Catholico' da Bahia e m 1900.
Escreveu:
— Discurso proferido na sessão de 14 de Novembro
de 1901 do Primeiro Congresso Catholico Diocesano de
São Paulo, celebrado de 12 a 16 daquelle mez e anno
na capital do m e s m o Estado. N o volume de Actas e
Documentos do referido Congresso, pags. 99 á 107.
— Discurso proferido a 1.° de Outubro de 1904 na
quarta reunião geral do Segundo Congresso Catholico de
S. Paulo, celebrado de 28 de Setembro a 2 daquelle mez
e anno na capital do referido Estado. N o volume de
Actas e Documentos do citado Congresso, pags. 107 a
116.
— Qual o nosso ãever actual: discurso pronunciado
na Assembléa Geral da Confederação das Associações
Catholicas de Itú, e m 5 de Novembro de 1905.
S. Paulo, 1905, 18 pags. in. 8.". pq. A. Campos —
Editor. Centro de Propaganda Catholica.
— Óbices a remover: discurso pronunciado no "Circulo Catholico" de Bragança. S. Paulo, 1906, 15 pags.
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in. 18.°. A. Campos — Editor. Centro de Propaganda
Catholica.
— Remeãio único: discurso proferido na Assembléa
Geral extraordinária da "União Sto. Agostinho" de
Campinas, e m 11 de Março de 1906. S. Paulo, 1906, 16
pags. in. 8.°. pq. Editor: A. Campos. Centro de Propaganda Catholica.
— A questão social: discurso proferido na sessão
de encerramento do 1." Congresso da Confederação das
Associações Catholicas da Archidiocese, e m a noite de
15 de Maio de 1914. S. Paulo, 1914, 10 pags. in. 8.°.
pq. Typ. Casa Garraux.
— A Obra Salesiana: discurso pronunciado na sessão solemne do dia 28 de Outubro de 1915 no VII Congresso Internacional dos Cooperadores Salesianos, realisado e m S. Paulo. N o livro de Discursos pronunciados
nas sessões solemnes do Congresso pag. III a IX. S.
Paulo, 1916, L X V in. 8.°. Escolas Profissionaes do Lyceu Salesiano do S. Coração de Jesus.
— Synthetic Report ou Education in the State of
S. Paulo: trabalho apresentado na sessão de 7 de Janeiro de 1916, ao 2." Congresso Scientifico Pan-Americano. Sahiu também u m a edição e m portuguez. "Washington, 1917. 9 pags. in. 8.". Imprensa do Governo.
Tito Antonio da Franca Amaral, Engenheiro Militar. — Filho do capitão Bernardino Antonio do A m a ral e D. Anna Josepha do Amaral, nasceo na Estancia
a 25 de Janeiro de 1854 e falleceo na Capital Federal a
15 de Abril de 1896.
Originário de u m a familia de distinctos militares,
como elles abraçou a carreira das armas, verificando
praça a 26 de Outubro de 1871 com destino a u m dos
corpos estacionados no Rio de Janeiro, afim de estudar
na Escola Militar.
Admittido como alumno desse estabelecimento de
ensino, hoje extincto, fez todo o tirocínio de engenharia
militar, que terminou e m 1879, tendo alcançado durante
o curso escolar os postos de alferes alumno, 2." tenente
da arma de artilharia e tenente do corpo de estado maior
de 1." classe.
E m 1882 recebeu a carta de bacharel e m mathematicas e sciencias physicas, depois de ter sido elevado a
patente de capitão do corpo de engenheiros.
Foi o primeiro director da Bibliotheca Militar, cargo em que se conservou desde 1881 a 1883.
Sob sua direcção technica estiverão as obras militares da Parahyba e Rio Grande do Norte no decurso
dos annos subsequentes até 1888, e m que foi nomeado
membro da 2." secção da Directoria Geral das Obras Militares da Corte, passando logo depois para a 1." secção.
Deste ultimo logar desligou-se e m 1889 para ficar
a disposição do ministro do Império, que o fez seguir
em commissão para a Cidade de Cataguazes, em Minas.
Data de 1891 a sua promoção a Major, bem como o
decreto que o condecorou com o gráo de Cavalleiro da
Ordem de S. Bento de Aviz.
N o desempenho dos seus deveres militares foi por
mais de u m a vez elogiado pelo ministro da guerra e
pelo commandante do corpo de engenheiros, salientando-se entre os relevantes serviços dignos dos mais merecidos louvores os prestados á pátria nos dias calamitosos da revolta de 1893.
Prezando e m alto grau os seus foros de militar brioso, sérvio com a maior dedicação ao paiz no dominio das
instituições republicanas, com as quaes no entanto não
se harmonisavão as suas convicções politicas.
Affeiçoado a familia imperial pela antiga e generosa
protecção dispensada a muitos dos seus consanguinos
e particularmente devotado a pessoa do Conde d'Eu, a
quem devia e m grande parte a sua educação scientifica,
dissentiu ostensivamente dos companheiros de classe
quanto ao movimento revolucionário de 1889; e logo que
foi proclamada a republica, entendeo cumprir u m dever
de lealdade apresentar-se ao chefe da repartição, e m
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que funccionava, para declarar que éra e continuava a
ser monarchista.
Obedecendo desassombradamente ao nobre impulso
da própria consciência, deo com esse seu procedimento
a prova mais inequívoca de energia e integridade de caracter .
As suas qualidades moraes abrangião ainda u m a
esphera mais ampla.
Entre os nobres sentimentos que exornavão o seu
espirito, sobrelevava a todos os outros o da gratidão, a
que sempre votou verdadeiro culto, até na hora extrema
da vida, pedindo a pessoa intima da familia, que communicasse ao Conde d'Eu o seu passamento, afirmando-lhe
nunca ter esquecido os beneficios, que delle houvera recebido. O "Jornal do Commercio" na noticia que deo do
seu fallecimento assim terminou:
"Deixa trabalhos literários de merecimento principalmente pela bellesa moral e brilhante imaginação que
•os adorna".
H o m e m de letras, romancista e poeta,
Escreveo:
— O ciúme: pequena narrativa. Rio de Janeiro,
1879, 63 pags. in. 8.°. Typ. Cosmopolita. Este trabalho foi publicado antes na Revista Mensal da sociedade
Phenix Litteraria, do Rio rie Janeiro, da qual foi collaborador.
— Discurso proferido por occasião da inauguração
da bibliotheca do Exercito na Corte, em presença de
S.S. M . M . e A.A. Imperiaes pelo respectivo bibliothecario. N a "A Gazetinha", da Estancia, de 4 de Maio
de 1882.
— A aurora ãa redempção: romance publicado em
folhetim no Diário da Parahyba. da capital da antiga
provincia do m e s m o nome. 1884.
— Proculo. o Itabaiana. ou a bolsa do resgate: romance. Idem, idem.
— O Monge escravo e a natureza: romance. Idem,
1885.
— Os nautas da redempção: poema. Idem, 1887. Todos os trabalhos publicados no Diário da Parahyba érão
assignados com o pseudonymo de Piapetinga.
— Relatório apresentado ao Ministro do Império relativamente a commissão que lhe foi confiada, de indicar as obras necessárias a cidade de Cataguazes, afim
de melhorar as suas condições sob o ponto de vista da
salubridade publica. Setembro de 1889. Deixou inéditos:
— A cabana legendaria: romance.
— Meus cantos: versos.
foletim no Diário ãa Parahyba, da capital da antiga prona capital do Rio Grande do Norte em 1887.
Tito Livio de SanfAnna. — Filho de João Lucas de SanfAnna e D. Maria Umbelina de Oliveira
SanfAnna, nasceu no povoado Pedra Molle, municipio
do C a m p o do Britto a 9 de Janeiro de 1900.
Estudou primeiras lettras no Aracaju frequentando
os collegios "Maria Auxiliadora" e "Tobias Barretto",
fazendo na Bahia no "Gymnasio Ipyranga", o curso de
preparatórios com professores particulares.
E m seguida matriculou-se na Escola de engenharia
desse Estado passando-se para a rio Rio de Janeiro onde
se formou e m engenheiro geographo e continua o curso
de engenharia civil, achando-se (1924) no ultimo anno.
E' funccionario da Alfandega na Capital Federal
Collaborou no "Jornal do Povo" de Aracaju, e
escreveu:
— Discurso proferido a 24 de Outubro de 1921 na
Capital Federal na sessão solemne do Centro Sergipano, commemorativa da gloriosa data de 24 de Outubro. N o "Jornal do Povo", Aracaju de 12 de Novembro do m e s m o anno.
— A philosophia de Moreira Guimarães. N o "Jornal do Povo" de 24 de Outubro e 8 de Novembro de
1922.
Tobias Barretto de Menezes, Doutor. — O maior
dos sergipanos pelo talento e pela erudição, nasceu em
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Campos a 7 de Junho de 1839 e falleceu no Recife a 26
de Junho de 1889, pronunciando ao expirar estas palavras: — tudo tem sua lógica, até a morte!... Filho
do antigo escrivão de orphãos daquella villa, hoje prospera cidade do Sul do Estado, Pedro Barretto de Menezes e D. Emerenciana Barretto de Menezes, passou a
infância no seio da familia, de quem recebeu os úteis
conselhos e as primeiras lições de educação domestica.
Terminados e m 1850 os estudos primários, seguiu
para a Estancia, onde cursou até 1852 a aula de latim
regida pelo Padre Domingos Quirino de Souza, depois
bispo de Goyaz, frequentando simultaneamente a aula de
musica do maestro Marcello de Santa Fé; e de 1853 a
1854 continuou a estudar latinidade no Lagarto com
o Padre José Alves Pitangueira, provecto jornalista e
advogado de nota. (Vide este n o m e ) .
Para occorrer as necessidades materiaes da vida, pobre como éra, abriu nessa villa u m a escola de ensino
primário e e m 1858 entrou e m concurso para o preenchimento da cadeira de latim de Itabaiana, que leccionou de 1857 a 1860.
N o correr desse ultimo anno seguiu para a Bahia,
onde teve por mestre o conhecido philosopho, Frei Antonio da Virgem Maria Itaparica, matriculando-se e m
seguida no Seminário archiepiscopal, do qual foi despedido decorridos poucos mezes, por ter commettido u m
acto de transgressão disciplinar, cantando alta noite,
ao som do seu violão, as estrophes sentidas de u m a can
ção predilecta nas serenatas sergipanas.
Depois de ter passado por serias difficuldaries económicas, voltou a Campos, onde permaneceu até ao fim
do anno de 1862, quando partiu para a cidade do
Recife, destinada a ser de futuro o theatro dos seus
triumphos scientificos.
Dentro do anno de 1863 repetiu os preparatórios exigidos para a matricula no
curso de direito, prestou-os
com proficiência, iniciando
o tirocínio, académico e m
1864, que terminou e m 1869,
visto ter perdido o terceiro
anno por excesso de faltas.
Quando estudante da Faculdade, entrou e m dois
concursos de latim e u m de
ihilosophia no collegio das
Artes e Gymnasio Pernambucano, não conseguindo ser
provido e m nenhuma das cadeiras, apesar das brilhantes provas e da vantajosa
Dr. Tobias Barreto de
collocação rio seu nome e m
Menezes
primeiro logar na lista dos
concorrentes.
Obtida a carta de bacharel continuou a residir por
alguns annos no Recife, abrindo u m collegio no qual
regeu as cadeiras de francez, latim, rhetorica, philosophia e mathematicas elementares.
E m 1872 deixou aquella capital com destino á
Escada, cidade central de Pernambuco, na qual teve residência por espaço de quasi dez annos.
D e 1874 a 1880 dedicou-se especialmente ao jornalismo, tendo publicado nos periódicos que alli fundou
artigos magistraes, mais tarde reprodusidos nos "Estudos Allemães" sob o titulo — Delictos por omissão.
Foi deputado provincial na legislatura de 1879-1880
e e m 1882 fez sensacional concurso na Faculdade de Direito para preenchimento de u m a cadeira vaga, cuja
nomeação deveu ao espirito recto do Imperador Pedro IT,
a despeito da opposição do ministro do Império.
A o assumir o exercicio do cargo de lente, recebeu
o grau de doutor e m virtude de disposição legal.
C o m o substituto preleccionou as cadeiras de philosophia do direito e economia politica, passando e m 1887
a lente effectivo da primeira cadeira do quinto anno.
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C o m o seu ingresso para o corpo docente da Faculdade operou-se u m a radical transformação no ensino
da philosophia do direito.
As velhas doutrinas até então professadas ruiram
por terra ante a palavra poderosa desse moderno apostolo da sciencia, pregando u m a nova intuição philosophica do direito.
N a complexidade dos seus vastos conhecimentos sobre as diversas escolas philosophicas deu a supremacia
ao monismo mechanico de Haeckel, substituído com a
evolução de suas idéas pelo monismo philosophico de
Noiré.
Foi elle o fundador, ou antes, o transplantador desta
escola scientifica para o Brasil, como nas regiões ideaes
da poesia fora o fundador da escola condoreira, caracterisada pelo arrojo das imagens e das phrases retumbantes empregadas nos versos inspirados de Victor
Hugo.
Enthusiasta do pensamento allemão foi no seu tempo o brasileiro mais conhecido na pátria de Yehring,
onde éra considerado como u m jurista eminente e philosopho acatado.
E m tão alta conta era tida a sua aprimorada cultura nos grémios scientificos de além-mar, que e m
1881 foi distinguido com a nomeação de lente de u m a
das cadeiras da Universidade livre de Francfort e eleito
m e m b r o correspondente do Club dos Cosmophilos de
Leipzig.
O seu devotamento pela sciencia cultivada no paiz
da sua maior predilecção induzia-o a estudar consigo
m e s m o a lingua allemã para melhor apprehender o pensamento dos escriptores, que nella explanaram as suas
idéas e doutrinas.
Esse ardente germanismo do douto mestre não foi
aquilatado com justiça pelos seus adversários, que julgaram amesquinhal-o, appellidando-o de philosopho teuto
sergipano, phrase attribuida ao espirito epigrammatico
do jornalista Carlos de Laet.
D e outra parte, innumeros foram os seus admiradores e adeptos, fora da legião de talentosos discípulos,
sobre quem exerceu a fascinação de sua potente cerebração e cujos espíritos illuminou com os raios de seu immenso saber.
Para que a sua fama corresse mundo, não precisou
viajar, fazendo alarde dos seus conhecimentos adquiridos
no estudo das sciencias, n e m se esforçou por demonstralos nos comícios e nas conferencias publicas.
O seu nome impôz-se á admiração dos estudiosos e
dos sábios independente de ter frequentado as bihliothecas e institutos do velho continente, que a deficiência de recursos pecuniários o privou de conhecer visualmente, como não conheceu a capital do seu paiz.
A maior parte da existência passou-a no Recife, sua
pátria intellectual, da qual apenas se retirou temporariamente e m 1883 para visitar Sergipe pela única vêz,
depois de u m a ausência de quasi vinte annos.
Poeta, philosopho, jurista, critico, polemista, orador,
jornalista e musicista, conhecia perfeitamente o latim,
francez, inglez, italiano, allemão e russo, tendo aprendido esta ultima lingua do m e s m o modo que aprendeu
a allemã, consigo m e s m o .
De sua individualidade occuparam-se e m estudos de
critica e e m biographias os intellectuaes — Sylvio Roméro, C. de Koseritz, Phaelante da Camará, Clóvis Beviláqua, Gumersindo Bessa, Arthur Orlando, Graça Aranha, João de Sousa Bandeira, Augusto Franco, Samuel
de Oliveira, Sellim, Bruno (José Pereira de Sampaio),
Virgílio de Sá Pereira, Liberato Bittencourtt, Manoel dos
Passos, Alberto Seabra, Martins Júnior, Leopoldo de
Freitas, Fausto Cardoso, Prado Sampaio, Ávila Lima, Lacerda de Almeida, Viveiros de Castro, José Virissimo, Medeiros de Albuquerque, Ovidio Manaia, França Pereira,
Mário Ganeiro, Abelard Lobo, Carlos D. Fernandes,
Raul de Paula.
Sócio effectivo do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano,
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Escreveu:
— A religião perante a psychologia: serie de artigos nos ns. de 8, 22 e 29 de Maio; 5 e 12 de Junho de
1870 do jornal — O Americano — Recife. Reproduzidos
no livro "Vários Escriptos".
— Notas e estuãos sobre a critica religiosa: serie
de artigos nos ns. de 11 de Junho; 3, 24 e 31 de Julho;
7, 14 e 21 de Agosto de 1870 do m e s m o jornal. Reprodusidos no livro "Estudos Allemães".
— Iáeia ãe um novo direito que é preciso ser
reconhecido. N o citado jornal de 28 de Agosto de 1870.
Reprodusido no livro "Vários Escriptos", sob a epigraphe: Novo direito que é preciso reconhecer.
— Chronica dos disparates: artigos de polemicas
nos ns. de 4 de Setembro; 2, 16 e 23 de Outubro e 13
de Novembro do m e s m o anno e no m e s m o jornal. Reprodusido no livro "Polemicas".
— A questão do Poder Moderador — exame critico
e comparativo do que a respeito escreverão o Visconde
de Uruguay, Conselheiro Zacarias e Doutor Braz Florentino: serie de artigos iniciada no n." de 4 de Junho de 1871 do m e s m o jornal e interrompida no de 6
de Agosto seguinte por ter resolvido o autor tratar do
m e s m o assumpto no seu livro — "Estudos de direitos".
— O artigo .32 do Acto Aãdicional: estudo critico
sobre a Dissertação apresentado e m concurso, perante a
Faculdade, pelo Doutor Coelho Rodrigues. Idem, idem
de 22 e 29 de Outubro de 1871.
— Ensaios e estudos de philosophia e critica. Recife,
1875, in. 8.°. Teve 2." edição ampliada e refundiria em
1889 no Recife com 191 pags. in. 8.".
— Brazilien wie es ist in hiberariscker Hinsicht behachtet, ein Skizze. Escada, Pernambuco, 1875, in. 8.°.
— Ein offcner Brief an die Deutsche Presse. Escada, 1878, in. 8.°.
— Um discurso e m mangas de camisa. Palavras dirigidas aos cidadãos presentes na segunda sessão do
"Club Popular da Escada" e m o dia 7 de Outubro de 1877,
Escada, Pernambuco 1879, 45 pags. in. 8.°.
— Dias e noites: Poesias. Rio de Janeiro, 1881, 203
pags. in. 12.°. Imprensa Industrial — Editora. T e m
2." Ed. publicada e m 1893 por Sylvio Roméro, muito
mais desenvolvida que a primeira, no Rio de Janeiro,
com 278 pags. na C o m p . Typ. do Brasil, pelos Editores
Laemmert & C. E' de 1903 a ultima edição, augmentada,
também impressa no Rio de Janeiro pelos referidos editores.
— Fundamento do direito de punir. Escada, Pernambuco, 1881. T e m 2." Ed. Publicada no Recife e m 1886
com XII-145 pags. in. 8.". pg. Typographia Central.
— Estudos allemães: philosophia, direito, litteratura
e critica. Escada, 1881, in. 4.°. — Reimpressos no Recife e m 1883 na Typographia Central com 294 pags.
in. 8.°. pq. H á u m a edição posthuma de 1892 pelo Dr.
Sylvio Roméro com 710 pags. in. 8.°., impressa na Companhia Typographia do Brasil. Rio de Janeiro. Laemmert & C. — Editores proprietários.
— Theses e dissertação para o concurso ao logar de
lente da Faculdade de Direito do Recife. Dissertação:
—• Qual a extensão da idéa do mandato de que trata o
art. 4.°. do Código Criminal? Recife, 1882. Este trabalho faz parte do livro — "Estudos de Direito".
— Lições do Direito Publico Brasileiro dadas por. . .
aos seus discípulos particulares, no mez de Junho de
1882, e colleccionadas por Gumercindo de Araújo Bessa,
Manuscripto inédito n u m volume encadernado de 104
pags. in. 12.°. Pertence a Bibliotheca Publica de Aracaju.
— Idéas ão Direito: Discurso proferido na cerimonia da collação do gráo de doutor e m Direito.
Transcripto no "O Guarany", Aracaju, de 20 e 29 de
Setembro de 1883. Reproduzido nos "Estudos de Direito" e no livro "Discursos".
— Compenãio elementar de gramática Nacional por
J. A. de Castro Nunes, adoptado para uso das aulas primarias e m diversas províncias do Império. Nova edição
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(13.") reformada e muito melhorada pelo Doutor ....
Havre, 1883, X-G e tantas pags. in. 12.°. Imprensa do
Commercio.
— Menores e loucos e m direito criminal: estudos
sobre o art. 10 do Código Criminal Brasileiro. Rio de
Janeiro, 1884, 180 pags. in. 12.°. H . Laemmert & C.
Editores. Houve 2." edição ampliada e refundida. Recife, 1886, 145 pags. in. 8.". Typ. Centrai.
— Notas a Lápis sobre a evolução emocional e mental do h o m e m : serie de artigos no "Jornal de Sergipe",
Aracaju, de 5, 13, 17 e 20 de Dezembro de 1884. Reproduzidas no livro — "Questões Vigentes".
— Glosas heterodoxas a u m dos males do dia. Idem,
idem, de 14, 17 e 24 de Janeiro de 1885-. Reprodusido no
m e s m o livro.
— A alma da mulher. N o "O Horizonte", Larangeiras, de 24 de Dezembro de 1885;' 1, 10, 17, 24 e 29 de
Janeiro; 5 e 12 de Fevereiro e 3 de Abril de 1886. Este
estudo está incluido na edição posthuma, dos — "Estudos Allemães".
— Discursos. Pernambuco, 1887, 109 pags. in. 8.°.
pq. Typ. Miranda. Este livro contem 5 discursos proceriuos na Assembléa Provincial de Pernambuco, u m no
Club Popular sob a epigraphe — E m mangas de Camisa
— e u m proferido na collação dos gráos cie doutores e m
direito.
— Questões Vigentes de philosophia e de direito.
Pernambuco, 1888, 311 pags. in. 8.". peq. Livraria —
Fluminense — Editora. C o m u m a introducção por Arthur Orlando.
— "A irreligião do futuro". Estudo sociológico, por
Guyau. N a "Reforma", Aracaju, 23 de Junho, 8, 15, 22
e 29 de Julho de 1888. Transcripçâo da obra antecedente.
— Commentario theorico e critico do Código Criminal Brasileiro. Recife, 1888, in. 8.". Livraria Fluminense. Publicado e m fascículos de 32 pags., não tendo ido
além do segundo. — O Dr. Sylvio Roméro, grande admirador e amigo do autor, encarregou-se de dar á publicidade u m a nova edição dos seus trabalhos, que são os
seguintes:
— Estudos de direito: Publicação posthuma, etc.
Rio de Janeiro, 1898, 560 pags. in. 8.". Edição muito
melhorada. A primeira edição é de 1892.
— Vários escripjtos: publicação posthuma por Sylvio
Roméro, Rio de Janeiro, 1900, LIIi-365 pags. in. 8." —
C o m p . Typographia do Brasil. Laemmert &. C. — Editores. Este volume contêm, além de u m vehemente prefacio do illustre Dr. Sylvio Roméro, intitulado Explicações indispensáveis, diversos escriptos publicados pelo
autor durante os annos de 1866 a 1888. Citamos entre
outros os seguintes:
— A religião perante a psychologia, Moysés e Laplace; Os homens e os principios; Politica Brasileira;
Direito Publico Brasileiro; Retei-ma da Constituição;
Reforma Eleitoral; H á entre nós u m a eloquência parlamentar?; O parlamento de 1879; Algumas palavras
.sobre a theoria da moral; Nota sobre a literatura da
America do Norte; O atrazo da philosophia entre
nós, etc.
— Discursos: publicação posthuma por... etc. Rio
de Janeiro, 1900, 177 pags. in. 8.° Contém este volume
12 discursos, entre os quaes se acham:
— A educação ãa Mulher — Idéa do direito — Lição de abertura do curso de economia politica na
Faculdade do Recife — A Carlos Gomes.
— Poli micos: discussões travadas entre o autor e
diversos escriptores. Publicação posthuma por, etc. Rio
de Janeiro, 1901, XXX1V-396 pags. in. 12.". Laemmert
&- C. Editores. E' a ultima de suas publicações poscliumas feitas pelo Dr. Sylvio Roméro. Contém este vorjm e os seguintes artigos: I — Theologia e Theodicta
não são sciencias. II — Chronica dos disparates. III —
U m a anti-critica, ou, melhor, u m a anti-descompostura.
IV — Alguma cousa tombem a propósito de Meyerbeer:
publicada na Gazeta de Noticias, do Rio de Janeiro e
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transcripta nt Jornal do Recife de 25 e 26 de Fevereiro
de 1880. V — Ainda alguma cousa também sobre Meyer
beer. VI — Os theologos da Civilisação. VII — Self-Government. Appendice: Guizot e a escola espiritualista do
Século X I X . — Capitulação de Montividéo. — A o Sete
de Setembro. Precede ao volume u m bem elaborado estudo do Dr. Sylvio Roméro.
Esforçado paladino da imprensa, collaborou na "Revista Illustrada" e m 1866; na "Crença", periódica literária, e m 1870; no "O Liberal", jornal politico, e m
1872; no "Jornal do Recife", e m 1872; na "Folha do
Norte", diário, e m 1883-1884, e na revista " H o m e n s e
Letras" e m 1888, todos editados no Recife, e redigiu:
— O Académico: jornal scientifico e literário. Recife, 1865. C o m José Jausen Ferreira Júnior, Antonio Anthero Alves Monteiro e Manoel Pinheiro de Miranda
Osório. D e vida ephemera.
— A Razão: periódico scientifico e literário. Recife,
1868. Sahiu apenas o primeiro numero a 25 de Outubro.
— O Americano: semanário politico e de literatura.
Recife, 1870-1871. C o m Franklin Távora e Minervino Augusto de Sousa Leão.
— Um Signal dos Tempos: periódico critico, literário e noticioso. Escada, 1874-1875.
— A Comarca ãa Escaãa: periódico critico, literário e noticioso. Escada 1875. Appareceu e m substituição
ao periódico anterior, m a s teve pouca duração.
— Devaneio Literário: jornalzinho dedicado a mocidade escadense. Escada, 1875. Sahia duas vezes por
semana, sendo o primeiro de 15 rie Junho e o ultimo
de 1.° de Dezembro.
— O Desabuso: periódico politico e de critica. Escada, 1875.
— Deutscher Kaempfcr: litterarisches und "per accidens" prolitisches Zeitungsblatt. Fiir die Ausbreitttng
des Deuaschtums im Norden Brasiliens herausgegeben
von Muhlert & C. Recife, 1875. Destinado a expansão
do germanismo no Norte do Brasil foi editado por Cari
Eduard Muhbert e escripto e m allemão por Tobias exclusivamente. Sahiu o 1." n.° a 2 de Agosto e o ultimo,
5.°, a 12 de Setembro.
— O Povo ãa Escaãa: periódico. Escada 1876.
— O Escadense: periódico noticioso, critico e literário. Escada, 1877-1878. Este jornal foi substituído pela
— A Igualãaãc: periódico critico, literário e noticioso, Escada, 1878.
— Contra a Hypocrisia: periódico noticioso, critico
e literário. Escada, 1879. Teve a curta existência de
Agosto a Outubro.
— Estuãos Allemães: revista mensal de philosophia,
direito, literatura e critica. Escada, 1880-1881.
— O Industrial: reviste de industrias e artes. Recife, 1883. C o m José Hygino Duarte Pereira, Barros
Guimarães e Graciliano Baptista.
— Ensaio ãe prehistoria da literatura clássica allemã. N a "Revista de Estudos Livres". Lisboa, Primeiro Anno, 1883, pags. 553 a 561; Segundo Anno, 1884,
pags. 28 a 37, 97 a 102 e 117 a 121.
— "A Arte Dramática" — Jornal de occasião. Ór-
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gão do Club Dramático Familiar. C o m outros. Recife,
1884-1885 in. fl. peq. Sahiram apenas 9 números de tiragem mensal.
— Revista ãe Estuãos Livres: Lisboa, 1883-1884.
— Revista ãas Artes: hebdomadario de propaganda
instruetiva. Recife 1885-1886. C o m Affonso Olindense,
Antonio de Sousa Pinto, Phaelante da Camará, Alfredo
Falcão e Marcellino Cleto. Foi director literario-scientifico.

Tobias Moreira de Magalhães. — Filho de Joaquim Moreira de Magalhães e D. Emilia de S. Calixto
de Magalhães, nasceu na Estancia e m 1842 e falleceu e m
Maroim a 16 de Outubro de 1886. Tendo começado seus
estudos de musica, (para o que tinha verdadeira vocação) e m sua terra natal, foi continual-os na Capital da
Bahia, com o professor Adelelmo Nascimento. Dahi
transportou-se á Itália, onde frequentou por três annos,
u m dos conservatórios desse paiz, estudando especialmente acompanhamentos. Voltando á Bahia, dedicou-se
ao ensino do piano; e o que foi como professor e instrumentista, a população daquella capital conserva grata recordação. Bastante modesto, soube entretanto captar
sympathias e consideração muito merecidas. Excellente
violinista, os artistas de companhias lyricas admiravão
o modo por que o artista se identificava com o autor de
qualquer trecho musical e o executava com segurança e
maestria. Era eximio na leitura de primeira vista e no
acompanhamento. N a vida deste artista ha episódios dignos de menção, como o seguinte, transcripto do "Diário de Noticias" da Bahia de 1908, no "O Estado de
Sergipe", de 10 de Janeiro de 1909: — "O insigne pianista Alfredo Napoleão foi a Bahia no propósito de dar alguns concertos. C o m o era natural, procurou de preferencia para acompanhal-o o pianista de maior nomeada, o
professor A m a d o Barata, que por motivo de moléstia não
ponde se prestar. Foi-lhe então lembrado o — Tobias. —
D e primeira vista o physico de Tobias não agradou ao
grande artista e esta desagradável impressão que lhe
produzira o artista, fêz sentir ao amigo que o acompanhou, não calando a desconfiança de sua competência.
E m todo caso ficaram combinados e no dia do ensaio, Napoleão u m tanto aborrecido, entrega a parte e
aconselha-o que fosse revendo a partitura até o momento da execução. Tobias observou que não — era necessário — Napoleão replicou e Tobias insistiu: — não
é preciso — Sentarão-se cada u m e m seu piano: Napoleão
discorre u m a escala e m tom maior; Tobias o imita.
Entraram na execução do trecho musical. Foi u m delírio ouvir os dois artistas empenhados n u m a batalha de
sons, cada qual executando caprichosamente a parte que
tinha na estante.
E m meio da execução, Alfredo Napoleão levantouse e atira-se nos braços de Tobias apertando-o de encontro ao peito. Estava desfeita a impressão desagradável
de seu primeiro encontro."
E' u m a pagina da vida do artista sergipano, que,
na falta de outros dados, vai servir de biographia.
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Ulysses de Azevedo Faro, doutor. — Filho do
Major Felippe de Azevedo e D. Luiza de Faro Motta,
nasceu a 28 de Outubro de 1856 no engenho Várzea, m u nicipio do Rosário do Catête.
Feitos os preparatórios, matriculou-se na Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, recebendo o gráo de
doutor e m 1881.
Principiou a clinicar e m Maroim, viajando depois
por quasi todos os Estados do Brasil. Procurando aperfeiçoar-se e m sua especialidade — moléstia dos olhos —
seguiu e m 1885 para a Europa frequentando as clinicas
dos Hospitaes Saennec, Nacker e Hotel Dieu e m Paris.
E m 1900 provou e m u m artigo que mandou para o
jornal de medicina, que e m S. Paulo se publicava naquella occasião que o verdadeiro tratamento da desynteria chronica era — a dieta vegetariana. E m 1911 clinicou e m Pelotas, S. Vicente e Rio Grande do Sul.
Transportando-se para a Capital de S. Paulo, alli
exerceu a clinica, principalmente a cirurgia por muitos
annos, tendo feito mais de 500 operaçies de catarata.
Foi inspector dos Portos e m Manáos; i ertenceu ao
Centro de sciencias lettras e artes e m Campinas e é
sócio correspondente do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe. Usava os pseudonymos Xantipo, Xavier
de Xerez.
Escreveu:
— Influencia ãa meãulla espinhal sobre as funcções
respiratória, circulatória de caloriticação e nutrição: dissertação. Proposições. Sciencias accessorias. Das quinas. Sciencias cirúrgicas. Parallelo entre a talha e a tilhotricia. Sciencias medicas. Dos hospitaes. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m
3 de Setembro de 1881 e perante ella sustentada a 19 de
Dezembro do m e s m o anno. Rio, 1881, 62 pags. in. 8.°.
Typ. de J. D. de Oliveira.
— Relatório ao Governo do Amasonas, onde expendeu
suas idêas sobre o beribéri (Presidência rio Dr. Ernesto
Chaves).
Apresentou e m Setembro de 1907 na Capital de S.
Paulo as seguintes memorias:
— Algumas modificações na operação da catarata.
— U m novo irrigador occular e u m a pinça occular.
— Alguns ferros e modificações de ferro de cirurgia.
— U m a sala de operações ideal será possível?
— Conselhos ao povo sobre a ophthalmia purulenta
dos recemnascidos: conferencia realisada no Centro de
Sciencias de Campinas e m S. Paulo na noite de 10 de
Outubro de 1907. N o "Commercio de Campinas", de
18 do m e s m o mez.
Ulysses Florival Barbuda, Doutor. — Filho do
Dr. Pedro Júlio Barbuda e D. Virgínia Braga Barbuda,
nasceu a 14 de Fevereiro de 1887 na Cidade de Larangeiras. Fez os preparatórios na Bahia, matriculando-se
alli na Faculdade de Medicina e recebendo o grau de doutor a 14 de Dezembro de 1910.
Depois de formado desempenhou o cargo de medico
auxiliar do serviço de Prophylaxia da Febre amarella na
Bahia, e na cidade de Atibaia, Estado de S. Paulo.
E m Santos, S. Paulo, exerceu o cargo de medico adjuncto do Serviço de Ancylostome do Governo do Estado e o de Inspector Sanitário, e m Commissão, por

occasião da epidemia de grippe. E m Santos, onde reside,
dedica-se ás moléstias de creanças, internas e nervosas e
p-ertence ao Centro Medico de Santos.
Escreveu:
— Génese da personalidade psychica: dissertação.
Proposições. (Três sobre cada u m a das cadeiras do
curso de Sciencias Medicas e Cirúrgicas). These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 31 de Outubro de 1910 e sustentada afim de lhe ser outorgado
o grau de Doutor e m Sciencias Medicas e Cirúrgicas.
Dividida e m duas partes: a primeira trata da Phisiologia do cérebro — e m 3 captulos, versando a(2." sobre
a — Educação das Faculdades intellectuaes e m 4 capítulos. Bahia, 1910, 102 pags. in. 8.°. Officinas dos
Dois Mundos.
Ulysses de Oliveira Sampaio. — Filho de Aurélio de Oliveira Sampaio e D. Maria Rosa de Oliveira
Sampaio, nasceu a 10 de Fevereiro de 1888 no engenho
Mangueira, municipio de Riachoelo. Fez os estudos de
humanidades no Atheneu Sergipense, e m Aracaju, e
depois entrou e m concurso para emprego de fazenda e m
1910, tendo sido nomeado e m 1911 4." escripturario da
Alfandega do Recife, sendo depois promovido a 3." escripturario da m e s m a repartição, lugar que ainda exerce (1924). Desde estudante manifestou o seu gosto pela
imprensa, redigindo:
— A Colmeia: jornal litterario e humorístico. Aracaju, 1909. Director Francisco Barretto. Redactores —
Ulysses Sampaio, Demócrito Rocha, Domingos Gordo, Dr.
Alcebiades Paes e Virgílio Maynard. Publicação aos domingos. O 1." numero sahiu a 31 de Janeiro.
— A Gazetinha: jornalzinho litterario e humorístico. Aracaju, 1910. Os mesmos redactores da "A Colmeia". O primeiro numero é de 9 de Janeiro. N o Recife
collaborou no "Jornal Pequeno" no qual escreveu a secção intitulada:
Frisos e com outros redigiu:
HcMopolis: revista mensal de artes e letras, 19131914.
Escreveu:
— Insónias: phantasias, chronicas e commentarios.
Recife 1914-191.. pags. in. 12.°. Edição da Revista
"Heliopolis". Impressa na casa Chardron do Porto.
— O pittorcsco das superstições: conferencia realisada no dia 7 de Fevereiro de 1915 no salão da Bibliotheca Publica de Aracaju.
Urbano d'Ávila Ribeiro, doutor. — Filho do Capitão Antonio Joaquim Ribeiro e D. Elisa Curvello d'Avila Ribeiro, nasceu na Estancia a 17 de Abril de 1889.
Feito o curso de humanidades no Aracaju, matriculouse na Faculdade de Medicina da Bahia, doutorando-se
e m 27 de Dezembro de 1913. Começou alli a clinica medica, retirando-se depois para a cidade do Bomfim e m
Junho de 1914. Dedica-se a clinica e m geral e especialmente a partos. Durante o seu curso foi interno do
hospital militar da Bahia. Sócio da Beneficente Académica, de que foi presidente da commissão fiscal.
Escreveu:
Complicações e accidentes do Delivramento: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadei-
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Paulo, deixando em ambas grata memoria do seu nome
pelo zelo e desprendimento com que exerceu as funcções
parochiaes, notadamente em Santos, cuja matriz em completa ruina reedificou dentro de um anno com esmolas
não inferiores a cem contos angariadas entre os fieis.
Foi d'ahi que por motivo de moléstia retirou-se em 1896
Urbano da Silva Monte (Cónego) . — Descenpara o Ceará, cujo governo o distinguiu com um logar
dente das antigas famílias, Monte do Ceará e Travassos
no corpo docente do lyceu da capital, nomeando-o prode Sergipe, nasceu na villa de Japaratuba a 8 de Julho
fessor vitalício da cadeira de grego, que occupou até
de 1844, tendo por progenitores, João José do Monte e
os seus últimos dias.
D. Maria Barbara da Silva Monte.
No trato social, como nas suas relações particulares
Destinando-se á carreira ecclesiastica, entrou em
obedecia á mesma linha de invariável correcção, sem
1855 para o seminário da Bahia, seguindo em 1864 para
discrepar daquella natural bonhomia com que indistino collegio Pio Americano, em
ctamente acolhia os grandes, como os pequenos.
Roma, onde três annos deEntre os sentimentos nobres que se aninhavão no seu
pois recebeu as ordens de
coração bem formado, preponderava o da caridade, revepresbytero na egreja de São
lada no carinhoso interesse com que, verdadeiro aposJoão Oe Latrão, sendo ordetolo do bem, corria em busca dos desherdados da fortuna
nante o cardeal Patrizzi, vi- para mitigar-lhes as necessidades da vida.
gário geral do papa Pio
A's suas aptidões e merecimentos deveu ser ainda
IX. Nesse mesmo tempo
cónego honorário da antiga capella imperial, capellão
formou-se em direito canódo asylo de alienados e inspector escolar na villa de
nico e theo'ogia, tendo recePorangaba, em cuja estrada residia, e onde falleceu a 2
bido anteriormente em 1866
de Julho de 1905.
a carta de licenciado em
Sacerdote illustrado, mas retrahirio e modesto, apephilosophia. De volta ao
nas
Brasil foi nomeado secretaEscreveu:
rio rio bispo rio Ceará, D.
— Cartas a um amigo sobre as suas impressões coLuiz Antonio rios Santos,
.hidas nos logares santos. — Forão publicadas algumais t.rde ^r;ebispo da Bamas no jornal catholico "O Apostolo" do Rio de Jahia e marquez do Monte
neiro, ficando outras inéditas.
Urbano da Silva Monte Paschoal, cargo que ries— Carta dirigida de Roma a 12 de Junho de 1870
(Padre)
empenhou simultaneamente
ao seu amigo João Camará, descrevendo a sua viagem
com o de director do Atheaos lugares santos. — No "Cearense" de 15 de Julho de
neu Cearense no decurso de 1868-1869 e dos quaes se
1870 e no "O Apostolo" de 21 de Agosto.
exonerou, resolvido a emprehender nos fins desse ul— Elementos ãe composição: these de concurso para
timo anno segunda viagem á Europa, para assistir ao
um dos logares de professor da lingua italiana no Imconcilio do Vaticano e depois visitar os lugares sanperial collegio Pedro II. Rio de Janeiro 1879, 31, pags.
tos. Na sua peregrinação á Palestina, em 1870, teve
in. 8.°. Typ. de J. D. de Oliveira.
por companheiros entre outros sacerdotes o bispo, D.
— Hybridismos, idiotismos e dialectos da lingua
Joaquim Dias Larangeiras, e o monsenhor Joaquim Pinitaliana: these para o concurso ás cadeiras da lingua
to de Campos.
italiana, no Imperial collegio Pedro II. Rio de Janeiro,
Realisados os louváveis intuitos que o conduzirão
1879, 40 pags. in. 8.". Typ. de J. D. de Oliveira.
para longe da pátria de novo regressou ao Brasil, perma— Kampenomia dos substantivos, adjectivos e pronecendo por algum tempo na capital da Bahia, como
nomes de lingua italiana: these de concurso á cadeira
director e professor da cadeira de latim do collegio
de lingua italiana do externato do Imperial collegio
Atheneu Bahiano em 1873. Seguindo depois para o Rio
Pedro II. Rio de Janeiro, 1883, 31 pags. in. 8.°. Typ.
de Janeiro; foi alli durante quinze annos vigário da
de ,1. D. de Oliveira.
freguezia de Santa Rita e seis na de Santos, em S
ras do curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia em 31 de
Outubro de 1913 afim de obter o gráo de Doutor em Medicina. Bahia, 1913, 34 pags. in. 8.°. pq. Imprensa
Nova.
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Vencesláo Freire de Carvalho, Coronel. — Filho
de Manuel Felippe de Carvalho e D. Josepha Maria dos
Anjos, nasceu a 28 de Junho de 1840 na então villa do
Lagarto e falleceu a 16 de Setembro de 1893 na Capital
Federal.
C o m praça no exercito e m 23 de Maio de 1860 subiu até o posto de coronel de infanteria, confirmado por
Decreto de 3 de Março de 1892, depois de ter feito
distincta carreira militar, na qual conquistou a promoção de tenente por actos de bravura e por merecimento
as de major e tenente coronel.
Os seus serviços de guerra forão dignamente remunerados com o officialato da ordem da Rosa, o gráo
de cavalleiro das do Cruzeiro e S. Bento de Aviz e com
as medalhas do exercito e m operações na republica do
Uruguay, da campanha contra o governo do Paraguay
e a de mérito militar.
Serviu e m vários corpos do exercito e e m honrozas
commissões, taes como a de ajudante de ordens da presidência de Alagoas, na administração do Dr. Geminiano Brasil, e a de commandante interino da brigada
policial da capital federal.
Mlitar brioso, de reconhecida bravura e illustrado,
Escreveu:

Depois de ordenado seguiu para a freguezia do Lagarto, onde foi pro-parocho durante u m anno e vigário
encommendado depois do fallecimento do Monsenhor
João Baptista de Carvalho Daltro até Janeiro de 1913,
e m cuja data passou a parochiar a freguezia de Itbaiana,
onde esteve no desempenho das mesmas funcções até Janeiro de 1917, data e m que foi nomeado reitor do seminário do Aracaju. E m Outubro deste m e s m o anno deixou
este cargo e partiu para a diocese de Caeteté, na Bahia,
sendo nomeado e m Janeiro do anno seguinte vigário da
freguezia de Bella-Flor, Umburanas e Gentio na m e s m a
diocese. E m 14 de Novembro rie 1914 foi nomeado cónego, renunciando este titulo algum tempo depois.
Escreveu:
Manifesto sobre as oceurrencias de Itabaiana em 14
de Junho de 1916. (Estado de Sergipe). A's altas autoridades do Estado. A o povo Sergipano. Aracaju, 1916,
XV-26 pags. in. 8.°. Imprensa Popular. Araújo Lopes &
Companhia.

Vicente Ferreira dos Passos, Padre. — Filho
do alferes Canuto José dos Passos e D. Dorothéa Angélica de Figueiredo, nasceu a 22 de Janeiro de 1850
e m Itabaiana e falleceu e m Mogy-mirim, Estado de São
Paulo, a 26 de Junho de 1911. Matriculado e m 1871 no
— Breve tratado sobre a espingarda a Minié, comseminário da Bahia e nelle feito todo o curso theologico
pilado do "Curso sobre as armas de fogo portáteis" do
recebeu ordens sacras no do Ceará e m 1875, tendo ceSnr. Panot. Rio de Janeiro, 1871, in. 8.°.
lebrado missa nova a 8 de Dezembro desse m e s m o anno
— Instrucção para o fuzileiro armado á Combrain.
e m Itabaiana, onde foi coadjutor do respectivo parocho
Rio de Janeiro, 1874, 142 pags. in. 16.°. Typ. Académica
logo e m seguida á sua investidura sacerdotal.
— Primeira edição. D e collaboração com o alferes Luiz
Os seus comprovincianos elegeram-n'o deputado proMaria de Oliveira. Mandada adoptar no exercito nesse
vincial para a legislatura de 1878-1879 e nomeado vim e s m o anno.
gário encommendado da freguezia de N . S. das Dores,
— Instrucção para o fuzileiro armado a Comblain.
de que não chegou a tomar posse; foi depois vigário
Rio de Janeiro, 1880, 108-IV pags. in. 8.°. Typ. Naciodas
freguezias de Geremoabo e Natuba na Bahia, a qual
nal. Segunda edição revista e augmentada, ainda com
representou e m três biennios da Assembléa Legislativa,
a m e s m a collaboração. Esta obra está dividida e m duas
como deputado provincial pelo 9.° districto.
partes que o autor denominou primeiro e segundo livro,
Tornando de novo á terra natal, occupou o cargo de
e são: Nomenclatura da arma Comblain; — Instrucção
deputado estadual na segunda Assembléa Constituinte,
para o manejo e m parada e de fogo com a arma Comtendo sido u m dos signatários da Constituição de 1892,
blain, escripta para a infantaria de linha e caçadores.
e o de Director Geral da Instrucção Publica.
— Promptuario dos processos militares. CompiN o anno seguinte partiu para o Estado de S. Paulo,
lação e coordenação por... Rio de Janeiro, 1884, 228
onde facilmente conseguiu condigna collocação entre os
pags. in. 8.°. pq. Augusto dos Santos — Editor. Pricollegas de sacerdócio.
meira edição.
Vencendo seus pendores para a politica para so— Promptuario dos processos militares. Rio de Jamente dedicar-se aos misteres da egreja, foi desde logo
neiro 1887, 468 pags. in. 8.". Imprensa Nacional. Segunnomeado vigário da freguezia de Brotas e sucessivada edição augmentada e annotada. Publicado por automente das de Amparo, Itú, Batataes, Pindamonhangaba,
rização do exm. snr. Conselheiro Joaquim Delfino RiMogy-mirim e Pirassinunga, contando-se por muitas as
beiro da Luz ministro e secretario de estado dos negócios
obras pias que nellas realizou. Divulgados seus crédida guerra.
tos de notável orador frequentes vezes illustrou a triVicente Ferreira de Jesus, Padre, — Filho de
buna sagrada com os arroubos de sua eloquência nas
Saturnino Francisco de Jesus e D. Edurviges Maria da
festividades religiosas de maior brilho celebradas nas
Conceição, nasceu no Lagarto a 5 de Abril de 1885. Aos
diversas cidades paulistas. Seus sermões foram a prin14 annos de edade seguiu com a familia para a Capital
da Bahia, onde fez toda a sua educação literária e scien- cipio meditados e escriptos, mas, logo que se familiarizou com o púlpito pregava de improviso, sob as inspiratifica, tendo feito o curso theologico no seminário Arções do momento.
chiepiscopal, no qual recebeu o presbyterato a 28 de OuE m Guaratinguetá no septenario do Divino Espitubro de 1908.
rito Santo fêz u m a serie de conferencias, para as quaes
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sempre foram escolhidos os mais applaudidos pregadores de S. Paulo e Rio de Janeiro.
Escreveu:
— Sobre o Descimento: sermão pregado no Aracaju
e m 1892.
— Sobre a Eucharistia: sermão pregado e m 14 de
Abril de 1892 e m Aracaju. A m b o s inéditos.
— Relatório do Director Geral da Instrucção Publica, apresentado ao Presidente do Estado, e m 14 de
Agosto de 1893. N o "O Municipio", Aracaju, de 27 do
m e s m o mez, a 24 de Novembro seguinte.
Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro. — Filho do coronel Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro e D. Maria
Benta Freitas de Oliveira Ribeiro, nasceu a 10 de Julho
de 1852 no engenho Varzinhas, municipio de Larangeiras, e falleceu nessa cidade a 28 de Julho de 1895. E m
Larangeiras recebeu do professor Isaías Lopes as primeiras lições de humanidades, sendo depois alumno interno
do "Atheneu Bahiano", collegio de instrucçãto secundaria estabelecido na capital da Bahia. S e m o intuito
de proseguir nos estudos,
voltou á provincia, para, a
exemplo dos seus maiores,
dedicar-se á lavoura, substituindo o braço escravo pelo
trabalho livre mais consentâneo com os seus sentimentos abolicionistas.
Declarando-se
sectário
da republica nos fins do
anno de 1888, fundou e m
Larangeiras com o doutor
Felisbello Freire e o pharmaceutico Josino Menezes o
"Club Republicano", de que
Vicente ^ . d e Olrveira £(). vice.presidente, sendo
u m dos que mais se evidenciaram na phase histórica da propaganda e na manutenção do orgam do seu partido.
C o m a queda da monarchia e m 15 de Novembro de
1889 foi acclamado três dias depois no Aracaju m e m bro da Junte Provisória, de que já faziam parte nesse
tempo o capitão José de Siqueira Menezes e o professor Balthazar de Araújo Góes, abstendo-se desde o dia
23 de coparticipar das suas deliberações por considerar
prejudicial aos interesses do partido o programma de
moderação observado pelos seus companheiros.
Desligado de facto da Junta; somente a 2 de Dezembro seguinte resignou definitivamente o cargo, de
que fora investido pelos seus correligionários no periodo agudo do movimento revolucionário.
Nomeado pelo Governo Provisório 1." vice-governador
do Estado por Dec. de 8 de Janeiro de 1890, foi exonerado e m Abril, poucos mezes depois da sua nomeação.
Pela segunda vêz nomeado para o m e s m o cargo por
Dec. de 7 de Março de 1891, assumiu neste caracter o
governo do Estado a 28 de Maio seguinte, e m substituição ao governador demissionário, tenente-coronel Luiz
Mendes de Moraes; e como a 11 de Junho tivesse sido
eleito governador pela 1." Assembléa Constituinte Estadual, e m acto successivo tomou posse do novo cargo, continuando no exercicio das funcções governativas, até o
dia 24 de Novembro, e m que foi deposto pela força federal, sob o commando do tenente-coronel, Joaquim Balthazar da Silveira, e m consequência dos factos ocorridos no Rio de Janeiro por occasião da renuncia do marechal Manuel Deodoro da Fonseca.
Por haver assumido o governo do Estado n u m a situação excepcional, ameaçada de graves acontecimentos,
não lhe foi permittido desenvolver sua acção administrativa, e m vista da inquietadora apprehensão dos espíritos pelo receio de perturbação da ordem social.
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Apenas coube-lhe installar o primeiro tribunal superior de justiça, denominado, por força de u m dispositivo da extinta Constituição, Tribunal de Appellação,
posteriormente dissolvido.
N o regimen decaído alistara-se nas fileiras do partido conservador por solidariedade de familia e foi nomeado coronel, commandante superior da Guarda Nacional.
Escreveu:
— Ao reãactor-chefe d'"A Reforma". No "O Larangeirense", de 25 de Novembro de 1888.
— Vicente Luiz d'01iveira Ribeiro ao Governo Central e aos seus concidadãos. N a "Gazeta de Sergipe",
Aracaju, de 30 de Abril de 1890.
— O coronel Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro ao Estado e á Nação. Idem, de 9 de Outubro de 1890.
— A eleição geral e m Sergipe. Idem, de 11 do mesm o mez e anno.
— Mensagem do Governador de Sergipe dirigida á
Assembléa legislativa do m e s m o Estado no dia da installação da 1." sessão da 1." legislatura, a 1 de Setenv
bro de 1891. Idem, do dia seguinte e na "Folha de Sergipe", Aracaju, do dia 3.
— Aos meus amigos politicos: manifesto. Idem, de
1." de Janeiro de 1893, transcripto na "União Republicana", de Própria, a 20 do m e s m o mez.
Virgílio do VaUe Vianna, Pharmaceutico. — Filho de Manoel Joaquim Vianna e D. Sophia Maria do
Espirito Santo Vianna, nasceu a 13 de Abril de 1854 na
villa do Rosário e falleceu e m Larangeiras a 16 de Dezembro de 1910. Fez os estudos secundários e o curso
de pharmacia na capital da Bahia, e m cuja Faculdade
recebeu o grau e m 1878. Escolhendo para sua residência
a cidade de Larangeiras, alli
possuiu acreditada pharmacia, onde se vião expostos
preparados de sua invenção,
entre os quaes o — Vinho
Eupéptico de Genipapo —
para cujo fabrico e venda obteve privilegio do Governo
imperial. N a m e s m a cidade
occupou os logares de commissario do ensino publico
e m 1882 e Provedor da Santa Casa de Misericórdia e m
1885 e nos annos compromissaes de 1894-1895, 18961897.
Tendo encontrado o hospital prestes a desapparecer Virgílio do Valle Vianna (Pharmaceutico)
a falta de recursos pecuniários para o seu custeio, foi
procurar e m novas fontes de
receita o numerário preciso para a restauração das finanças desse pio estabelecimento, conseguindo no fim
de certo tempo pôr e m dia todas as despesas, sobre dotal-o de muitos melhoramentos e tornal-o apto para receber maior numero de leitos. C o m o vereador nos annos
de 1880 a 1882 e Presidente da Camará Municipal revelou mais u m a vez o seu espirito adiantado de u m administrador operoso.
Entre as obras que executou durante a gestão dos
negócios municipaes contão-se a ponte nova construída
dentro da cidade, de alvenaria, a illuminação publica
inaugurada a 1 de Janeiro de 1883 e o calçamento da
estrada do Quaresma, a começar do ponto próximo ao
edifício da Intendência até ao trapiche daquelle nome,
deixando e m meio a construcção do Matadouro no logar
denominado B o m Gosto. Sectário de u m dos partidos
da monarchia, na sua curta carreira politica foi eleito
deputado provincial para a legislatura de 1882-1883, recusando a reeleição por não se accommodar o seu caracter independente e honesto com u m a certa ordem de
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exigências da politica partidária. Fiel ao regimen decaindo, nos seus últimos annos recolheu-se á vida particular, dedicando-se exclusivamente aos affazeres do
estabelecimento pharmaceutico, que ainda hoje conserva
o seu nome.
Escreveu:
— Relatório apresentado á Camará Municipal de Larangeiras no dia 7 de Janeiro de 1883. Aracaju, 1883, 7
pags. in. 8.°. pq. Typographia do "Sergipe".
— Relatório annual apresentado a 3 de Março de
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1895 pelo Provedor á Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Larangeiras. Manuscripto de 4 pags. e m
papel ai maço.
— Relatório apresentado ao Presidente do Estado
sobre as obras de cuja direcção fora encarregado, na cidade de Larangeiras. N o "O Estado de Sergipe" de 6 de
Outubro de 1905. Transcripto no opúsculo — As festas
de Larangeiras. — pgs. 59 a 67.
Visconde de Maracajú — (Vide Rufino Enéas
Gustavo Galvão) .
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Zozimo Lbna. — Filho de José G. da Fonseca
Lima e D. Maria Lima nasceu na cidade da Capella a 5
de Abril de 1889. Iniciou seus estudos primários na
cidade do seu nascimento concluindo-os e m Nictheroy,
onde preparou-se nas matérias do curso secundário.
Nomeado telegraphista estagiário e m 30 de Maio de
1912 passou a telegraphista de 5." classe a 1." de Abril
de 1915.
Começou a escrever no "OImparcial", de Maroim e m
1906. Collaborou depois no "O Municipio", de Larangeiras; no "O Atheneu", " A Trombeta", "Diário da
Manhã", e "Jornal do Povo", de Aracaju; "Diário de
Santos", "Jornal de Santos", "A Noticia", " A Tribuna',
de Santos; "A Platéa", de S. Paulo; "Correio de Itapira", da cidade do m e s m o nome, e "Lavoura e Commercio", de Uberaba, Estado de Minas.
N a " A Tribuna", de Santos, onde collaborou durante
5 annos publicou vários artigos sobre politica, religião e
literatura.

E m Abril de 1913 fundou com Luiz Paes, na cidade
de Santos o diário "Jornal da Noite".
Redigiu:
— Atlântico, Caravellas, Estado da Bahia, 1917.
T e m inéditos:
— Via-crucis: phantasias.
— Estudos: critica e philosophia.
Publicou:
— Frisos: serie de artigos hebdomadarios combatendo ideas expendidas pelo professor Dr. Saturnino Barbosa nos seus livros " A Morte de Deus" e " A Critica
racionalista". N a " A Tribuna", de Santos, 1912.
— Nenia Guerreira. N o "Diário da Manhã", de
Aracaju, de 27 de Março de 1917.
— Reminiscências. N o m e s m o jornal de 13 e 14 de
Abril seguinte.
— Escola Social Pozitwa. Idem, de 9 de Fevereiro
de 1918.

NOTA FINAL
O leitor intelligente notará a omissão de alguns perfis que deveriam occupar espaço nesta
obra.
Entre notas esparsas que serviram de traçado a este livro encontramos mencionados os nomes de:
Agrippino Ribeiro Pontes
Álvaro Augusto de Carvalho Aranha
Aloísio Campos
Antonio Luiz de Azevedo
Antonio Martins Fontes
Antonio Pereira de Mello Batalha
Barbosa da Franca
Benjamim Leite Belém
Clarimundo Alves dos Santos Fortes
Carlos Vieira Sobral
Domingos Anisio Carvalho de Albuquerque.
Emerentina Mondim
Emilio de Menezes Sampaio
Firmino Brant da Rocha
Frederico Ramalho
Hercules Vieira de Campos
João Amâncio de Marsillac Motta
João Barretto Campos
João Cezar de Oliveira Leite
João Correia de Carvalho
João d'Ávila Mello
José Andrade de Carvalho
José Antonio Correia
José Cândido Rodrigues
José Casimiro da Costa
José Cupertino dos Santos Meira
José Guilherme da Silva Martins
José Luiz de Azevedo
José da Motta Azevedo
José Sotero de Menezes
José Sotero Barretto Dantas
Jovino da Trindade Miranda
Jucundino de Sousa Andrade
Leonidae Prado Sampaio
Leonesio Elesbão dos Reis
Manoel Affonso Cavalcanti
Manoel Porphiro de Britto
Marcello Araújo

Medico.
Bacharel.
Poeta.
Cónego.
Medico.
Medico.
Padre.
Bacharel.
Medico.
Professora.
Medico.
Padre.
Medico.
Pharmaceutico.
Medico.
Padre e Bacharel.
Medico.
Pharmaceutico.
Padre.
General.

Cónego.
Bacharel.
Padre.
Padre.
Medico.
Professor.

Pharmaceutico.
Medico.

Marcellino de Mello Carvalho
Maria de Meneses Almeida
Maria L. do Prado
Orencio Vidigal
Pedro Freire de Carvalho
Possidonio Pinheiro da Rocha
Sylvio Anacleto de Sousa Bastos
Virgilio de Mello Rezende

Professor.
Poetisa.
Medico.
Padre.
Bacharel.
Medico.

Não quiz a morte que o seu auctor desse a ultima de mão á sua obra. Declaramo-lo em pró
da verdade e melhor comprehensão da justiça que presidiu á elaboração do presente "Diccionario".

•

Esta obra foi composta e impressa
nas officinas ãa Empreza Graghica
Editora de Paulo. Pongetti & G, á
Avenida Mem ãe Sá. 67 e 78 — Rio
de Janeiro.
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