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Descrição do fundo

Código de referência
BR AN,RIO SF

Título
Prudente de Morais

Nível de descrição
Fundo

Natureza jurídica
Privada

Data de produção
1841 - 1908
Dimensão e suporte
Iconográfico(s) –gravura (s) - 7 item(ns)
Iconográfico(s) -ilustração(ões) - 1 item(ns)
Textual(is) -sem especificação - 0,85 m
Nome do produtor

Barros, Prudente José de Morais e - 1841 - 1902
Histórico

Prudente José de Morais Barros nasceu em Itu, São Paulo, a 04/10/1841 e faleceu em Piracicaba, no mesmo estado
, a 03/12/1902, vítima de tuberculose. Bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1863. Elegeuse vereador e presidente da Câmara Municipal de Piracicaba, em 1865. Foi deputado provincial (18681869),

juntamente

com

Campos

Sales,

pelo

Partido

Liberal.

Declarou-

se republicano em 1876 e, após 1886, abolicionista. Em 1890, foi eleito senador ao Congresso Constituinte Federal
e presidente do mesmo. Primeiro presidente civil e o primeiro eleito por voto popular, exerceu o cargo de 15/11/1
894 a 15/11/1898. Defendeu a reforma da Constituição de 1891 e a eleição indireta para presidente da República,
em manifestos de 7 de setembro e 05/11/1901. Escreveu, entre outros textos, "Orçamento e política geral" (1888),
"Projeto de impostos sobre escravos" (1888), "A nação brasileira" e discursos, além de seu manifesto ao assumir o
governo (1894).
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História arquivística
Esta coleção recebeu anteriormente o código AP 57

Procedência

Góis, Sônia Amorim - 1979 - doação - 11

Especificação do conteúdo

Correspondência, documentos pessoais e recortes de jornais. Anotações referentes a direito, assuntos pessoais, política,
contabilidade, Revolta da Armada, Revolução Federalista, Revolta de Canudos, questões de limites (Amapá, Guiana Inglesa,
Ilha de Trindade e Missões), anistia, indulto, Congresso Constituinte de 1891, eleições presidenciais, provinciais e estaduais,
exploração submarina, escravidão, ferrovias, governos estaduais, Golpe de 3 de Novembro de 1891, jacobinismo, partidos
políticos, repressão à imprensa, Proclamação da República, relações exteriores, repressão policial e gestão do titular na
Presidência da República. Fotografias de Prudente José de Morais Barros, de Prudente de Morais Neto e de Marcelino Bispo
de Melo.

Estágio de tratamento

Organizado totalmente
Organização

Cronológica, espécie/tipo.
QUADRO DE ARRANJO
SÉRIE
CÓDICES OU
DOCUMENTAÇÃO
ENCADERNADA

DOCUMENTAÇÃO
AVULSA

SUBSÉRIE
LIVRO 1 CÓDICE 1

DOSSIÊS
1 A 171

LIVRO 2
LIVRO 3
LIVRO 4
LIVRO 5
LIVRO 6
LIVRO 7

172 A 422
423 A 590
591 A 771
772 A 987
988 A 1166
1167 A 1404

DOCUMENTOS
PESSOAIS

1405 A 1422
1430
1643 A 1644
1423

CONSTITUIÇÃO DE
1821
PRESIDÊNCIA
CORRESPONDÊNCIA
RECORTES DE JORNAIS

1424 A 1429
1434 A 1632
1633 A 1637
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Área de fontes relacionadas

Condições de acesso
Sem restrições

Idioma
Português

Unidade custodiadora
Coordenação de Documentos Escritos (CODES)

Arquivo digital
Não
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1

Anotação (cópia) contendo dados referentes à genealogia do
titular com ascendentes e descendentes, destacando-se os
dados de seu filho, José de Barros, e de seu pai, José
Marcelino de Barros.
Local: s/l
s/d

2

Anotações contendo dados biográficos (extraído de o novo
governo da república.p.2) referentes entrada do titular na
escola fundada em itu, por Manuel Estanislau Delgado.
Local: s/l
Data: / /1855

3

Anotações contendo dados biográficos (extraídos de o novo
governo da república.p.2) referentes ao desejo do titular em
continuar os estudos na capital, dado o fechamento do colégio
Delgado.
Local: s/l
Data: / /1856

4

Anotações contendo dados biográficos (extraídos de o novo
governo da república.p.2) referentes á ida á cidade de São
Paulo, e matrícula no colégio do Sr.João Carlos da Fonseca.
Local: s/l
Data: / /1857

5

Anotações contendo dados biográficos (extraídos do idealismo
republicano de Campos Sales.p.29) referentes á realização dos
exames preparatórios no curso anexo á Faculdade de Direito de
São Paulo.
Data: / /1858

6

Anotações (cópia) contendo dados biográficos referentes á
matrícula na Faculdade de Direito de São Paulo.
Local: s/l
Data: / /1859

7

Relação (cópia) de despesas pessoais efetuadas pelo titular.
Local: s/l
Data: 07/03/1861

8

Discurso (cópia) (de não identificado) referentes á história
e á organização da Sociedade Secreta Brasileira ou Sociedade
dos Invisíveis de São Paulo, destacando-se aspectos
históricos das primeiras sociedades secretas européias.
Local: s/l
s/d

9

Anotações (cópia) contendo dados biográficos referentes á
conclusão e formatura do titular, no curso de Direito,
incluindo nomes de colegas de turma, como Campos Sales,
Rangel Pestana, Francisco Quirino dos Santos e outros.
Local: s/l
Data: 10/12/1863

10

Anotações judiciais (cópia) referentes ao caso do "boi do
evento", ocorrido em Piracicaba, entre o irmão do titular
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Manuel de Morais Barros, juiz municipal, e o escrivão Manuel
Alves Lobo.
Local: s/l
Data: 03/12/1863

11

Anotações (cópia) contendo dados biográficos referentes ao
estabelecimento do titular como advogado em Piracicaba, e sua eleição pelo Partido Liberal para a presidência da

câmara do
município.
Data: / /1864

12

Anotações (cópia) de impressões do titular referentes a
pareceres de um juiz de direito (não explícito).
Local: s/l
s/d

13

Anotações judiciais (cópia) referentes ao caso do "boi do
evento", ocorrido em Piracicaba, entre o irmão do titular,
Dr. Manuel de Morais Barros e o escrivão Alves Lobo.
Local: s/l
Data: 29/10/1864

14

Anotações (cópia) contendo dados biográficos referentes á
eleição do titular como vereador em Piracicaba, pelo Partido
Liberal.
Local: s/l
Data: / /1865

15

Anotações (cópia) judiciais referentes á tutela de Matias
Mayer.
Local: s/l
Data: / /1866

16

Extrato (cópias) de ajuste de contas entre o titular e o
irmão, Dr. Manuel de Morais Barros.
Local: s/l
Data: / /1866

17

Extratos (cópia) referentes a receitas e despesas feitas pelo
titular como inventariante.
Local: s/l
s/d

18

Anotações (cópia) contendo dados biográficos referentes ao
casamento do titular com dona Adelaide da Silva Gordo,
destacando-se dados sobre os filhos Gustavo de Morais Barros
e José de Morais Barros.
Local: s/l
Data: / /1866
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19

Anotações (cópia) contendo dados biográficos referentes á
eleição do titular como deputado provincial pelo 3º Distrito,
e a sua escolha como membro da comissão de justiça e
legislação da referida assembléia.
Local: s/l
Data: / /1867

20

Anotações (cópia) referentes a criação do Lazareto dos
Bexiguentos indigentes, hospital este que foi uma
reivindicação do titular quando vereador em Piracicaba.
Local: s/l
Data: / /1867

21

Recibo de um pagamento feito ao titular referentes ao
empréstimo para Ignácio José dos Reis.
Local: constituição (Piracicaba)

22

Relação (cópia) de despesas feitas com a administração da
chácara do Torquato.
Local: s/l
Data: / /1868

23

Notícia referentes á eleição do titular para deputado
provincial pelo Partido Liberal e sua ida para capital.
"o Dr. Prudente José de Morais Barros", Correio Paulistano
(recorte).
Local: São Paulo
Data: 06/02/1868

24

Anotações (cópia) referentes a queda do gabinete liberal de
Zacarias de Góis e Vasconcelos, e o início da situação
conservadora com o Visconde de Itaboraí.
Local: s/l
Data: / /1868

25

Recibo de um pagamento efetuado por Romualdo Augusto de
Oliveira referentes a empréstimos.
Data: 21/09/1868

26

Discurso (cópia de trecho), proferido na sessão de 1869,
pela bancada da Assembléia Provincial de São Paulo contra "as
violências e escândalos praticados por reacionários em todo o
Império", e nota referente á abstenção dos liberais á
concorrer á eleição para deputados em janeiro.
Data: / /1869

27

Notícia referente ao discurso proferido pelo titular em
sessão da Assembléia Provincial de São Paulo, destacando-se o
Projeto de fixação da força policial e a reforma da Guarda
Nacional.
"Assembléia Provincial", Correio Paulistano (recorte)
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Local: São Paulo
Data: 01/06/1869

28

Anotações (cópia) do titular referentes a atividades
advocatícias, destacando-se a prestação de contas e demissão
da tutoria do órfão Matias Mayer; compra de casa na rua Santo
Antônio.
Local: s/l
Data: / /1869

29

Anotações (cópia) contendo dados biográficos referentes ao
mandato do titular como deputado provincial; término da
construção da casa da rua Santo Antônio.
Local: s/l
Data: / /1870

30

Relação (cópia) de despesas pessoais efetuada pelo titular
em 1871 e anotações referentes aos criados João Beckman,
Antônio José pereira e seu médico Dr. Barata Ribeiro, e
outros.
Local: s/l
Data: / /1871

31

Anotações (cópia) referente publicação da carta de adesão
de Manuel de Morais Barros ao manifesto republicano no
periódico “A República”.
Local: s/l
Data: 30/03/1871

32

Relação (cópia) de despesas pessoais efetuadas pelo titular,
em 1872.
Local: s/l
Data: / /1872

33

Relação (cópia) de despesas pessoais efetuadas pelo titular,
em 1873.
Local: s/l
Data: / /1873

34

Relação (cópia) de despesas pessoais efetuadas pelo titular,
em 1874.
Local: s/l
Data: / /1874

35

Anotações (extraídas de os republicanos paulistas e a
abolição p.160-1) referentes ao convite feito a Manuel de
Morais Barros e ao titular para participarem da formação do
do jornal Província de São Paulo, que iria substituir
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o Correio Paulistano.
Local: s/l
Data: 05/10/1874

36

Carta (cópia) de Eulálio da Costa Carvalho para o titular,
referente a dúvida existente no nome do filho da escrava
Rosa.
Local: São Carlos
Data: 18/11/1874

37

Petição (cópia) do titular, como procurador e tutor da menor
Antônia, solicitando retificação do nome do filho da escrava
Rosa.
Local: s/l
Data: / /1874

38

Anotações (cópia) referentes vida pessoal e atividades
advocatícia do titular.
Local: s/l
Data: / /1875

39

Carta (cópia) de Juca Gordo para o titular, referentes á
suspensão de pagamento dos bancos diante da crise comercial e
a epidemia de bexigas.
Local: Campinas
Data: 28/05/1875

40

Relação (cópia) de despesas pessoais e advocatícia do
titular; anotação referentes a empréstimos a João Paulo de
Aguiar.
Local: s/l
Data: / /1876

41

Anotações judiciais (cópia) de defesa no processo envolvendo
os italianos "Siciliana e Cia." acusados de tentativas de
homicídios.
Local: s/l
Data: / /1876

42

Certidão, nota 1004, em que o titular comunica o nascimento,
em 21 de janeiro, de um menino batizado com o nome de
Sebastião, filho da escrava Maria, e seu falecimento em 23 do
mesmo mês e ano.
Local: constituição (Piracicaba)
Data: 17/02/1876

43

Notícia referente á visita do titular á cidade do [Rio de
Janeiro].
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"hóspede ilustre", Polychinello (recorte)
Local: Rio de Janeiro
Data: 10/12/1876

44

Anotações contábeis referente á vida pessoal, administração
de escravos e atividades advocatícias do titular.
Local: s/l
Data: / /1877

45

Certidão, nota 1250, em que o titular declara o nascimento de
uma menina a ser batizada com o nome de Germana, filha de sua
escrava Marcelina.
Local: constituição (Piracicaba)
Data: 16/01/1877

46

Anotações (cópia) referentes despesas com viagens; ao
convite para a presidência de uma província do norte; ao veto
do projeto que dificultava a entrada de escravos na província
de São Paulo, penalizando o proprietário com imposto que
revertia em benefício do escravo.
Local: s/l
Data: / /1878

47

Anotações (cópia) referentes a viagens, visita de Bernardino
de Campos, receitas e despesas de atividades advocatícias.
Local: s/l
Data: / /1879

48

Notícia anunciando a passagem do titular pela cidade do Rio
de Janeiro.
Gazeta de Notícias (recorte)
Local: rio de janeiro
Data: 22/01/1879

49

Processo (cópia) contra a ação de liberdade proposta pelo
escravo Ricardo contra seu senhor, o Barão de Serra Negra.
Local: s/l
Data: / /1879

50

Notícia (cópia) do discurso do titular, referente aos
limites das províncias de São Paulo e Minas Gerais.
"Crônicas da Assembléia Provincial", Correio Paulistano
Local: São Paulo
Data: 09/03/1879

51

Recibo de pagamento de José Francisco Uchoa Cavalcante para o
titular, referente ao aluguel da casa n. 58 na rua dos
Pescadores.
Local: Piracicaba
Data: 01/02/1879
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52

Notícia da sessão de 26 de março da assembléia provincial,
referente ao seu orçamento.
"Sessão de Ontem",Província de São Paulo (recorte)
Local: São Paulo
Data: 27/03/1879

53

Anotações (cópia) do titular referentes a viagens, despesas
eleitorais e empréstimos a dona Maria Martins de Melo.
Data: / /1880

54

Manifesto do Clube Democrata de Pernambuco dirigido a
Martinho Prado Jr, Cesário Mota e ao titular, pelos serviços
prestados a causa da república.
"Congratulação Política", Província (recorte)
Local: Recife
Data: 20/01/1880

55

Programa (cópia) do Partido Republicano, destacando-se a
descentralização política, a instrução , o trabalho agrícola,
a abolição da escravatura e outros.
Data: / /1880

56

Anotações (cópia) referente a viagens do titular; despesas
eleitorais e obrigação de dona Maria Martins de Melo.
Data: / /1881

57

Título de dívida de dona Maria Martins de Melo para com o
titular referente a empréstimos.
Local: Piracicaba
Data: 12/05/1881

58

Notícias (cópia) referente a chegada do titular a cidade de
Rio Claro.
"Dr. Prudente de Morais", Província (recorte)
Data: 05/10/1881

59

Anotação ( extraída de o novo governo da república.p.11-2)
referente a notícia da publicação do programa dos candidatos
republicanos.
Data: 17/08/1881

60

Notícia referente conferência realizada no dia 26 de
Setembro na Câmara Municipal de Limeira, onde o titular
apresentou seu programa político.
"Conferência Republicana". Província (recorte)
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Data: 27/09/1881

61

Certidão, nota 2511, em que o titular declara o nascimento
de uma menina batizada com o nome de Joana, filha de sua
escrava Marcelina.
Local: piracicaba
Data: 07/10/1881

62

Notícia referente á apresentação do programa político do
titular, candidato a deputado geral , realizada em 02 de
Outubro no teatro São João, em Rio Claro.
"Meeting", Província (recorte)
Data: 05/10/1881

63

Notícia referente á apresentação do programa político dos
republicanos, feita pelo titular, acompanhada de
agradecimentos.
"Noticiário", Correio de Rio Claro (recorte)
Local: rio claro
Data: 06/10/1881

64

Notícia referente a apresentação do programa político do
titular, candidato a deputado, destacando-se a
descentralização administrativa, abolição da escravatura,
instrução pública e outros.
Jornal (recorte)
Local: Capivari
Data: 09/10/1881

65

Anotações (cópia) referentes a composição da bancada
republicana na Assembléia Provincial de São Paulo; despesas e
renda anual do titular na atividade advocatícia.
Data: / /1882

66

Ata da sessão ordinária (8.) da Assembléia Provincial de São
Paulo referente à questão de limites entre São Paulo e Minas
Gerais.
Jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 28/01/1882

67

Notícia referente aos discursos de Felício dos Santos e do
titular, pronunciados na Assembléia Provincial, na sessão de
28.01.1882.
"Discursos e Discursantes" Correio Paulistano (recorte)
Local: São Paulo
Data: 29/01/1882

68

Notícias referente a participação do titular na sessão de 28
Janeiro na Assembléia Provincial de São Paulo.
"mosaico", Gazeta do Povo (recorte)

16

Fundo Prudente de Morais
Código SF

Data: 30/01/1882
69

Discurso pronunciado pelo titular, na sessão de 06 de
Fevereiro, na assembléia provincial de São Paulo,
destacando-se o projeto de criação do 2. Cartório de órfãos
em Amparo.
"assembléia provincial". Jornal ( recorte )
Local: São Paulo
Data: / /1882

70

Ata da sessão (16a.) da Assembléia Provincial de São Paulo,
destacando-se a discussão referente a desapropriação da
ponte sobre o rio pardo.
" Assembléia Provincial de São Paulo". Jornal (recorte)
local: São Paulo
Data: 09/02/1882

71

Ata da sessão da Assembléia Provincial de São Paulo,
destacando-se a contratação de uma balsa no porto do Eliseu,
para servir de comunicação entre Lençóis e Jaú.
"Assembléia Provincial de São Paulo", Jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 14/02/1882

72

Ata da sessão da Assembléia Provincial de São Paulo, de 17 de
Fevereiro, destacando-se questões referente a transferências
de jurisprudência de fazendas de uma paróquia para outra.
"Assembléia Provincial de São Paulo", Jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 17/02/1882

73

Manifesto de apreço ao titular pelos residentes da Vila do
Socorro, destacando-se a questão de divisas entre São Paulo e
Minas Gerais.
"manifestação". Jornal (recorte)
Local: Vila do Socorro (SP)
Data: 08/03/1882

74

Ata da sessão da Assembléia Provincial de São Paulo referente
ao orçamento municipal para o exercício de 1882/83.
"Assembléia Provincial de São Paulo", jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 20/03/1882

75

Ata da sessão da Assembléia Provincial de São Paulo (2a.
parte) referente ao orçamento municipal para o exercício de
1882/83.
"Assembléia Provincial de São Paulo",Jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 28/03/1882
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76

Manifesto de felicitações dirigido ao titular pelos membros
do Diretório de Capivari, pelo desempenho do mandato.
"Boletim Republicano", jornal (recorte)
Local: Capivari (SP)
Data: 24/04/1882

77

Anotações contábeis (cópia) referentes a viagens, compra de
casa, despesa anual e receitas de atividades advocatícias.
Data: / /1883

78

Artigo referente queixa apresentada pelo advogado Adolfo
Afonso da Silva Gordo, ao tribunal da relação contra o juiz
de direito Dr. Antônio Francisco da costa ramos por crimes de
excesso de abuso do poder.
"O juiz de direito de Capivari". Jornal (recorte)
Local: Capivari (SP)
Data: 13/03/1882

79

Crônicas de Saint Just. P. Tavares referentes aos discursos
do titular, na Assembléia Provincial de São Paulo,
destacando-se o projeto de criação das comarcas de Rio Verde,
Tijuco Preto, Rio Novo e outros.
"Crônicas da Assembléia". Jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: / /1883

80

Manifesto dos deputados republicanos referentes a suas
atuações destacando-se a lei orçamentária de 1882/1883 e a
instrução pública.
Local: São Paulo
Data: 23/03/1883

81

Artigo de Manuel A. Duarte de Azevedo referente á apelação
cível nº 774 do Dr. Manuel de Morais Barros contra Rogaciano
Pires Teixeira, sobre o pagamento de títulos, onde o autor
esclarece a não existência de fiança, mas sim uma obrigação
conjunta entre apelantes e apelado.
"Tribunal da Relação de São Paulo. Jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: /05/1883

82

Recibo de 114 mil réis pago ao titular por Jorge Northrup,
referente a aluguel de casa.
Local: Piracicaba
Data: 22/05/1883
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83

Manifesto do Clube Republicano de Porto Alegre aos deputados
republicanos paulistas , felicitando-os pela coerência
política e uniformidade de procedimento em relação a
propaganda democrática.
"Aos deputados republicanos paulistas". Jornal (recorte)
s/d

84

Notícia referente a abertura da 1º sessão do congresso
republicano no ano de 1883, destacando-se a homenagem aos
deputados republicanos pela atuação na Assembléia Provincial
e a nomeação da comissão de exames de diplomas.
"Congresso Republicano". Jornal (recorte)
s/d

85

Boletim republicano referente apresentação dos candidatos
para Assembléia Provincial.
"apresentação dos candidatos". Jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 07/07/1883

86

Boletim republicano referente á convocação de Cesário Mota
Jr. Como candidato pelo 8º distrito.
"nova convocação jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 17/08/1883

87

Artigo de anônimo, "um liberal" referente a candidatura
liberal de Francisco Gonçalves da Silva, pelo 8. Distrito.
"8. Distrito" jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 20/09/1883

88

Artigo de Gavião Peixoto referente á acusação feita pelo
deputado Castrioto, afirmando que o presidente da província
do Rio de Janeiro serve-se do cargo, dirigindo e protegendo
empresas.
"o sr. Castrioto nas atas da assembléia". Jornal do
Comércio (recorte)
Local: rio de janeiro
Data: 24/09/1883

89

Artigo de anônimo, "um republicano por todos", referente a
intriga levantada pelos republicanos afirmando que o visconde
de Pinhal "faz política de garantia de juros, com sacrifício
dos interesses de seu partido".
"4. Distrito". Jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 25/09/1883

90

Artigo de Rangel Pestana referente a acusação do deputado
Castrioto contra o presidente da província do Rio de Janeiro.
"notas e respigas" Província de São Paulo (recorte)
Local: São Paulo
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Data: / /

91

Artigo referente a apresentação dos candidatos á Assembléia
Provincial paulista, destacando-se substituição do titular
por Cesário Mota Jr., e deste por Manuel de Morais Barros.
"apresentação dos candidatos". Jornal (recorte)
Local: São Paulo
Data: 01/10/1883

92

Artigo de Rangel Pestana referente aos candidatos
republicanos a Assembléia Provincial (Carlos Pais e Manuel
de Morais Barros), apresentados pelos 4º e 8ª Distritos.
"candidaturas republicanas". Jornal (recorte)
Local: São Paulo
s/d

93

Artigo de anônimo, "muitos eleitores", do 8º Distrito,
referentes ao projetos de garantias de juros para a estrada
de ferro São Carlos/Jaú.
"oitavo distrito". Jornal (recorte)
Local: Dois Córregos (SP)
Data: 05/10/1883

94

Artigo de anônimo, "um dos descontentes", criticando o
procedimento dos diretores da união conservadora que
substituíram em sua chapa o Dr. Rafael correia pelo Dr.
Delfino Cintra.
"8º distrito" . Jornal (recorte)
Local: rio claro (SP)
Data: 09/10/1883

95

Notícia referente ás eleições ocorridas no 8º distrito para a
Assembléia Provincial paulista.
"notícias: 8º distrito". Jornal (recorte)
s/d

96

Carta (cópia) de Joaquim da Cunha Bueno para o titular,
pedindo que seja estipulado um preço pelo cão de João 8º
Batista de Castro Jobim.
Local: Limeira
Data: 07/11/1883

96.1

Carta (cópia) de João Batista de Castro Jobim para Joaquim da
Cunha Bueno referente a dívida contraída por este, pela
compra de um cão.
Local: piracicaba
Data: 23/10/1883
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97

Relação (cópia) de despesas efetuadas pelo titular em 1884.
Local: s.l.
Data: 20/02/1884- /12/1884

98

Carta (cópia) de Vitorino Gonçalves Camilo para o titular,
convidando-o para a reunião dos membros da Comissão
Permanente do Partido Republicano e convocando-o como
candidato pelo 8o. Distrito.
Local: São Paulo
Data: 19/09/1884

99

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa pedindo que seja localizado Antero Ferreira da Silva
Gordo e falando da necessidade de aumentar-se o eleitorado da
Vila.
Local: Piracicaba
Data: 20/09/1884

100

Anotações (extraídas de o novo governo da república)
referente ao manifesto em que os candidatos do Partido
Republicano expõe seus programas, destacando-se a eliminação
da Monarquia e o Projeto Dantas.
Data: 30/09/1884

101

Carta (cópia) de José Américo da Rosa para o titular,
referente ao pagamento (não explícito) e a apresentação da
candidatura do titular para deputado geral.
Local: Dois Córregos (SP)
Data: 03/10/1884

102

Carta (cópia) de Francisco Glicério para o titular, referente
a campanha eleitoral para a deputação geral.
Local: campinas
Data: 10/10/184

103

Carta impressa de propaganda (modelo) referente a campanha
eleitoral de candidatos do 8o. Distrito, destacando-se
aspectos do programa do partido republicano.
Local: piracicaba
Data: 10/10/1884

104

Carta (cópia) de José Cesário da Silva para o titular,
referente as dificuldades eleitorais dos republicanos face as
desilusões com o "Projeto Dantas"; a divisão dos lucros da
lavoura com colonos e o não reconhecimento pelos fazendeiros
do direito dos escravos · liberdade.
Local: Araraquara
Data: 10/10/1884
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105

Carta (cópia) de Jorge Miranda para o titular informando-o
dos problemas de desorganização política de seus
correligionários em dois córregos, Brotas e São Carlos. A
presença do titular nesses locais solucionaria as questões do
pleito.
Local: Campinas
Data: 11/10/1884

106

Carta (cópia) de Leão Cerqueira para o titular, referente ao
Projeto Dantas.
Local: Jaú
Data: 12/10/1884

107

Carta (cópia) de Francisco Glicério para o titular, referente
a campanha eleitoral para a deputação geral, destacando-se
recomendações de visita as cidades de Limeira, Rio Claro, São
Carlos, Araraquara, Brotas, Dois Córregos e Jaú.
Local: Campinas
Data: 20/10/1884

108

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa referente a violência e ofensa de que foram vítimas
Aluísio Munhoz e seu filho.
s/d

109

Carta (cópia) de José Cesário da Silva Bastos para o titular
referente a campanha eleitoral para deputação geral.
Local: s/l
Data: / /

110

Carta (cópia) de José Cesário da Silva Bastos para o titular
referente a campanha eleitoral para a deputação geral.
Local: Capivari
Data: 25/10/1884

111

Convite impresso para a conferência política que o titular
realizaria no Clube Concórdia Familiar, para tratar do
assunto a respeito do elemento servil.
Local: São Carlos do Pinhal
Data: 11/11/1884

112

Carta (cópia) de Francisco de Toledo Piza e Almeida para o
titular onde o remetente diz não pertencer mais a nenhum
partido, e da sua mudança de município.
Local: São Carlos do Pinhal
Data: 15/11/1884
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113

Anotações (cópia) referente a eleição geral de 1o. De
Dezembro de 1884, no 8o. Distrito de São Paulo, destacando-se
o número de votos recebidos pelos candidatos.
s/d

114

Anotação referente a composição da assembléia provincial de
São Paulo, legislatura 1884/1885, do 1o. ao 9o. Distrito.
Jornal (recorte)
Local: s/l
s/d

115

Anotações (cópia) do titular referentes a despesas pessoais e
eleitorais, e ao exercício de atividades advocatícias como
procurador e cessionário.
Local: s/l
Data: /01/1885- /12/1885

116

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa, referente a campanha eleitoral para deputação geral.
Local: Piracicaba
Data: 03/01/1885

117

Anotações (extraídas de o novo governo da república)
referentes a candidatura do titular pelo Partido Republicano
para deputação geral e de seu adversário Bernardo Gavião
Peixoto.
Local: São Paulo
Data: 08/01/1885

118

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa referente a assuntos eleitorais, destacando-se o
procedimento de Bernardino de Campos face a eleição.
Local: Piracicaba
Data: 09/01/1885

119

Anotações (extraídas de o novo governo da república)
referentes a eleição do titular como deputado geral pelo 8º
distrito de São Paulo, e elogios do jornal a província de São
Paulo pela sua capacidade como orador.
Data: / /1885

120

Carta (cópia) de Campos Sales para o titular felicitando-o
pela eleição para deputado geral e combinando partirem juntos
para o Rio de Janeiro, a fim de assistirem as sessões
preparatórias da câmara.
Data: 16/01/1885

121

Carta (cópia) de Campos Sales para o titular, referente ao
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início das sessões preparatórias da câmara dos deputados
gerais, e da possibilidade de estarem juntos no Rio de
Janeiro, antes da 1a sessão.
data: 19/01/1885

122

Carta (extraída de os republicanos paulistas e a
abolição.p.209) de Francisco Glicério para o titular,
referente a sua chegada como deputado eleito pelo Partido
Republicano.
Data: 13/02/1885

123

Anotações (extraídas de o novo governo da república)
referentes a estréia do titular na câmara dos deputados
gerais, na sessão de 11.03.1885, destacando-se as notícias
dos jornais Gazeta de Notícias e Diário Popular sobre o
discurso proferido pelo titular.
Data: 11/05/1885

124

Anotações (extraída de o novo governo da república)
referentes ao discurso do titular na sessão de 03.06.1885,
fazendo análise do Projeto Saraiva "elemento servil" em
confronto com o Projeto Dantas, demonstrando que ambos eram
insuficientes e incompletos. Notas da Gazeta de Notícias e
diário popular sobre o discurso.
Data: 03/06/1885

125

Anotações (extraída de o novo governo da república) referente
a queda da situação liberal com a retirada do ministério
Saraiva e inauguração da situação conservadora com o
ministério Cotejipe.
Data: /08/1885

126

Comentário do titular (extraído de Prudente de Morais,
Coletânea. Conferência realizada no instituto histórico
p.140), na Assembléia Geral, referente ao projeto de Joaquim
Nabuco sobre a federação das províncias.
Data: 15/09/1885

127

Anotações (extraídas de o novo governo da república)
referentes ao discurso do titular sobre a prorrogação do
orçamento (não explícito) e a mudança da situação política
(não explícita;nota da Gazeta de Notícias sobre este
assunto.
Data: 15/09/1885

128

Anotações do titular referentes a mudança da situação
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política e política financeira, destacando-se o Projeto
Saraiva, o ministério cotejipe e o casamento da princesa
Leopoldina com o Duque de Saxe, e outros assuntos.
Local: s.l.
s/d

129

Anotações (cópia) referentes a dissolução da câmara dos
deputados gerais e aos elogios recebidos pelo titular,
enviados pelos clubes republicano, no Rio Grande do Sul, 29
de Abril, de Ouro Preto, e outros, parabenizando-o pelo
desempenho de seu mandato.
Data: 26/09/1885

130

Carta (cópia) de Antônio A. Botelho para o titular, referente
ao eleitor José Joaquim de Almeida; ao alistamento de
republicanos; e felicitando-o por seu desempenho na
Assembléia Geral.
Local: limeira
Data: 24/10/1885

131

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de oliveira e
Sousa sobre a eleição no 8o. Distrito, o crescimento do
Partido Republicano e a campanha eleitoral para Assembléia
Geral em 15.01.1886.
Local: piracicaba
Data: 29/11/1885

132

Manifesto do titular ao eleitorado do 8o. Distrito pelo qual
será candidato para Assembléia Geral, na eleição de
15.01.1886, destacando-se sua participação na Câmara dos
Deputados Gerais e a discussão de dois projetos, o da
abolição da escravatura e o da prorrogação do orçamento.
"ao eleitorado do 8o. Distrito". Jornal (recorte)
Local: Piracicaba
Data: 15/12/1885

133

Boletim da Comissão Executiva do Partido Republicano
recomendando para seus correligionários a candidatura do
titular para Assembléia Geral em 15.01.1886.
Local: Rio Claro
Data: 21/12/1885

134

Anotação contábil (cópia) do titular referente a despesas
eleitorais e renda de atividades advocatícias.
Data: / /1886

135

Ata de reunião (extraída de Prudente de Morais, o
pacificador) onde foram escolhidos Francisco Glicério para
presidente de Partido Republicano paulista, o titular para
Secretário e a Comissão Municipal incumbida da direção do
partido.
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Data: 09/01/1886

136

Anotações (extraídas de o novo governo da república)
referentes a derrota do titular pelo Visconde do Pinhal, na
eleição de 15.01.1886 para deputado geral, destacando-se o
prosseguimento da campanha republicana e a volta do titular a
Assembléia Provincial.
Data: 15/01/1886

137

Manifesto de Campos Sales ao 7º distrito eleitoral
contrapondo as diferenças entre a candidatura republicana e a
candidatura liberal.
"ao 7o. Distrito eleitoral". Jornal (recorte)
Local: Campinas
Data: 23/01/1886

138

Obrigação de José Maria Francisco de Andrade para com o
titular referente a empréstimo.
Local: Piracicaba
Data: 29/01/1886

139

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa onde é acusado o recebimento da carta de 06 de
Fevereiro com felicitações dos limeirenses e onde trata de
assuntos políticos referentes a eleição de 15.01.1886.
Local: Piracicaba
Data: 08/02/1886

140

Obrigação de José Dias da Silva para com o titular, referente
a empréstimo.
Local: Piracicaba
Data: 02/12/1886

141

Relação de despesas pessoais efetuadas pelo titular em 1887.
Data: 04/02/1887-13/02/1887

142

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa referente ao pedido de obtenção da certidão de
matrícula da escrava Luciana junto a coletoria da Vila.
Local: Piracicaba
Data: 17/02/1887

143

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa, agradecendo a remessa de certidão pedida e fornecendo
instruções para o preenchimento dos cargos de vereador e juiz
de paz.
Local: Piracicaba
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Data: 19/02/1887

144

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa instruindo como o Sr. Cesário C. Leite deve proceder
para justificar sua ausência a última sessão do júri.
Local: Piracicaba
Data: 25/04/1887

145

Carta (cópia) do titular para José Cordeiro da S. Guerra,
informando a remessa do processo do "auto do corpo de delito
da cerca" e as anotações referentes ·s despesas do mesmo.
Local: Piracicaba
Data: 28/04/1887

146

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa, referente a eleição do representante do município no
Congresso do 8o. Distrito.
Local: Piracicaba
Data: 20/06/1887

147

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa, referente a eleição de representante do município no
Congresso de Rio Claro.
Local: Piracicaba
Data: 24/07/1887

148

Obrigação de Belarmino Rodrigues Pires para com o titular,
referente a empréstimo.
Local: Piracicaba
Data: 08/11/1887

149

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa, referente ao alistamento de eleitores e ao resultado
das eleições.
Local: Piracicaba
Data: 23/12/1887

150

Anotações (cópia) referentes a vida pessoal do titular e as
atividades na Assembléia Provincial, destacando-se as
discussões sobre a proposta de orçamento, impostos sobre
açúcar e escravos, o cais de santos e outros.
Data: / /1888

151

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa referente ao alistamento de eleitores no município de
Santa Bárbara.
Local: Piracicaba

27

Fundo Prudente de Morais
Código SF

Data: 07/01/1888

152

Artigo de anônimo, "puritano", referente ao posicionamento
político do Partido Conservador de São Paulo, destacando-se a
questão da abolição da escravatura.
"a política bi-fronte". Jornal (recorte)
Data: 04/03/1888

153

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa referente a dívida de Benedito Gonçalves, a abolição da
escravatura e a possibilidade de proclamação da república.
Local: Piracicaba
Data: 18/05/1888

154

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa agradecendo as informações recebidas sobre Benedito
Gonçalves e comentando a atuação do partido republicano.
Data: 01/06/1888

155

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de oliveira e
Sousa referente as atividades do Partido Republicano em
função das eleições para Assembléia Provincial.
Local: Piracicaba
Data: 06/07/1888

156

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa, acusando recebimento de carta, e tratando de assuntos
referentes a eleição para a Assembléia Provincial.
Local: Piracicaba
Data: 16/07/1888

157

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de oliveira e
Sousa, e modesto de lemos, pedindo a distribuição de jornal
(não explícito) onde foi publicada a circular dos chefes
conservadores e um artigo do Dr. Rezende; comenta a questão
do apoio político dos conservadores.
s/d

158

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa, acusando recebimento da procuração de Pedro Machado de
Campos; comenta alistamento de eleitores.
Local: Piracicaba
Data: 14/12/1888

159

Anotações referentes a conferência sobre a "impossibilidade
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do consórcio da monarquia com a democracia", destacando-se as
características políticas do 1o. e 2o. Reinados do Brasil
Imperial; da França republicana, da Alemanha e outros;
contraposição entre Brasil e Argentina com relação as
questões de orçamento; balança comercial; imigração;
instituições de crédito; instrução pública; imprensa e
agricultura.
Local: s.l.
Data: / /1888

160

Anotações (cópia) referentes a viagens feitas pelo titular
em 1889 e no período em que foi governador do estado de São
Paulo.
Data: / /1889

161

Notícia referente a conferência política realizada no Clube
Concórdia, pelo titular.
"conferência". Jornal (recorte)
Local: [São Carlos do Pinhal]
Data: 02/01/1889

162

Carta (cópia) do titular para Bernardino de Campos referente
a prisão de Romualdo Alves de Magalhães, ex-escravo.
Local: Piracicaba
Data: 25/01/1889

163

Carta (cópia) do titular para José Gabriel de Oliveira e
Sousa, referente a dívida de Benedito Gonçalves e das
providências visando impedir a propagação da febre amarela.
Local: Piracicaba
Data: 26/04/1889

164

Artigo de anônimo, "A.C.", referente as questões das notas
falsas e da liquidação das loterias.
"assuntos do dia. Tristes legados" Diário Popular (recorte)
Local: s/l
Data: 11/04/1889

165

Anotações (cópia) referentes a conferência de Araraquara
sobre a impossibilidade do consórcio da monarquia com a
democracia, destacando-se o paralelo entre a monarquia e
república a partir das características políticas do Brasil
Imperial, da França republicana, da Alemanha e outros; e a
abolição da escravatura.
Local: Araraquara
Data: / /1889

166

Carta do titular para José Gabriel de Oliveira e Sousa
(extraída de Prudente de Morais, o pacificador) referente a
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candidatura do titular a eleição de 31.08.1889 para a
Assembléia Geral.
Local: Piracicaba
Data: 01/08/1889

167

Local: Piracicaba
Data: 22/08/1889

168

Anotações (cópia) referentes a dissolução da Câmara dos
Deputados em 1889 pelo ministério organizado pelo Visconde de
Ouro Preto; convocação de outra Câmara com a eleição de
31.08.1889 e o resultado do 1o. escrutínio com a vitória do
titular sobre o Conde do Pinhal.
Data: 31/08/1889

169

Obrigação de Vicente da Costa Machado com pagamento de 90.000
réis, referente a empréstimo.
Local: Piracicaba
Data: 03/09/1889

170

Anotações (extraídas de o novo governo da república)
referentes a eleição para a Câmara dos Deputados, convocada
pelo Visconde de Ouro Preto e o resultado do 2o. escrutínio
com a derrota do titular para o Conde do Pinhal.
Data: 10/10/1889

171

Anotações (extraídas de o novo governo da república)
referentes a aclamação do governo provisório de São Paulo,
composto pelo titular, por Rangel Pestana e pelo coronel
Sousa Mursa.
Data: 15/11/1889

172

Anotação (extraída de o novo governo da república) referente
a posse, perante a câmara municipal, do governo provisório de
São Paulo.
Data: 16/11/1889

173

Anotação (cópia)referente a proclamação e aclamação popular
do governo provisório de São Paulo .
Data: 16/11/1889

174

Anotação (extraída de o novo da república) referente a
publicação do primeiro decreto do governo provisório de São
Paulo, aderindo oficialmente a república federativa, nos
termos em que foi proclamada pelo governo federal, no decreto
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n1, de 15.11.1889.
Data: 18/11/1889
175

Carta (cópia) de Campos Sales para o titular referente a
nomeação de correligionários: Rufino (sic), Cesário Travassos
e Adolfo Botelho.
Local: s/l
Data: [ /11/1889- / / ]

176

Carta (cópia) de Cesário Travassos para Campos Sales
solicitando o promoção de Benedito Antônio da Silva no c.p de
permanentes.
Local: Santa Rita do passa quatro
Data: 23/11/1889
Observação: ver documento 175

177

Anotação (cópia) referente ao decreto nomeado o titular,
Governador de São Paulo.
Data: 03/12/1889

178

Relato (extraída de a constituinte republicana .v.1)
referente ao decreto nº29 de 03.12.1889 do governo provisório
nomeando uma comissão de cinco membros para elaborar o projeto
de constituição: Saldanha Marinho, Rangel Pestana , Antônio
Luís dos Santos Werneck, Américo Brasiliense de Almeida melo e
José Antônio Pedreira de Magalhães castro. Faz menção ao
aparecimento do jornal a república.
Local: s/l
Data: 03/12/1889

179

Artigo referente a nomeação do titular para o governo de São
Paulo.
"Governo de São Paulo". Correio paulistano (recorte)
Local: São Paulo
Data: 04/12/1889

180

Carta (cópia) de Campos Sales para o titular referente a
nomeação de correligionários : Godói e outros não citados,
faz referência a Rui Barbosa na questão de demissões e
nomeações de fiscais de bancos.
Local: Rio de Janeiro
Data: 10/12/1889

181

Carta (cópia) de Campos Sales para o titular referente a
nomeação do capitão Tomás Alves para o comando do corpo de
polícia de São Paulo.
Local: Rio de janeiro
Data: 12/12/1889

182

Carta (cópia) de Benjamin Constant, para Campos Sales
recomendando o capitão Tomás Alves para o cargo e informando
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o recolhimento do tenente Araújo Macedo a capital.
Local: Rio de Janeiro
Data: 12/12/1889
Observação: ver documento 181

183

Telegrama (cópia) de Campos Sales para o titular referente ·
partida do capitão Tomás Alves para assumir cargo em São
Paulo.
Local: Rio de Janeiro
Data: 12/12/1889

184

Telegrama(cópia) de Campos Sales para o titular referente ·
confirmação da partida do capitão Tomás Alves, que por ordem
superior não deverá assumir cargo imediatamente.
Local: Rio de Janeiro
Data: 13/12/1889

185

Relato(extraído de prudente de morais, o pacificador.p.179)
de Gastão Pereira da Silva referente a apresentação do
Capitão Tomás Alves perante o titular, para assumir comando
da polícia paulista.
s/d

186

Local: Rio de Janeiro
Data: 20/12/1889

187

s/d

188

Anotação (cópia) referente ao decreto de 21.12.1889
convocando a assembléia constituinte.
s/d

189

Anotação (extraída de novo governo da república) referente
ao decreto de 27.12.1889 de governo de São Paulo , criando a
Superintendência das obras públicas.
Local: s/l
Data: [27/12/1889- / / ]

190

Anotações (cópia) referentes despesas com hospedagem de
repórteres em março de 1890 e hospedagem do titular no hotel
Lisboa.
Local: Rio de janeiro
Data: [09/11/1889- / / ]

191

Carta (cópia) de Lins de Vasconcelos para o titular referente
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a aplicação de capital no mercado de ações.
Local: São Paulo
Data: 05/01/1890

192

Artigo referente a dissolução da Câmara Municipal de São
Paulo e sua substituição por uma intendência municipal,
composta de nove membros.
"Intendência Municipal". Correio Paulistano (recorte)
Local: São Paulo
Data: 12/01/1890

193

Manifesto referente ao Partido Republicano Federal e ·
escolha, em convenção provisória, do nome do titular e de
Manuel Vitorino Pereira, respectivamente, para candidatos aos
cargos de presidente e vice-presidente. Tece elogios a pessoa
de Quintino Bocaiúva e críticas aos marechais Floriano
Peixoto e Deodoro da Fonseca.
"Ao Partido Republicano". A República (recorte)
Local: Natal
Data: 13/01/1894

194

Relato (extraído de o novo governo da república) referente ao
decreto de 15.01.1890 do governo de São Paulo dispondo que ,
até a definitiva constituição dos Estados Unidos do Brasil, o
poder dos municípios do estado de São Paulo , será exercido
por conselhos de intendência municipal , nomeados pelo
governador.
Data: 15/01/1890

195

Carta (cópia) de Francisco Glicério para o titular, referente
a sua nomeação para o ministério da agricultura, em virtude
da renúncia de Demétrio Ribeiro, ocasionada por divergências
com Rui Barbosa e a indicação de correligionários para
ocupação de cargos.
Local: rio de janeiro
Data: 31/01/1890

196

Artigo referente a vida do Ministério das Relações Exteriores
da Argentina, Henrique Moreno, ao Rio de Janeiro, para firmar
tratado sobre a questão fronteiriça das missões com o
ministro Quintino Bocaiúva; opinião de vários órgãos de
imprensa da Argentina sobre o tratado; reunião em Buenos
Aires, convocada pelo ministro Luís V. Varela, com a presença
de autoridades e jornalista argentinos para tratar da
recepção ao ministro Quintino Bocaiúva durante sua viagem a
Argentina.
"Fatos para a história". Jornal do Comércio (recorte)
Local: [Rio de Janeiro]
Data: 18/02/1890

197

Artigo referente as solenidades ocorridas em Buenos Aires e
outros lugares, por ocasião da de Quintino Bocaiúva aquele
país; discurso proferido por Quintino Bocaiúva sobre a
questão fronteiriça das missões; campanha desencadeada, no
Rio de Janeiro, por José do Patrocínio contra o tratado
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Brasil/Argentina;manifesto do governo provisório a respeito
da questão das missões.
"Fatos para a história". Jornal
Local: [Rio de Janeiro]
Data: 18/02/1890

198

Ofício de Benjamin Constant, ministro da guerra, para o
titular referente a nomeação do capitão João Batista de
Azevedo Marques para o cargo de ajudante de ordens.
Local: Rio de Janeiro
Data: 28/02/1890

199

Telegrama (cópia) de Francisco Glicério para o titular
referente a revogação de nomeação por parte do ministro da
guerra, Benjamin Constant.
Local: Rio de Janeiro
Data: 07/03/1890

200

Telegrama (cópia) de Benjamin Constant para o titular referente
a aprovação do nome do tenente Gustavo Borba para o cargo de
ajudante de ordens do governador de São Paulo.
Local: Rio de Janeiro
Data: 07/03/1890

201

Carta (cópia) de Francisco Glicério para Antônio Álvares
lobo, (extraída de "Prudente de Morais" - coletânea conferência de pelágico lobo,p.106) , presidente da
Intendência de Campinas referente as medidas a serem tomadas
pelo governador provisório e pelo governador de São Paulo ,
face a epidemia que se propagou pela cidade de São Paulo.
Local: rio de janeiro
Data: 07/03/1890

202

Telegrama (cópia)de Campos Sales para o titular referente a
solicitação de que continue ajudando o Governo Provisório.
Local: Rio de Janeiro
Data: 08/03/1890

203

Carta (extraída de "Prudente de Morais" coletânea conferência de pelágico lobo,p.107-08) do titular para
Antônio Álvares Lobo referente a concessão de crédito para
combater a epidemia na cidade de Campinas.
Local: São Paulo
Data: 12/03/1890

204

Local: Rio de Janeiro
Data: 12/03/1890
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205

Relato (extraído de o governo da república) referente ao
decreto de 12.03.1890 do Governo de São Paulo que reformula
os cursos da escola normal e convertendo em escolas modelos
as escolas anexas.
Data: 12/03/1890

206

Carta de Antônio Álvares Lobo (Redator da Gazeta do Povo),
(extraída de "Prudente de Morais"- coletânea - conferência
de pelágico lobo ,p.108/109) referente a rebate de críticas
contra o titular pelas medidas tomadas e pede que seja
retificado o referido artigo.
Local: Campinas
Data: 15/03/1890

207

Carta (cópia) do titular para Cesário Cavalheiro Leite
referente ao aumento do valor da fiança.(não explícita)
Local: São Paulo
Data: 16/03/1890

208

Telegrama(cópia) do titular para Francisco Glicério
referente necessidade de se retirar do governo, face ao
incidente ocorrido com a nomeação do ajudante de ordens pelo
Ministério da Guerra.
Local: São Paulo
Data: 23/03/1890

209

Carta (cópia de Francisco Glicério para o titular referente a
explicação de que não houve intenção de desconsiderá-lo no
incidente causado pela nomeação do ajudante de ordens; pedem
que no posto que lhe foi designado pela república.
Local: Rio de Janeiro
Data: 25/03/1890

210

Carta (cópia) de Campos Sales e Francisco Glicério para o
titular referente a explicação de que houve intenção de
desconsiderá-lo no incidente causado pela nomeação do
ajudante de ordens; pedem que continue no posto que lhe foi
designado pela república.
Local: rio de janeiro
Data: 25/03/1890

211

Anotações (cópia)referente ao decreto de 25.03.1890 do
Governo de São Paulo suprimindo a educação religiosa do
programa de ensino nas escolas públicas.
Local: São Paulo
Data: 25/03/1890
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212

Carta (cópia do titular para Cesário Alvim acusando o
recebimento de telegrama; comenta carta recebida de Campos
Sales e Francisco Glicério,no caso da nomeação do ajudante
de ordens; agradece a benevolência com que é tratado, mas
que, não desiste do seu pedido de exoneração.
Local: São Paulo
Data: 26/03/1890

213

Telegrama(cópia)de Cesário Alvim para o titular comunicado
que conferencionou com Francisco Glicério; pede que tenha
paciência pois nunca será exautorado.
Local: rio de janeiro
Data: 26/03/1890

214

Telegrama(cópia)de Cesário Alvim para o titular, acusando o
recebecimento de carta confidencial que muito o afligiu, e
comunica que vai entender-se com Campos Sales e Francisco
Glicério.
Local: rio de janeiro
Data: 26/03/1890

215

Carta (cópia) do titular para Campos Sales e Francisco
Glicério referente a crise criada pela nomeação do capitão
Tomás Alves para o comando do 10º regimento de cavalaria,
acarretando no seu pedido de demissão do Governo de São
Paulo.
Local: São Paulo
Data: 26/03/1890

216

Telegrama (cópia) do titular para Campos Sales referente a
nomeação do capitão Tomás Alves; insiste no pedido de
demissão do Governo de São Paulo.
Local: São Paulo
Data: 27/03/1890

217

Telegrama(cópia) do titular para Cesário Alvim, comunicando
a incompatibilidade de continuar no governo diante da
nomeação do novo comandante do 10º regimento de cavalaria;
insiste no pedido de demissão.
Local: São Paulo
Data: 27/03/1890

218

Telegrama(cópia)de Cesário Alvim para o titular comunicando
estar aflito com o que se passa; em conferência ministerial
do dia seguinte haverá uma solução.
Local: Rio de Janeiro
Data: 27/03/1890
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219

Telegrama(cópia)de Cesário Alvim para o titular informando
que entendeu-se com o ministro da guerra,Benjamin Constant,
e que será removido obstáculo que impede sua permanência no
Governo de São Paulo.
Local: Rio de Janeiro
Data: 27/03/1890

220

Telegrama(cópia) do titular para Cesário Alvim informano
que removido obstáculo continuará, mesmo com sacrifício, a
frente do Governo de São Paulo.
Local: São Paulo
Data: 27/03/1890

221

Telegrama de Campos Sales para o titular,informando a
afirmação de Benjamin Constant de que entre Prudente e Tomás
Alves não há como hesitar, retira-se Tomás Alves; conclui
julgando haver terminado incidente.
Local: Rio de Janeiro
Data: 27/03/1890

222

Telegrama (cópia) de [Eduardo Wandenkolk] para o titular
referente ao atendimento do Governo Provisório, removendo o
capitão Tomás Alves de posto em São Paulo.
Local: Rio de Janeiro
Data: 30/03/1890

223

Telegrama (cópia) do titular para Benjamin Constant
informando que removido obstáculo continuará na difícil
administração de São Paulo;agradece prova de consideração.
Local: São Paulo
Data: 30/03/1890

224

Artigo referente aos comentários do jornal "The Rio News"
sobre os atos do Governo de São Paulo, tais como:
reorganização da escola normal; abolição da instrução
religiosa e emancipação das escolas públicas da tutela da
Igreja.
"o 'the rio news e o governador". Diário Popular (recorte)
Local: s/l
Data: 10/04/1890

225

Carta (cópia) do titular para José de Oliveira referente a
redução do valor da fianca pela tesouraria (não explícita).
Local: São Paulo
Data: 14/04/1890
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226

Telegrama (cópia) de Francisco Glicério para o titular
consultando-o sobre a conveniência, ou não, de nomear Bueno
de Andrada para fiscal da estrada de ferro Sorocaba.
local: Rio de Janeiro
Data: 03/05/1890

227

Telegrama (cópia) do titular para Francisco Glicério,
opondo-se a nomeação de Bueno de Andrada para fiscal da
estrada de ferro Sorocaba; comenta a oposição desencadeada
por Andrada.
Local: São Paulo
Data: 03/05/1890

228

Carta (cópia) de Francisco Glicério para o titular
justificando do que a consulta sobre Bueno de Andrada foi por
pensar que o mesmo não continuava na oposição; se diz
satisfeito com a nomeação do Gabriel de Toledo e Piza para o
cargo de fiscal e que vai nomear o engenheiro José Custódio
A. Lima para a estrada da fazenda de Paranema.
Local: Rio de Janeiro
Data: 04/05/1890

229

Carta (cópia) de Francisco Glicério para o titular referente
a denúncia escrita por Bueno de Andrada e enviada a Deodoro
da Fonseca; diz da confiança depositada por Deodoro no
Governo de São Paulo; faz a menção a desentendimento no Rio
Grande.
Local: Rio de Janeiro
Data: 20/05/1890

230

Carta(cópia)para Deodoro da Fonseca, atribuída a Bueno de
Andrada,fazendo denúncia,segundo a qual Prudente de Morais,
Campos Sales e Francisco Glicério estariam tramando um
movimento separista em São Paulo.
Data: 14/05/1890
Observação: ver documento 229

231

A notação (cópia) de Francisco Glicério para o titular (em
tom de chacota) dizendo para o titular fazer suas asneiras,
mas não comprometer os outros.
Data: 16/05/1890
Observação: ver documento 229

232

Carta (cópia) de Deodoro da Fonseca para o titular, referente
a aprasentação da Empresa Bahiana e Cia. Para concessão de
estrada de ferro em São Paulo.
Local: Rio de Janeiro
Data: 21/05/1890
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233

Carta(cópia)de Deodoro da Fonseca para o titular referente
a apresentação de concorrentes para concessão de estrada de
ferro; prioridade deve ser dada ao Dr.Manuel Maria Bahiana.
Local: Rio de Janeiro
Data: 31/05/1890

234

Artigo de Júlio Mesquita endereçado ao Diário de Notícias,
defedendo-se das acusações que lhe são feitas a respeito de
um artigo,de sua autoria,publicado no“Estado de São Paulo”
e transcritos na Gazeta de Notícias, a respeito da politica
econômica do ministro Rui Barbosa.
"ao diário de notícias". Gazeta de Notícias (recorte)
Local: Rio de Janeiro
Data: 02/06/1890

235

Artigo tecendo elogios ao titular, diante da resolução de
sanear os terrenos da várzea do Carmo.
"várzea do Carmo". O Estado de São Paulo (recorte)
Local: São Paulo
Data: 02/06/1890

236

Artigo referente a questão de saneamento e embelezamento
dos terrenos da várzea do Carmo.
"várzea do Carmo". Correio Paulistano (recorte)
Local: São Paulo
Data: 03/06/1890

237

Artigo tecendo elogios a atuação do titular como Governador
Provisório de São Paulo,invocação do ensino e escola normal
e criação das intendências municipais.
"o governo do estado". Correio Paulistano (recorte)
Local: São Paulo
Data: 04/06/1890

238

Artigo de Ezequiel Freire referente aos efeitos causados em
São Paulo com a proclamação da República; tece elogios ao
titular como Governador de São Paulo.
"em nome da justiça". Correio Paulistano (recorte)
Local: São Paulo
Data: /06/1890

239

Artigo de Ezequiel Freire referente ao advento da
"em nome da justiça". Correio paulistano (recorte)
Local: São Paulo
Data: /06/1890

240

artigo referente · visita do titular a cidade de rio claro;
tece elogios ao titular, desde sua época de propagandista
replubicano até administrador de estado.
"prudente de morais". Jornal (recorte)

República;tece elogios ao titular de são paulo.
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local: são carlos do pinhal
data: / /1890

241

carta do titular para deodoro da fonseca referente ·
concessão de estrada de ferro da cidade de itu para santos;
ea competência para residir o trajeto da estrada de ferro,
devido questão de ordem constitucional.
local: são paulo
data: 08/06/1890

242

artigo de anônimo, "farmer", tecendo elogios aos atos do
governo de são paulo, principalmente os estudos para promover
o saneamento dos terrenos da várzea do carmo; as causa da
ruína da monarquia; citações do ministro, marechal sully.
"ato de administrador". Diário popular (recorte)
local: s/l
data: 09/06/1890

243

carta (cópia) de deodoro da fonseca para o titular,
apresentando o dr. Amarílio de vasconcelos, presidente
empresa industrial de melhoramento do brasil, como pretende ·
concessão de estrada de ferro, sem garantia de juros.
local: rio de janeiro
data: 10/06/1890

244

carta (cópia) do titular para antônio teixeira mendes,
dizendo do seu esforço para conseguir a nomeação de augusto
delgado para uma outra comarca.
local: são paulo
data: 12/06/1890

245

relato (extraído de a constituinte republicana.v.1.p.8) de
agenor de roure referente ao recebimento, pelo governo
provisório,do projeto de constituição; concluída a revisão de
rui barbosa, o governo provisório reuniu-se em 22.06.1890
para assinar o decreto da constituição.
data: [22/06/1890- / / ]

246

carta (cópia) de campos sales para o titular sobre a
elaboração dos projetos da constituição estadual e municipal;
recomendando o dr. Américo brasiliense para elaborar o
projeto de contituição estadual.
local: rio de janeiro
data: 06/07/1890

247

notícia referente · carta de 25.07.1890 do titular ao dr.
américo brasiliense, convidando-o para elaborar o projeto de
constituição do estado de são paulo.
"constituição paulista". Jornal (recorte)
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s/d

248

carta (cópia) de antônio de lacerda franco para o titular,
oferecendo a nota número 2 no valor de duzentos mil reis,
emitida pelo banco união de são paulo.
local: são paulo
data: 09/08/1890

249

telegrama (cópia) de rui barbosa para o titular, referente ·
emissão de letras hipotecárias por parte de bancos paulistas.
local: rio de janeiro
data: 09/08/1890

250

artigo referente · perseguição desencadeada pelo chefe de
polícia do rio de janeiro contra a imprensa; tece elogios ·
postura mantida pelo titular, durante seu governo diante dos
ataques da impresa.
"mais realista que o rei ...". Correio paulistano (recorte)
local: são paulo
data: 12/08/1890

251

carta (cópia) de campos sales para o titular referente ·
concessão de estrada de ferro agrícola, no municípiode simão,
ao sr. Joaquim simões cruz.
local: rio de janeiro
data: 12/08/1890

252

telegrama (cópia) de rui barbosa para o titular informado que
receberá respostas, através da mala postal do dia seguinte, ·
consulta a ele formulada.
local: rio de janeiro
data: 14/08/1890

253

telegrama (cópia) de rui barbosa para o titular, informando
que o direito de autorizar a organização de bancos pertence
ao governo da união, e só passará aos estados após aprovação
da constituição; se oo banco houver de constituir sem a
carteira de crédito real não demandará permissão do governo.
local: rio de janeiro
data: 15/08/1890

254

255

data: 14/08/1890

carta (cópia) de campos sales para o titular referente ·
nomeação de correligionário: álvaro carvalho; desmente crise
provocada pelo estado de saúde de deodoro da fonseca; propõe
correções em artigos de autoria de ezequiel freire.
local: rio de janeiro
data: 22/08/1890
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256

carta (cópia) do titular para antônio teixeira mendes
acusando o recebimento de carta e de uma circular apoiando o
governo na eleição de 15 do mesmo mês e ano; tratando da
remoção de augusto delgado; se diz queixoso dos "bovas"
(portugueses) de piracicaba.
local: são paulo
data: 07/09/1890

257

carta (cópia) de quintino bocaiúva para o titular, tratando
da expedição de exequatur para cidadão belga, residente em
são paulo, visando ocupar o cargo de cônsul.
local: rio de janeiro
data: 26/09/1890

258

telegrama (cópia) de rui barbosa para o titular, referente ao
decreto de 14 de agosto do corrente ano tratando da garantia
dos empréstimos realizados pelos estados.
local: rio de janeiro
data: 28/09/1890

259

carta (cópia) do titular para rui barbosa, acusando o
recebimento de telegrama e tratando do decreto de 14 de
agosto concedendo fiança aos estados nas operações de
empréstimos.
local: são paulo
data: 29/09/1890

260

telegrama (cópia) de campos sales para o titular pedindo para
indicar seu substituto.
local: rio de janeiro
data: /10/1890

261

carta (cópia) de campos sales para o titular, tratando do
substituto para o tabelião joão de oliveira évora; pedindo
que não deixe o governode são paulo, mesmo que lhe custe a
cadeira do senado.
local: rio de janeiro
data: 08/10/1890

262

carta (cópia) de campos sales para o titular, acusando o
recebimento de telegrama em que o titular concorda permanecer
no governo de são paulo até a visita de deodoro da fonseca;
solicita o projeto de constituição, para que fique habilitado
·s eleições.
local: rio de janeiro
data: 12/10/1890
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263

relato (extraído de o novo governo da república) referente ao
decreto de 13.10.1890 que trata de empregar na construção de
um edifício para escola normal o produto da loteria destinado
· construção de uma igreja católica.
data: 13/10/1890

264

telegrama (cópia) de campos sales e francisco glicério para o
titular, comunicando a demissão do mesmo e de bernardino de
campos, bem como, as nomeaçõs de jorge tibiriçá e paulo
queirós, para os cargos de governador de são paulo e de chefe
de polícia, respectivamente.
local: rio de janeiro
data: 14/10/1890

265

telegrama (cópia) de cesário alvim para o titular, informando
a exoneração do mesmo do cargo do governador de são paulo, e
tecendo elogios aos seus serviços.
local: rio de janeiro
data: 15/10/1890

266

discurso (trecho) (extraído de o novo governo da república)
proferido pelo titular quando da ocasião da passagem do
governo de são paulo jorge tibiriçá em 18.10.1890.
local: s/l
data: [18/10/1890- / / ]

267

comunicação (cópia) do titular para o correio paulistano, ao
deixar o governo de são paulo por ter sido eleito senador da
república.
local: são paulo
data: 18/10/1890

268

mensagem (cópia) dirigida ao titular pelos membros dos grupos
partidários e lida pelo conselheiro gavião peixoto, quando da
trasmissão do cargo de governador de são paulo.
local: são paulo
data: 18/10/1890

269

relato de alcindo sodré (extraído de prudente de morais, o
primeiro centenário de seu nascimento.) Referente a incidente
transcorrido entre o titular e alberto de sousa, diretor do
jornal da tarde, ocasionado por um artigo publicano no citado
jornal elogiando o titular.
local: s/l
s/d

270

mensagem (cópia) dirigida ao titular pelos desembargadores e
lida pelo presidente do tribunal (não explícito) tecendos
elogios aos serviços prestados durante sua passagem pelo
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governo de são paulo.
local: são paulo
data: 20/10/1890

271

anotações referente a presente oferecido ao titular,
reproduzinbdo ofício de chefes das repartições que serviram
durante seu governo em são paulo.
local: são paulo
data: 24/10/1890

272

artigo (extraído de o governo da república) referente a
oferta feita pela comissão central do partido republicano de
são paulo ao titular, de seu retrato a óleo, trabalho do
pintor josé ferraz de almeida júnior.
local: piracicaba
s/d

273

anotação (cópia) referente ao início das sessões
preparatórias da constituinte.
data: 04/11/1890

274

carta (cópia) de godoi para o titular pedindo que o aceite
como seu candidatos para um dos cargos de desembargador de
são paulo.
local: guaratinguetá
data: 13/10/1890

275

relato de agenor de roure (extraído de "a constituinte
republicana", v.1) sobre a instalação da assembléia
constituinte e o compromisso firmado por seus representantes.
local: rio de janeiro
data: 15/11/1890

276

carta (cópia) de antônio mercado para o titular enviando a
primeira folha da legislação do estado [são paulo], e pede
opinião a respeito do trabalho; comunica que o dr. Américo
brasiliense ainda não entregou o projeto de constituição do
estado de são paulo.
local: são paulo
data: 16/11/1890

277

ata (cópia) referente a 1º sessão do congresso nacional
constituinte.
anais da câmara dos seputados - constituinte
vol. I -pag. 9
local: rio de janeiro
data: 18/11/1890

278

carta (cópia) de rui barbosa, campos sales, francisco
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glicério, eduardo wanderkolk, quintino bocaiúva e cesário
alvim para deodoro da fonseca pedindo que sejam designados
seus sucessores, em consequência da oposição · garantia de
juros para a construção do porto das torres.
local: rio de janeiro
data: 20/01/1890

279

mensagem (cópia) do congresso nacional constituinte para
deodoro da fonseca, solicitando para mque a continue · frente
dos negócios públicos, até que seja decretada a constituição
da república e eleito seu presidente.
s/d

280

relato de raimundo magalhães júnior (extraído de deodoro, a
espada contra o império, v.2) referente a eleição da mesa
defintiva na sessão de 21.11.1890 do congresso nacional
constituinte.
s/d

281

ata (cópia) da sessão do congresso nacional constituinte de
21.11.1890, referente · eleição da mesa, destacando a vitória
do titular para ocupar o cargo de presidente do congresso;
pronunciamento do titular, após haver assumido o cargo,
convocando os contituintes para a missão de elaborara uma
constituição "verdadeiramente democrática", em curto prazo de
tempo.
s/fonte
s/d

282

relato de cândido mota filho (extraído de homen de são paulo)
retratando o trecho de discurso proferido pelo titular ao
assumir o cargo de presidente nacional constituinte em
21.11.1890.
data: [21/11/1890- / / ]

283

carta (cópia) de são joão (não explícito) para o titular
agradecendo o apoio que lhe foi dado para conseguir cargo;
comunica que o correio paulistano apresentou oficialmente a
candidatura (não explícita) do titular.
local: são paulo
data: 21/11/1890

284

carta (cópia) de jorge tibiriçá para o titular referente ·
demissão de autoridades em são sebastião do tijuco preto.
local: são paulo
data: 29/11/1890

285

carta (cópia) de antônio mercado para o titular, referente ao
pedido dos moradores da freguesia das pedras (sp), para
elevar a localidade · condição de vila.
local: são paulo
data: 17/12/1890
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286

carta (cópia) de antônio mercado para o titular,acusando
recebimento de carta onde o titular trata de alteração no
parágrafo 6º do art.66º da constituição de são paulo;
referente a nomeação de juiz de paz e suplentes para a
freguesia do córrego das pedras; comunicando a publicação de
artigo, tecendo críticas ao titular, no jornal o estado de
são paulo, de autoria de lindolfo proc'pio gomes.
local: são paulo
data: 22/12/1890

287

nota (cópia) referente a despesas com hospedagem, aluguel de
casas, compra de terrenos, e outras, do titular durante o
período de 27.o2.1891 a 08.11.1891; dados pessoais a respeito
de datas e viagens.
s/d

288

carta (cópia) de rui barbosa, campos sales, francisco
glicério, eduardo wandenkolk, quintino bocaiúva e cesário
alvim para deodoro da fonseca pedindo que sejam designados
seus sucessores, em consequência da oposição · garantia de
juros para a construção do porto das torres.
local: rio de janeiro
data: 20/01/1891

289

ata (cópia) da sessão de 21.01.1891, referente a
pronunciamento do titular acerca de censura dirigida ·mesa do
congresso constituinte pelo senador eliseu martins.

290

carta (cópia) de deodoro da fonseca para rui barbosa, campos
sales,francisco glicério, eduardo wandenkolk, quintino
bocaiúva e cesário alvim, comunicando seu consentimento para
que os mesmos deixem seus ministérios.
local: rio de janeiro
data: 21/01/1891

291

relato de campos sales (extraído de da propaganda ·
presidência. Cap. Ii) referente · visita do barão de lucena,
ocasião em que conversaram a respeito da conduta dos
representantes paulistas em relação ao governo de deodoro da
fonseca.
data: 23/01/1891

292

relato de campos sales (extraído de da propaganda ·
presidência.cap ii) referente a reunião da bancada paulista
no congresso constituinte, onde ficou decidido o apoio ·
candidatura de deodoro da fonseca para presidente da
república; surgimento nos corredores do congresso da
candidatura de floriano peixoto, apoiada pelo elemento
militar.
data: 26/01/1891
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293

relato de custódio josé de melo (extraído de o governo
provisórioe arevolução de 1893) referente · ameaça do governo
de dissolver ocongresso, caso deodoro da fonseca, candidato a
presidência da república, fosse derrotado; reação de alguns
congressistas que resolveram apresentar o titular e floriano
peixoto como candidatos · presidência e vice-presidência,
respectivamente.
s/d

294

relato de [campos sales] (extraído da propaganda ·
presidência) referente ao movimento contrário a candidatura
do marechal deodoro da fonseca; reunião entre campos sales,
bernadino de campos e carlos garcia, onde chegaram ·
conclusão que o titular deveria retirar sua candidatura a
presidência da república.
data: 19/02/1891

295

carta (cópia-trecho) do titular para antônio mecardo
referente · proposta surgida durante almoço na casa de
deodoro da fonseca, segundo a qual francisco gkicério
apresentaria, no congresso contituinte, as candidaturas de
deodoro e do titular para os cargos de presidente e
vice-presidente , respectivamente.
s/d

296

relato de campos sales (extraídos de da propaganda a
presidência . Cap. Ii p.68-70) referente · visita que fez ao
titular, juntamente com bernadino de campos, para pedir que o
mesmo retirasse sua candidatura para o cargo de presidente da
república.
data: 20/02/1891

297

relato de campos sales (extraídos de propaganda ·
presidência. Cap. Ii. P. 70) referente · sessão de
23.02.18891 do congresso constituinte, onde circulou a
possibilidade de vitória da candidatura civil ao governo da
república, com a adesãodos representantes paulistas, situação
que levou ele, campos sales, a apoiar a candidatura do
titular.
data: 23/03/1891

298

carta (cópia) do titular para antônio mercado comentando
publicação do correio paulistano a respeito do pedido que lhe
fez campos sales para que retirase sua candidatura ao
governo da república.
local: cambuquira(mg)
data: 28/05/1891

299

relato de campos sales (extraídos de da propaganda ·
presidência. Cap.ii.p.71-4) referente aos boatos que circulam
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fosse eleito presidente da república, uma grande parte do
exército proclamaria a ditadura e haveria a dissolução do
congresso constiuinte.
data: 24/02/1891

300

relato de josé luís de almeida nogueira, (extraído de
academia de são paulo, tradições e reminiscências,
estudantes, estudantões e estudantadas.), referente · reunião
realizada no hotel lisboa, rio de janeiro, para discutir a
candidatura do titular ao governo da república ; informação
do tenente-coronel carlos soares a respeito da reação do
exército caso deodoro da fonseca fosse derrotado.
s/d

301

relato de custódio josé de melo, (extraído de o governo
provisório ea revolução de 1893), referente ·
informação,inclusive as trasmitidas pelo marechal floriano
peixoto , a respeito dos mplanos do governo de dissolver o
congreso constituinte, caso fosse derrotado seu canditado.
data: 24/02/1891

302

relato de cândido mota filho (extraíd0s de homens de são
paulo; p. 279) de trecho de carta do titular para bernadino
de campos, comentando a eleição para presidente da república
no congresso constituinte.
data: 24/02/1891

303

relato de cutódio josé de melo, (extraído de o governo
provisório e a revilução de 1893), referente a medidas
tomadas pelo governo caso fosse derrotado seu candidato;
apuraçãodos votos, dando vitória ao marechal deodoro da
fonseca, candidato a presidência da república, e ao marechal
floriano peixotoçanditado a vice-presidência.
data: 25/02/1891

304

ata (cópia) da sessão de 25.02.1891 do congresso constituinte
referente · eleição do presidente e vice-presidente da
república.
s/referência
data: 25/02/1891

305

ata (cópia) da sessão de 26.02.1891 do congresso constituinte
referente · posse do presidente marechal deodoro da fonseca e
de seu vice-presidente, marechal floriano peixoto.
local: sl
data: 26/02/1891

306

data: 26/02/1891
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307

relato de pandiá calógeras, (extraído de formação histórica
do brasil .p.369-70) referente · eleição para presidente da
república no congresso da república no congresso nacional
constituinte.
s/d

308

relato de cândido mota filho (extraído de homens de são
paulo.p.279-80), tecendo elogios ao titular pelo seu
comportamento · frente do congresso nacional constituinte.
data: [ / /1891- / / ]

309

notícia (cópia) referente ·s homenagens prestadas ao titular
no hotel lisboa.
o país
local: rio de janeiro
data: 27/02/1891

310

relato referente · exoneração do governador de são paulo,
jorge tibiriçá, pelo presidente da república, deodoro da
fonseca; telegrama do titular comprimentando jorge tibiriçá
pela demissão; nomeação de américo brasiliense para
substituir o governador exonerado.
s/referência
data: 04/03/1891

311

carta (cópia) do titular para josé gabriel de oliveira sousa
referente · manifestação que deveria fazer o partido
repúblicano de santa bárbara contra a polícia do governador
de são paulo, américo brasiliense.
local: piracicaba
data: 16/03/1891

312

carta (cópia de floriano peixoto para o titular, diz estar
acompanhado com mágoa a polícia reacionária do governo de
[deodoro da fonseca]; refere-se · necessidade de formar, em
cada, um centro de resistência, que não saia do terro da
legalidade.
local: barbacena
data: 09/04/1891

313

carta (cópia) do titular para amador flávio simões comentando
a crise política desencadeada pelo governo do marechal
deodoro da fonseca que resultou na exoneração do governador
de são paulo, jorge tibiriçá; diz ser dever do republicanos
aceitar a luta e pede o apoio do destinatário.
local: águas do lambari
data: 10/04/1891

314

editorial (reprodução do jornal do recife de 05.05.1891,
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referente · atitude do barão de lucena, ministro da
agricultura, de desapropriar o engenho de santo andré, em
permbuco que lhe estava hiotecado.
"criminoso e cívico". Jornal (recorte)
s/d

315

notícia (extraída de o governo da república), referente á
eleição do titular, em junho de 1891, para ocupar o cargo de
vice-presidente do senado federal.
data: /06/1891

316

carta (cópia) do titular para (não exlícito) referente ·
nomeação de piracicaba; e enviando o ofício do juiz de paz de
santa bárbara, josé gabriel de oliveira e sousa, para o juiz
de direito de piracicaba.
local: piracicaba
data: 10/06/1891

316.1

ofício (cópia) do juiz de paz de santa bárbara josé gabriel
de oliveira para o [juiz de direito da comarca de piracicaba]
referente · revogaç·o da nomeação de aquilino carlos de
oliveira para o cargo de escrivão da sub-delegacia do
município de piracicaba e nomeando josé isidro alves para o
cargo.
local: santa bárbara
data: 11/06/1891

317

carta (cópia) de floriano peixoto para o titular acusando o
recebimento de carta em que encaminhou o exemplar do
regimento interno e a relação dos menbros e das comissões
eleitas no senado federal.
local: barbacena
data: 25/06/1891

318

artigo do titular publicano em o tempo, de são paulo,
comentando reunião promovida por campos sales para tratar da
proposta apresentada pelo barão de lucena de conceder a
oposição de dois ministros.
data: /07/ - /08/1891
observaç„o: a informação referente · autoria é do propio texto.

319

relato de raimundo magalhães júnior, (extraído de deodoro, a
espada contra o império.v.2 p.333-5), referente ·s tentativas
empregadas pelo barão de lucena para consolidar acordo com a
oposição; dissolução do congresso federal pelo governo. De
deodoro da fonseca.
data:

320

relato de pandiá calógeras, (extraído de formação histórica
do brasil. P.370), referente ao conflito existente entre o
poder legislativo e o governo do marechal deodoro da fonseca,
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que cominou com a dissolução do congresso em 03.11.1891.
s/d

321

manifesto (cópia) do marechal deodoro da fonseca dirigido ·
nação analisando as ações do governo desde a proclamação da
república e dissolvendo o congresso federal.
data: 03/11/1891

322

notícia (cópia) referente · reunião realizada em 04.11.1891,
na casa do deputado alfredo elis, onde resolveu-se publicar
um manifesto-protesto, em nome do congresso, contra o golpe
de estado de 03.11.1891.
local: s.l.
s/d

323

artigo referente · revolta de civis e militares do rio grande
do sul, contrários ao golpe de estado que dissolveu o
congresso nacional.
jornal (recorte)
local: porto alegre
data: /11/1891

324

carta (cópia) do barão de lucena para cesário alvim
comentando suas tentativas para impedir que o congresso fosse
dissolvido por ato do governo em 03.11.1891.
local: rio de janeiro
data: 04/11/1891

325

notícia (cópia) referente · reunião para discutir e aprovar o
projeto do manifesto elaborado por josé higino duarte pereira
, contrário · dissolução do congresso.
s/referência
data: 05/11/1891

326

manifesto (cópia) do congresso nacional dirigido · nação,
tecendo críticas ao ato de 03.11.1891 do governo federal
dissolvendo o mesmo.
data: 05/11/1891

327

manifesto de júlio de castilhos, dirigindo ao rio grande do
sul, apoiando o golpe do governo que dissolveu o congresso
nacional; tece críticas ao movimento revoltoso que o levou a
abandonar o governo; pede aos seus correligionários para que
mantenham cada um em seu cargo.
"manifesto do dr.júlio de castilhos". Jornal (recorte)
local: porto alegre
data: 13/11/1891

328

manifesto (cópia) do marechal manuel deodoro da fonseca
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dirigido · nação renunciando ao cargo de presidente da
república e trasmitindo o mesmo ao seu sucesor, marechal
floriano peixoto.
local: rio de janeiro
data: 23/11/1891

329

relato (cópia) referente a acontecimentos ocorridos em são
paulo por ocasião do contra-golpe, de 23.11.1891
,transmitindo o cargo ao major castelo branco; atendendo ·
decisão da junta revolucionária (não explícita) foi empossado
no cargo o vice governador, josé alves cerqueira césar.
s/referência
s/d

330

carta (cópia) do titular para josé gabriel de oliveira e
sousa referente · nomeação de correligionários para ocupar o
cargo de juiz de direito.
local: rio de janeiro
data: 23/12/1891

331

carta (cópia) do titular para joão batista da silveira melo
comentando a arduidade dos trabalhos no senado; os casos de
febre amarela no rio de janeiro; e tratando da saúde dos
familiares.
local: rio de janeiro
data: 27/12/18891

332

carta (cópia) do titular para josé gabriel de oliveira e
sousa comunicando que a lei nova (não explícita) não
dificulta a criação do termo do município de santa bárbara.
local: piracicaba
data: 06/02/1892

333

carta (cópia) do titular para josé gabriel de oliveira e
sousa referente · nomeação de correligionários para os cargos
de coletor e escrivão; ao remanejamento do sargento augusto
césar de campos; e comunicando que o governo irá destribuir o
regulamento eleitoral em folhetos.
local: piracicaba
data: 16/02/1892

334

bilhete do titular para jsé gabriel de oliveira e sousa
referente · nomeação de cesário cavalheiro leite para o cargo
de coletor.
data: 19/02/1892

335

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o comandante do 3º
distrito militar (bahia), [joão manuel de lima e silva],
informando que não telegrafou a respeito do boato de
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revolução no dia 20 (não explícito) e pede para não se
envolver na política local.
local: rio de janeiro
data: 18/03/1892

336

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o general bernado
vasques informando estar ciente do conflito havido em
pelotas, entre praças do exército e a guarda patriótica, e
diz necessidade de dissolver os paisanos armados.
local: rio de janeiro
data: 18/03/1892

337

abaixo assinado (cópia de oficiais do exército e da armada,
enviado ao marechal floriano, apelando ao mesmo para que faça
cessar o estado de desorganização que impera no país.
local: rio de janeiro
data: 21/03/1892

338

carta (cópia0 do titular para josé gabriel de oliveira e
sousa, convocando-o e mais dois juizes de paz (não explícito
para tomarem parte da eleição das mesas eleitorais do
município de piracicaba.
local: piracicaba
data: 02/04/1892

339

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o general bernardo
vasques, informado ter lido o telegrama dirigido ao ministro
da guerra sobre a retirada das forças do campo de manobras, e
pede que elas se conservem reunidas até as eleições marcadas
para os dias 21 e 22 de junho.
local: rio de janeiro
data: 04/04/1892

340

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o general barreto
leite, informando estar inteirado a respeito do adiantamento
das eleições no rio grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 04/04/1892

341

nota de obrigação de flamínio tiburcio de almeida para com o
titular, referente ao empréstimo contraído, deixando como
penhor uma máquina de costura singer.
local: piracicaba
data: 08/04/1892

342

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o general barreto
leite recomendando ser conveniente o adiantamento das
eleições para preenchimento das vagas existentes no congresso
federal para junho ou início de julho.
local: rio de janeiro
data: 25/04/1892
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343

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o general
bernado vasques acusando o recebimento de telegrama e
informando que enviará pessoa de confiança para entender-se
com os grupos de correligionários republicanos.
local: rio de janeiro
data: 25/04/1892

344

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o senador júlio
anacleto falcão da frota, acusando dos recebimentos de
telegrama e informando que enviará pessoa de confiança
incumbida de entender-se com os correligionários de
partidorepublicano riograndense.
local: rio de janeiro
data: 25/04/1892

345

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o general bernardo
vasques referente ·s notícias recebidas a respeito do
armamento das fronteiras e ameaça de ppertubação pública;
pede para que fique atento e conserve as forças armadas do
exército reunidas e alheias · política.
local: rio de janeiro
data: 10/05/1892

346

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o major caetano de
faria acusando o recebimento de telegrama, onde fazem crer
que por parte do partido republicano (rs) não haverá
alteração da ordem pública, por ser este partido que salvará
a república, e que continuará danao o seu apoio.
local: rio de janeiro
data: 10/05/1892

347

telegrama (cópia) de floriano peixoto para o general bernardo
vasques recomendando que, diante da série de governos que vão
se sucedendo no estado (rs), dê o apoio que exprimir
pensamentos republicanos e respeitar a constituição.
local: rio de janeiro
data: 17/06/1892

348

telegrama 9cópia) de floriano peixoto para vitorino monteiro
pedindo seu empenho na conciliação dos republicanos do rio
grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 19/06/1892

349

telegrama (cópia) de floriano peixoto para vitorino monteiro
dizendo estar ciente do ocorrido entre o marajá eo vapor
mercúrio (não explícito); comunica que a canhoeira camocim
acha-se fundeada no posto do rio grande sem monstrar
hostilidade, e que não crê que o pequeno grupo da escola
militar (rs) tenha coragem de operar em terra.
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local: rio de janeiro
data: 24/06/1892

350

telegrama (cópia) do coronel valadão para o major caetano de
faria informando que a anistia pedida por joão nunes da silva
tavares é de competência do congresso; diz não ser difícil
para vitorino monteiro e silva tavares chegarem a uma
solução, sem derramamento de sangue; da canhoeira camocim
estar fundeada no porto do rio grande, da possibilidade de
ser sufocada a rebelião (rs) e pede informações.
local: rio de janeiro
data: 24/06/1892

351

telegrama (cópia) de floriano peixoto para jão de barros
casal dizendo que não cessará de empregar esforços mpara por
fim ao excesso de partidarismo no estado do rio grande do sul
e que é seu desejo vê-lo entrar no regime normal da ordem e
tranquilidade.
local: rio de janeiro
data: 23/12/1892

352

carta (cópia) do titular para josé gabriel de oliveira e
sousa informado de ter escrito ao procurador seccional da
república, menbro da junta eleitoral, chamando a atenção do
mesmo para os recursos existentes (não explícitos) e pedindo
esforços para que sejam sus tentadas as demissões da
comunicação municipal (não explícita).
local: piracicaba
data: 30/01/1893

353

carta (cópia) do titular para josé gabriel de oliveira e
sousa informando que escreverá ao chefe de polícia (n·o
explícito) pedindo as nomeações propostas e a substituição do
destacamento; que quanto · posse dos suplentes nada há de
novo (não explícitos).
local: piracicaba
data: 01/02/1893

354

carta (cópia) do titular para josé gabriel de oliveira e
sousa dizendo que o governo de são paulo e apoiado pelo
partido republicano e por isso não acredita que aconteça as
revoltas ocorridas no rio grande do sul e pernabuco;
entrtanto, que fiquem prevenidos em santa bárbara (sp),
recomendando que oficie ao bernadino de campos (governador)
para que ceda algumas carabinas para asrmar a guarda
republicana.
local: piracicaba
data: 21/04/1893

355

artigo referente · paz no rio grande do sul em decorrência da
derrota dos revoltosos comandados pelo almirante eduardo
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wandenkolk, pelas forças do marechal floriano peixoto.
"paz!" o país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/02/1893

356

carta (cópia) do coronel valadão para lauro sodré, governador
do pará, referente · invasão da fronteira do rio grande do
sul pelos revoltosos, comandados pelo general silva tavares e
a luta travada em dom pedrito como 6º regimento de cavalaria.
local: rio de janeiro
data: 01/03/1893

357

bilhete (cópia) do titular para (não explícitos) dizendoda
morte de sua filha mria teresa.
data: 10/03/1893

358

telegrama (cópia) de floriano peixoto para joão de barros
casal dizendo ter conhecido o conflito ocorrido em pelotas,
entre patriotas e praças do exército, e da necessidade de
manter os paisanos desarmados para evitar provocação.
local: rio de janeiro
data: 18/03/1893

359

carta do titular, (extraída de prudente de morais, o
pacificador.p.194-6), para [josé gabriel de oliveira e
sousa], comentando o apoio político dado o governo de são
paulo, pelo partido republicano, a fim de evitar os conflitos
existentes em pernambuco e rio grande do sul ea autorização
dada as câmaras municipais, para criarem guardas cívicas e
municipais.
local: piracicaba
data: 21/04/1893

360

ata da sessão de 09.05.1893 do senado federal referente ao
projeto teodureto souto nomeando um interventor para o estado
do rio grande do sul.
jornal (recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/05/1893

361

ata da sessão de 02.06.1893 do senado federal referente ·
discussão do projeto nº3 de autoria do senador teodoreto
souto propondo a nomeação de um intervalo para o estado do
rio grande do sul.
jornal (recorte)
local: rio de janeiro
data: 02/06/1893

362

ata da sessão de 05.06.1893 do senado federal referente ·
discussão do projeto teodoreto souto propondo a nomeç·o de um
intrventor para o estado do rio grande do sul.
jornal (recorte)
local: rio de janeiro
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data: 05/06/1893

363

relato (cópia) referente ao artigo publicado no jornal do
brasil sobre a atuação do deputado francisco glicério em
reunir elementos para aformação de um partido , cujo programa
seria a defesa da constituição de 1891.
local: s.l.
data: 08/07/1893

364

relato 9cópia) referente ao artigo publicado no jornal do
brasil a propósito da elaboração, por parte do titular e do
deputado francisco glicério, do programa do partido
republicano federal.
s/referência
data: 09/07/1893

365

programa (cópia) do partido republicano federal,representado
por seus cinco primeiros tópicos.
s/referencia
data: 30/07/1893

366

carta (cópia) de floriano peixoto para o tiutlar pedindo a
proteção para o requerimento do general xavier do vale no
qual solicitava uma melhor reforma do congresso.
local: rio de janeiro
data: 20/08/1893

367

parecer nº 203 de 23.08.1893 do senado federal concedendo
licença ao senador almirante eduardo wandeklok para que o
mesmo possa ser julgado pelos crimes cometidos durante a
revolta no rio grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 23/08/1893

368

carta (cópia de trechos), (extraída a tormenta que prudente
de morais venceu.p.195-6) do titular para bernadino de campos
referente · remoção dos juízes de jaú e são roque; sobre as
medidas preventidas contra a cólera e a votação do orçamento
do governo pelo congresso.
local: rio de janeiro
data: 24/08/1893

369

ata da sessão de 26.08.1893 do senado federal referente ·
votação do parecer e da emenda relacionados com os crimes
cometidos pelo senador almirante eduardo wandenkolk durante a
revolta no rio grande do sul.
jornal (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/08/1893

370

carta (cópia) do titular para maria amélia de moraes silveira
dizendo que foi operado de um antraz no pescoço pelo dr.
barata ribeiro; trata de assuntos familiares.

57

Fundo Prudente de Morais
Código SF

local: rio de janeiro
data: 10/09/1893

371

relato (cópia) referente · convenção do partido republicano
federal para escolha dos candidatos aos cargos de
vice-presidente da república.
s/referência
data: 23/09/1893

372

notícia referente ·s homenagens prestadas ao titular pelos
senadores, por ocasião da sessão solene de encerramento do
congresso federal.
"notícias diversas". Jornal (recorte)
local: s.l.
s/d

373

relato (cópia) referente · recusa do titular a consulta
formulada por manuel vitorino se não deviam, na qualidade de
candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente,
respectivamente, dirigir · nação um manifesto.
s/referência
data: 25/09/1893

374

notícia (extraído de o governo da república) referente as
homenagens prestadas ao titular, pelos senadores, por ocasião
da sessão solene de encerramento do congresso federal quando
na oportunidade foi presenteado com um relógio.
data: 25/09/1893

375

notícia (cópia0 referente a reunião do partido republicano
federal que indicou, por unanimidade de votos, o titular para
a candidatura · presidência da república e o dr. Manuel
vitorino pereira para vice-presidência.
s/referência
data: 25/09/1893

376

manifesto do contra-almirante costódio josé de melo referente
aos motivos que levaram a tomar parte da revolta da armada e
tecendo críticas ao governodo marechal floriano peixoto.
panfleto
local: bordo do aquidabã
data: 02/10/1893

377

manifesto do general joão nunes da silva tavares e de outros
oficiais referente aos objetivos defendidos pelos
revolucionários rio-grandenses e tecendo críticas ao governo
do marechal floriano peixoto.
"a nação brasileira". Jornal (recorte)
local: santana do livramento
data: 15/03/1893
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378

carta (cópia) de ubaldino do amaral para o titular informando
os trabalhos desenvolvidos no congresso de apuração de
eleições (não explícitas) e comunicando a suspensão das
sessões.
local: rio de janeiro
data: 02/01/1894

379

manifesto, datado de 01.01.1894, da comissão executiva do
partido republicano federal da bahia pedindo apoio do
eleitorado baiano para as candidaturas do titular e de manuel
vitorino pereira, respectivamente, aos cargos de presidente e
vice-presidente da república.
"eleição presidencial". Correio de notícias (recorte)
local: bahia
data: 23/01/1894

380

carta (cópia) do titular para josé gabriel de oliveira e
souzacomunicando que foi informado por bernardino de campos
que osrevoltosos invadiram o paraná e ameação são paulo;
solicita dos chefes republicanos que rementam contigentes
para procederem · defesa da capital.
local: piracicaba
data: 28/01/1894

381

artigo (cópia) de irineu marinho criticando a escolha de
manuel vitorino pereira para candidato ao cargo de
vice-presidente da república pelo partido federal e tece
elogicos ao titular.
"vice-presidência", o tempo.
local: rio de janeiro
data: 19/02/1894

382

artigo tecendo comentários sobre a candidatura do titular ·
presidência da república e indica o surgimento do nome de
afonso pena suposto candidato ao cargo.
o democrata (recorte)
local: belém
data: 22/02/1894

383

carta anônima, "alguns amigos", para o titular, prevenindo-o
de que os governadores, exceto o da bahia, foram recomendados
pelo marechal floriano peixoto a votarem em lauro sodré para
o cargo de presidente da república.
local: rio de janeiro
data: 24/02/1894

384

anotação (cópia) informando o número de votos destinados ao
titular e a manuel vitorino pereira, candidatos a presidente
e vice-presidente, respectivamente.
local: s.l.
data: 01/03/1894

59

Fundo Prudente de Morais
Código SF

385

artigo referente · trajetoria política do titular até sua
eleição para o cargo de presidente da república.
"o novo presidente da república dos estados unidos do
brasil". Jornal (recorte)
s/d

386

carta do almirante eduardo wandenkolk para o titular,
felicitando-o por sua eleição · presidência da república e
colocando seua serviços · disposição assim que estiver em
liberdade.
local: niterói
data: 07/03/1894

387

carta (cópia) do titular para antônio mercado agradecendo as
felicitações enviadas por sua eleição · presidência da
república e diz que tudo fará para corresponder a confiança
de seus concidadãos.
local: piracicaba,
data: 07/03/1894

388

gravura impressa do titular.
local: s.l.
s/d

389

carta (cópia) de josé fortunato da silveira bulcão para o
titular, felicitando-o por sua eleição ao cargo de presidente
da república.
local: trieste,
data: 10/03/1894

390

carta anônima, "alguns amigos", para o titular, ratificando
informação dada anteriormente de o marachal floriano peixoto
recomendara a eleição de lauro sodré para o cargo de
presidente da república, inclusive no estado da bahia.
local: rio de janeiro,
data: 10/03/1894

391

carta (cópia) de luíz mendes de morais para o titular
feliocitando-o por sua eleição ao cargo de presidente da
república e rementendo votos de sucessos · frente do governo.
local: rio de janeiro,
data: 13/03/1894

392

artigo tecendo críticas ao posicionamento político da bancada
paulista, destacando-se o de prudente de morais e francisco
glicério, em relação revolução federalista.
"diga-se toda a verdade". Gazeta da tarde (recorte)
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data: 05/05/1894

393

versos, (extraídos de rascunhos e perfis; notas de um
repórter
p.220), a propósito da saída do titular do cargo que ocupava
na presidência do senado federal.
local: s.l.
s/d

394

discurso (cópia de trecho) do titular, proferido na sessão de
09.05.1894 do senado federal, solicitando seu afastamento do
cargo de vice-presidente daquela casa, para o qual foi eleito
pela quarta vez.
s/ referência.
data: 09/05/1894

395

artigo referente ao pedido do titular para se afastar do
cargo de vice-presidente do senado federal, para que fosse
procedida a apuração da eleição presidencial, sendo eleito
ubaldino do amaral para substituí-lo.
"dr. Prudente de morais". Minas gerais (recorte)
local: ouro preto,
data: 12/05/1894

396

artigo (cópia) de max fleiuss referente · visita do titular a
redação da revista a semana.
a semana - p. 100
local: rio de janeiro,
data: /05/1894

397

artigo tecendo elogios ao titular e dizendo da sua eleição
para o cargo de presidente da república.
"dr. Prudente de morais". Gazeta do amparo (recorte)
local: amparo (sp),
data: 1894

398

carta (cópia) de adolfo afonso da silva gordo para o titular
propondo saldar sua dívida junto ao banco união de são paulo
através de ações de sua propriedade.
local: são paulo,
data: 02/06/1894

399

carta (cópia) de joaquim xavier guimarães natal para o
titular, congratulando-o por sua eleição ao cargo de
presidente da rtepública e diz não acreditar na possibilidade
de um golpe do marechal floriano peixoto para impedir sua
posse.
local: goiás
data: 20/06/1894
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400

carta (cópia de trecho), (extraída de a tormenta que prudente
de morais venceu.p. 119-20), do titular para bernardino de
campos pedindo a intervenção deste, junto ao marechal
floriano, no caso da prisão dos mendes (não explícito).
(piracicaba, 06.08.1894)
local: s.l.
s/d

401

carta (cópia) do titular para ubaldino do amaral contestando
o engano cometido pelos senadores quintino bocaiúva e
leopoldo bulhões, com referencia · promulgação da resolução
do congresso que decretou o estado de sítio na capital
federal e em niterói, por estar afastado do senado naquele
período.
local: piracicxaba,
data: 07/08/1894

402

carta (cópia) do titular para bernardino de campos comentando
a ausência dos parlamentares nas sessões do congresso e o
receio de não haver número suficiente para a votação dos
orçamentos e outras leis (não explícitas); pede que
intervenha com seu prestígio para evitar uma ditadura
financeira; cita o plano (não explícito) do alfredo elis para
alijar francisco glicério da comissão central do partido
repúblicano paulista.
local: piracicaba,
data: 22/08/1894

403

carta (cópia) de manuel vitorino pereira para o titular
comentando os embates travados no congresso por ocasião da
voitação do adiamento das sessões legislativas, que deveriam
votar por sua vez os orçamentos da união.
local: rio de janeiro,
data: 25/08/1894

404

carta (cópia) de manuel vitorino pereira para o titular
comentando as intrigas dos generais (não explícitos) que
pregavam o adiamento das sessões do congresso; as nomeaçoes
para o supremo tribunal e a propaganda, atribuída a ambos, a
respeito da mudança da capital para barbacena.
local: rio de janeiro,
data: 07/10/1894

405

relato de ernesto sena (extraído de rascunhos e perfis; notas
de um repórter.p. 223) referente · votação na câmara dos
deputados do adiamento da sessão legislativa de 1894 e o
boato de que o titular nã0 tomaria posse do cargo de
presidente da república.
local: s.l.
s/d
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406

carta (cópia) do titular para max fleiuss, publicada na
revista a semana, acusando o recebimento de carta e
agradecendo a cordialidade; comenta seu estado de saúde e o
final do estado de sítio imposto pelo governo.
local: piracicaba
data: 10/09/1894

407

carta (cópia) de manuel vitorino pereira par o titular
comentando a morosidade dos trabalhos no congrasso e a
pretenção de um grupo político (não explicito) de apoderar-se
da direção do jornal do comécio.
local: rio de janeiro,
data: 11/09/1894

408

carta (cópia) de manuel vitorino pereira para o titular
comentando os interesses, por parte de grupos políticos e
empresas, em apoderarem-se da direção do jornal do comércio;
os trabalhos do supremo tribunal federal com relação aos
presos políticos; as nomeações do governo para preencher as
vagas do citado tribunal e a redução do número de praças do
exército.
local: rio de janeiro,
data: 23/09/1894

409

artigo transcrevendo ofícios do contra-almirante luiz felipe
saldanha da gama para o ministro da guerra, bibiano sérgio
macedo da fontoura costalat, comunicando a manutenção dos
alunos da escola naval aquartelados para impedir que os
mesmos participassem da revolta da armada; a intervenção na
revolta dos galés da ilha das cobras, sufocando-a, com a
finalidade daquela localidade.
"o sr. Contra-almirante saldanha da gama". Jornal do comércio
(recorte)
local: rio de janeiro,
data: 23/09+.1894

410

carta (cópia) de gabriel de toledo piza para o titular
tecendo comentários sobre o programa de governo capaz de
manter a continuidade administrativa para salvar a república;
sobre as circulares do governo francês proibindo a imigração
para o brasil e a necessidade de aumentar os impostos sobre a
importação de produtos franceses.
local: paris
data: 24/09/1894

411

artigo (cópia) transcrevendo os cumprimentos do titular ·
revista a semana pela passagem do seu aniversário.
fleiuss, max - a semana - p. 125-6
local: rio de janeiro,
data: /10/1894

412

carta (cópia) de joaquim xavier guimarães natal para o
titular informando que questões ligadas · sucessão política
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no estado de goiás impedem-no de comparecer ao ato de posse
de 15.11.1894 e se coloca · disposição para ocupar algum
posto no governo.
local: goiás,
data: 16/10/1894

413

carta (cópia) do titular para bernardino de campos referente
·s remoções de oficiais pelo governo do marechal floriano
peixoto e sobre a autoiria dos artigos publicados no jornal
do comércio criticando o titular.
local: piracicaba,
data: 22/10/1894

414

recibo passado ao titular por gustavo de morais barros
referente · parte em herança.
local: piracicaba,
data: 25/10/1894

415

carta (cópia) de pedro gonçalves moacir para o titular
recomendando o tenente josé silveira vilalobos júnior para o
cargo de ajudante.
local: porto alegre
data: 27/10/1894

416

nota (cópia referente · chegada do titular ao rio de janeiro
para tomar posse do cargo de presidente da república.
s/ referência
data: 02/11/1894

417

relato (cópia) de rodrigo otávio, (extraído de minhas
memóriasdos outros), referente · carta enviada pelo
capitão-tenente sadock de sá e vários jornais (não
explicitos), retificandoos cumprimentos por ele apresentados
ao titular.
local: s/l
data: 03/11/1894

418

relato (cópia) de max fleiuss referente · nomeação,
processada pelo titular, de fontoura xavier para cargo de
cônsul geral em nova york, atendendo o que havia prometido.
a semana - p.126
local: rio de janeiro
data: /11/1894

419

carta (cópia) do titular para bernadino de campos comentando
ter encontrado embaraços na constituição de um ministério que
não signifique hostilidade ao marechal floriano peixoto e que
não contenha elementos de são paulo e da bahia.
local: rio de janeiro,
data: 11/11/1894
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420

telegrama (cópia) do titu;sar para maria amélia de morais e
joão batista da silveira melo cumprimentando-os pelo
nascimento da filha desses.
local: rio de janeiro,
data: 13/11/1894

421

relato (cópia) de max fleiuss referente ·s apreensões com a
chegada do dia da posse do titular para presidência da
república e o boato corrente de que haveria um golpe militar.
a semana - p. 133-4
local: rio de janeiro
data: 14/11/1894

422

relato (cópia) de max fleiuss referente · apreensão do
almirante elisiário barbosa de que a posse do titular para
presidência da república o palácio se convertesse numa
prisão.
"a semana" - p. 134
local: rio de janeiro
data: 15/11/1894

423

local: rio de janeiro
data: 16/11/1894

424

local: rio de janeiro
data: 15/11/1894

425

artigo referente · posse do titular; de expectativas e apoio
ao seu governo.
"o novo presidente". O comércio de são paulo (recorte).
local: são paulo
data: 15/11/1894

426

artigo referente a posse do titular; a convulsão política em
função da revolta da armada e da revolução federalista; de
exaltação e apoio ao titular.
local: rio de janeiro
data: 15/11/1894

427

manifesto de a. Moreira da silva referente · posse de
prudente de morais; a sua eleição em 01.03.1894; a situação
do país quando da eleição; são paulo, rio de janeiro,
distrito federal, pernambuco e paraíba sob efeito do estado
de sítio; santa catarina, paraná e rio grande do sul
envolvidos na revolução federalista e demais estados do país
incomunicáveis devido a essa situação de conturbação.
"aos brasileiros : a solução constitucional". Jornal
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(recorte).
data: 15/11/1894

428

relato (cópia) (extraído de minha vida. V.1, p.228-9),
referente · posse de prudente de morais para a presidência da
república.
local: s.l.
s/d

429

[ata da sessão de 15.11.1894, do congresso nacional],
referente · posse de prudente de morais e de manuel vitorino
pereira, respectivamente, para os cargos de presidente e
vice-presidente da república, para o período de 1894-1898.
[anais do congresso nacional].
local: rio de janeiro
s/d

430

discurso de posse de prudente de morais.
"· nação brasileira" (recorte), tipografia leuzinger.
local: distrito federal
data: 15/11/1894

431

minuta (cópia) do discurso de prudente de morais antes das
eleições feitas por quintino bocaiúva.
local: rio de janeiro
data: 15/11/1894

432

notícia referente aos decretos de nomeação do ministério de
prudente de morais.
diário oficial (recorte).
local: rio de janeiro
s/d

433

artigo referente ·s impressões que causaram, em londres, a
escolha do ministério de prudente de morais.
"londres". Jornal do comércio (recorte).
local: rio de janeiro
data: 16/11/1894

434

artigo referente · posse de prudente de morais: descrição da
cerimônia de posse.
"a posse" - gazeta de notícias (recorte).
local: rio de janeiro
data: 16/11/1894

435

artigo de anônimo, "um soldado", de oposição a prudente de
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morais e · composição de seu ministério.
"a aurora da degeneração". O país (recorte).
local: rio de janeiro
data: 16/11/1894

436

artigo de apoio político e exaltação a prudente de morais.
"a república e o novo presidente". Jornal do comércio
(recorte).
local: rio de janeiro
data: 16/11/1894

437

artigo referente · posse de prudente de morais; descrição da
cerimônia e dados biográficos dos membros do ministério.
"a posse do novo governo" - jornal do comércio, (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/11/1894

438

notícia referente · nomeação do estado maior do presidente
prudente de morais.
"estado maior". Jornal (recorte)
s/d

439

carta (cópia) do titular para bernardino de campos referente
·s relações entre o exército e o congresso.
local: capital federal (rio de janeiro)
data: 18/11/1894

440

artigo de emílio westfalen criticando o manifesto redigido
por prudente de morais e, segundo o autor, sua rendência
política, e a do marechal floriano peixoto, de identificar a
revolução federalista com o movimento de restauração
monárquica.
"o manifesto do sr. Prudente de morais e a revolução" jornal
(recorte).
local: buenos aires (flores)
data: 24/11/1894

441

carta (cópia) de josé higino para o titular respondendo a
consultas desse sobre a legislação que regia a navegação de
cabotagem, e emitindo opiniões sobre as consequências
econômicas do fechamento dos portos aos navios estrangeiros.
local: rio de janeiro
data: 29/11/1894

442

carta (cópia) de gabriel de toledo piza para o titular
referente · compra de navios e artilharia da inglaterra,
frança e alemanha; sobre a revolta da armada e sobre a
organização de um plano de vingança contra o governo do
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titular, articulado por saldanha da gama e seus
correligionários.
local: paris
data: 05/12/1894

443

carta (cópia) de lobo d'eça para mário antonio d'oliveira
sampaio referente · organização do plano de vingança por
saldanha da gama e seus correligionários.
local: gênova
data: 23/09/1894

444

artigo de anônimo, "o velho sêneca", criticando a nomeação
dos membros do ministério e do estado maior do titular.
"ao sr. Presidente da república". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/12/1894

445

telegrama (cópia) de bernardino de campos para o titular,
referente · interrupção do tráfego fa estrada de ferro
central do brasil e ao surto de febre amarela e cólera em são
paulo.
local: são paulo
data: 05/12/1894

446

artigo de anônimo, "o velho sêneca", referente ·s eleições de
01.03.1894; · situação do estado de sítio quando das
eleições; tece críticas aos membros do ministério e ao
desempenho governamentoal do titular.
"ao sr. Presidente da república". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/12/1894

447

artigo de anônimo, "argus", de apoio ao titular; referente a
boatos sobre a crise ministerial e · invasão de federalistas
no rio grande do sul e outros.
"auspiciosa república" - gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/12/1894

448

carta (cópia) de gabriel de toledo piza para o titular
rferente · conspiração de saldanha da gama e seus
correligionários; ao caso buette, muller e devile (franceses
que desapareceram no brasil); as relações brasil-frança e ·
questão da venda de documentos importantes da defesa da
frança para alemanha pelo capitão francês dreyfus.
local: paris
data: 09/12/1894

449

artigo de anônimo, "brissot", de apoio ao governo do titular.
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"os inimigos do governo" - jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/12/1894

450

carta (cópia) de gabriel de toledo piza para o titular
referente · conspiração de saldanha da gama; · revolta da
armada e · sugestão de anistia aos envolvidos nessa revolta e
na revolução federalista como meio diplomático.
local: paris
data: 13/12/1894

451

carta (cópia) de joaquim sarmanho, 1º tenente honorário da
armada, para bernardo vasques, ministro da guerra, remetendo
informações sobre a ilha de trindade; descoberta, ocupação,
exploração e riquezas; e a questão do estabelecimento da
soberania brasileira na ilha.
local: capital federal (rio de janeiro)
data: 14/12/1894

452

artigo referente ·s ações do titular e do seu ministério em
um mês de exercício do poder; de apoio político; comenta a
revolução federalista, a revolta da armada e o surto de
cólera em localidades do vale da paraíba; · crise do
transporte ferroviário.
"um mês" - jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/12/1894

453

artigo referente ·s opiniões do titular sobre a revolução
federalista: a impossibilidade de acordo com os invasores,
rebeldes capitaniados por saldanha da gama, custódio de meloe
outros, cabendo ao governo a pacificação, ainda que por meio
de força.
"a revolução no sul: importante interview", jornal do brasil
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/12/1894

454

carta (cópia) do titular para maria amélia de morais, sua
filha laláo, em resposta · carta dessa, e remetendo
informações sobre as demais pessoas da família.
local: capital federal (rio de janeiro)
data: 16/12/1894

455

artigo referente · revolução federalista, · revolução da
armada e ao governo do titular; · repressão com armas ·s
revoltas, de apoio ao titular e ataque aos federalistas, ·
questão da aprovação escolar ou não, dos aspirantes da
marinha envolvidos na revolta da armada; · invasão dos
jornais, segundo o autor, por revoltosos.
"o sul" - o país (recorte)
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local: rio de janeiro
data: 18/12/1894

456

artigo referente · situação caótica em decorrência da
revolução federalista e · questão dos desaparecidos durante a
revolta.
"em apuros". O apóstolo (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/12/1894

457

notícia sobre a pretensão do titular de visitar o rio grande
do sul objetivando conseguir, diretamente, a pacificação da
revolução federalista.
"o presidente". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/12/1894

458

artigo referente · revolução federalista; ao desejo, do
titular, de pacificação e a resistência dos revoltosos; ·
oposição dos florianistas.
"política brasileira: moraes se independeza". Jornal
(recorte)
local: s.l.
data: /12/1894

459

artigo de custódio de melo comentando o manifesto de prudente
de morais; refere-se · revolta da armada de 06.09.1894;
denuncia o governo de floriano peixoto e se opõe ao governo
do titular.
"comentário ao manifesto do sr. Prudente de morais. Da prensa
de 11 e 12 do corrente, extraímos o seguinte, sob o título:
"o dr. Prudente de morais e a sua mensagem". Diário de
notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/12/1894

460

artigo de oposição ·s ações dos revoltosos da revolta da
armada e da revolução federalista.
"coisas políticas" - gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/12/1894

461

artigo referente ·s ações políticas do titular e ·s ações
autoritárias e violentas contra a imprensa de oposição ao
governo do titular.
jornal do comércio (recorte)
local: recife (pernambuco)
data: 24/12/1894
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462

artigo de anônimo "um contribuinte" tecendo críticas ·
indicação do nome de furquim werneck para o cargo de prefeito
do distrito federal.
"a nomeação do prefeito". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/12/1894

463

artigo criticando a revolta da armada e a revolução
federalista; de exaltação · figura do marechal floriano
peixoto.
jornal do comércio (rcorte)
local: recife (pernambuco)
data: 28/12/1894

464

artigo de "condorcet", pseudônimo de antônio pinto de
mendonça, de exaltação a prudente de morais; de críticas ao
autoritarismo e a imprensa de oposição do titular; comenta a
revolução federalista.
"o exm. Sr. Prudente de morais". Jornal (recorte)
local: s.l.
s/d

465

artigo de "condorcet", pseudônimo político ao titular, de
crítica · imprensa de oposição ao seu governo.
"o exm sr. Prudente de morais". Jornal (recorte)
local: s.l.
s/d

466

artigo de "condorcet",pseudônimo de antônio pinto de
mendonça, apoio político ao titular; de crítica · imprensa de
oposição ao seu governo.
"o exm. Sr. Prudente de morais". Jornal (recorte)
s/d

467

artigo de "condorcet", pseudônimo de antônio pinto de
mendonça, de crítica · imprensa de oposição ao titular e de
apoio ao seu governo.
"o exm. Sr. Prudente de morais". Jornal (recorte)
s/d

468

artigo de "condorcet", pseudônimo de antônio pinto de
mendonça, de crítica · imprensa de oposição ao titular,
assim como · oposição de um modo geral; apoio político ao
titular.
"o exm. Sr. Prudente de morais". Jornal (recorte)
s/d

469

artigo de "condorcet", pseudônimo de antônio pinto de
mendonça, de crítica · imprensa de oposição ao titular; de
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apoio político ao seu governo.
"o exm. Sr. Prudente de morais". Jornal (recorte)
s/d

470

artigo de "condorcet", pseudônimo de antônio pinto de
mendonça, criticando a oposição política ao titular; de
apoio político ao seu governo.
"o exm. Sr. Prudente de morais". Jornal (recorte)
s/d

471

anotações (cópia) do titular referentes · recepção no palácio
(não explícita); · assinatura do decreto indultando crimes de
1a. E 2a. Deserção simples e agravadas do exército, armada,
guarda nacional e da polícia; ao governo do estado do rio de
janeiro; término do mandato de josé thomás porciúncula e
início do mandato de j. Maurício de abreu; · inundação em
petrópolis.
data: 01/01/1895

472

notícia referente · assinatura do decreto, pelo titular,
indultando as praças da guarda nacional, do exército, da
armada, da brigada policiale do corpo de bombeiros, do crime
de deserção.
"indulto", jornal (recorte)
local: capital federal (rio de janeiro)
data: 01/01/1895

473

telegrama (cópia) de prudente de morais para aristides césar
spinola zama pedindo que aguarde cartas (não explícitas).
local: rio de janeiro
data: 01/01/1895

474

carta (cópia) de prudente de morais para manuel vitorino
referente · situação de conflito iminente na bahia; ·
influência do conflito de sergipe sobre a situação na bahia;
·s eleições de 04.11.1894 (bahia); · solicitação de
intervenção conciliatória de manuel vitorino no estado da
bahia.
local: capital federal (rio de janeiro)
data: 01/01/1895

475

carta (cópia) de prudente de morais para aristides césar
spinola zama referente ao conflito político iminente na
bahia; ·s eleições de 04.11.1894 (bahia).
local: rio de janeiro
data: 01/01/1895

476

anotações (cópia) do titular referente · ida a petrópolis e a
volta da cidade de mauá.
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data: 02/01/1895

477

carta (cópia) de não identificado para o titular,
parabenizando-o por sua eleição e posse para a presidência da
república; tece críticas · república defendida pelos
jacobinos, apoiando uma república democrática e o governo do
titular; refere-se · revolução federalista.
local: s.l.
s/d
observaç„o: falta a última página dessa carta impossibilitando, assim, a
identificação do remetente.
identificação do remetente.

478

manifesto de trajano augusto de carvalho referente · suspeita
de assassinato de seus filhos álvaro e artur de carvalho, por
agentes do governo, em função da hipótese de envolvimentos
desses na revolta da armada; solicita esclarecimentos ao
titular sobre o desaparecimento de seus filhos.
"trajano augusto de carvalho ao público", jornal (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/01/1895

479

artigo referente · intervenção do governo no mercado de
câmbio; cita empréstimo contraído em londres.
jornal do comércio (recorte)
local: recife (pernambuco)
data: 04/01/1895

480

artigo referente · entrevista com aníbal falcão que emite
informações sobre a política de pernambuco, a revolta da
armada e a revolução federalista.
"entrevista de aníbal falcão". A notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 04/01/1895

481

artigo de anônimo, "justus", de oposição política e crítica
·s ações governamentais do titular: a divisão do poder,
segundo o autor do artigo, com o barão de lucena e com
barbosa lima (pernambuco); refere-se · revolução federalista.
"a política do presidente". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/01/1895
observaç„o: artigo em resposta ·s críticas feitas em outro artigo do
anônimo: "pernambucano".

482

carta (cópia) de rangel pestana para prudente de morais
referente a seu pedido de exoneração do cargo de presidente
do banco da república do brasil, em setembro de 1895.
local: capital federal
data: 05/01/1895
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483

anotações (cópia) do titular referente a sua estada em
petrópolis e ao incêndio de uma barca entre são domingos e
niterói.
data: 06/01/1895

484

artigo referente · hipótese de concessão de indulto, pelo
titular, aos aspirantes da armada em função da participação
desses na revolta da armada.
"o indulto"; o país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/01/1895

485

artigo referente · administração política autoritária no
estado de pernambuco, pelo governador alexandre josé barbosa
lima · proximidade das eleições de pernambuco.
jornal do comércio (recorte)
local: recife (pernambuco)
data: 06/01/1895

486

artigo referente · destuição do jornal gazeta da tarde, em 29
de novembro de 1894.
"imprensa", jornal (recorte)
s/d

487

artigo referente a resolução do titular, através de consulta
feita ao supremo tribunal militar, acerca da reforma de
oficiais do exército.
o país (recorte).
local: rio de janeiro
data: 08/01/1895

488

telegrama (cópia) de manuel vitorino para prudente de morais
referente a notícias falsas de deposição, na intendência de
vila nova.
local: bahia
data: 09/01/1895

489

telegrama (cópia) de prudente de morais para manuel vitorino
agradecendo as informações dadas sobre a situação política da
bahia.
local: rio de janeiro
data: 09/01/1895

490

artigo referente ·s eleições no distrito federal, a
06.01.1895; · crise pol;itica neste estado e ao governo do
titular.
jornal do comércio (recorte)
local: recife (pernambuco)
data: 09/01/1895
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491

artigo referente · ausência do corpo diplomático na recepção
do titular no dia primeiro de janeiro de 1895; ·s reclamações
entre os membros do governo e o corpo diplomático.
"reflexões" - diário de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/01/1895

492

anotações (cópia) referentes ·s decisões da conferência
ministerial acerca da reversão, para o ministério da marinha,
das fortalezas das ilhas das cobras e de villegaignon.
data: 10/01/1895

493

artigo de frei francisco, de oposição ao governo do titular e
de crítica · república como forma de governo.
"o novo partido federal", jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 10/01/1895

494

anotações (cópia) do titular sobre audiência (não explícita).
data: 11/01/1895

495

carta (cópia) de prudente de morais para sua filha maria
amélia de morais, lalao, remetendo notícias sobre as demais
pessoas da família, esposa e outros filhos, e sobre seuestado
de saúde.
local: petrópolis
data: 13/01/1895

496

carta (cópia) de manuel vitorino para prudente de morais
remetendo informações sobre a publicação de um artigo no
jornal de notícias (bahia) referente ao apelo de políticos da
bahia para que o titular interviesse no congraçamento na
bahia; · crise política e · questão das eleições nesse
estado.
local: bahia
data: 13/01/1895

497

artigo referente · situação de crise política na bahia e
sobre as eleições nesse estado.
"política estadual". Jornal de notícias (recorte)
local: bahia
data: 12/01/1895

498

telegrama (cópia) de prudente de morais para manuel vitorino
informando a inexistência de ações, por parte do governo da
união, contra o governo da bahia.
local: rio de janeiro
data: 14/01/1895
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499

artigo referente aos acontecimentos da revolução federalista;
· resistência dos revoltosose · necessidade de pacificação; ·
eleição de prudente para presidência e o estado de sítio.
"coisas políticas" - gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 14/01/1895

500

anotações (cópia) do titular referente · audiência realizada
no dia 15.01.1895 e · assinatura do decreto que reverteu,
para o ministério da marinha, as ilhas das cobras e de
villegaignon.
data: 15/01/1895

501

artigo referente · entrevista realizada com saldanha da gama
contendo suas opiniões sobre a revolução federalista e o
governo do titular.
"la situaction del brasil". La prenza (recorte)
14.01.1895/17.01.1895
local: buenos aires
data: 14/01/1895/17.01.1895

502

telegrama (cópia) de manuel vitorino para prudente referente
ao renascer da confiança no governo do titular, tanto dentro
como fora do país, em seus dois meses de governo.
local: bahia
data: 15/01/1895

503

anotações (cópia) do titular referente a telegrama noticiando
a demissão de casemir perier, presidente da frança, e as suas
visitas ao instituto dos cegos (benjamin constant) e ao
hospício nacional de alienados.
data: 16/01/1895

504

notícia sobre a visita de prudente ao instituto benjamin
constant e ao hospício nacional de alienados.
"visita", jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 17/01/1895

505

artigo referente · revolução federalista; de apoio · revolta
e contra as ações do governo em relação · revolta.
"o federalismo"; gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 17/01/1895

506

artigo referente · entrevista realizada com aníbal falcão, em
que presta informações sobre a revoluçãofederalista; sobre a
suspeita de execução de frederico lorena e de demais
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militares e civis envolvidos na revolta da armada.
"coisas políticas" - gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 17/01/1895

507

artigo referente ·s ações do governo do titular; refere-se ·
questão da autonomia estadual e da centralização do poder nas
mãos do governo federal; · revolução federalista e ao caso
buette, muller e devillé (franceses que desapareceram no
brasil).
"o federalismo". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/01/1895

508

artigo referente · concessão de indulto aos aspirantes da
armada, mais especificamente, sobre a consulta do titular ao
supremo tribunal federal quanto a interpretação da expressão
"praças de pret da armada"; críticas a essa consulta do
titular.
o país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/01/1895

509

carta (cópia) de gabriel de toledo piza para prudente de
morais, referente a demissão de casimir perier da presidência
da frança e a eleição de felix faire como substituto; remete
informações sobre as companhias germânia (alemã), armstrong
(inglesa) e forges et chautiers (francesa) acerca da
construção de navios para o brasil; sobre a publicação, nos
jornais franceses, de uma notícia referente · instalação de
postos militares franceses no território contestado (guiana
francesa).
local: paris
data: 20/01/1895

510

artigo do jornal francês, referente · instalação de postos
militares franceses no território contestado (guiana
francesa).
"de la politique coloniale", jornal (recorte)
local: paris
data: 19/01/1895

511

artigo de anônimo, "e.p.", referente · revolução federalista,
· pacificação e o retorno de rebeldes; de apoio ·s ações do
governo quanto · resolução dessas questões.
"crônica". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/01/1895

512

artigo referente · revolução federalista, de apoio ·s ações
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dessa revolta.
"o federalismo". Gazeta da tarde (recorte)
data: 21/01/1895

513

artigo referente ·s demissões de professores e demais cargos
públicos (não mencionados) impostas pelo governo do marechal
floriano peixoto sob a acusação de compartilhamento de idéias
com as dos revoltosos da revolta armada e da revolução
federalista e mantidas no governo prudente de morais;
reivindica a revogação das demissões.
"reparações devidas", gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/01/1895

514

notícia referente ao convite feito pelo congresso de
beneficência prudente de morais, dirigido ao jornal do
brasil, solicitando a presença desse na manifestação popular
de apoio a prudente de morais a ser realizada no dia
10.02.1895; íntegra do convite.
"manifestação". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/01/1895

515

artigo prestando esclarecimentos de caráter legislativo ·
consulta do titular quanto ao uso da expressão "praças de
pret da armada" para extensão do indulto, decretado a 1o. De
janeiro de 1895, aos aspirantes da marinha envolvidos na
revolta da armada.
"os aspirantes da marinha". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/01/1895

516

artigo de apoio à extensão do indulto, de 1o. De janeiro de
1895, concedido aos envolvidos na revolta da armada, aos
aspirantes da marinha, e a questão do emprego da expressão
"praças de pret da armada" para denominar esses aspirantes.
"aspirantes". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/01/1895

517

artigo de anônimo, "mário", de oposição · concessão de
indulto aos revoltosos da revolta da armada.
"abissínios". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/01/1895

518

artigo referente · concessão de indulto, decretado a 1o. De
janeiro de 1895, aos praças da guarda nacional, da brigada
policial, do exército, da armada, do corpo de bombeiros, e a
extensão desse aos aspirantes da marinha; e · legislação que
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rege a concessão de indultos.
"o indulto". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 25/01/1895

519

artigo referente ao parecer do supremo tribunal militar
acerca da consulta feita por prudente de morais sobre
extensão do indulto, decretado em 01.01.1895, aos aspirantes
da marinha; íntegra do parecer.
"os aspirantes" - jornal (recorte)
data: 25/01/1895

520

artigo de defesa do parlamentarismo como regime de governo;
de crítica ·s ações autoritárias do governo de floriano
peixoto e de oposição ·s ações contra a revolução
federalista.
"o federalismo". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/01/1895

521

artigo referente · concessão do indulto, a 01.01.1895, aos
aspirantes da marinha e · questão da exclusão, das escolas
militares, dos alunos beneficiados com o indulto.
"vária". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/01/1895

522

artigo de anônimo, "o gonzaga", referente · proibição da
venda do jornal o nacional (rio de janeiro) pelo travassos,
comandante da brigada policial do rio de janeiro.
"ao dr. Prudente de morais". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/01/1895

523

carta (cópia) de francisco glicério para prudente de morais
referente · manutenção da unidade e da maioria política
republicana, na câmara e no senado; · possibilidade da
eleição de luís mendes de morais para a presidência do banco
hipotecário e a grande oposição a essa eleição.
local: rio de janeiro
data: 27/01/1895

524

artigo de anônimo, "danton", indagando ao presidente prudente
de morais se a capital da república encontrava-se em estado
de sítio, em função de atividades repressoras por parte do
coronel travassos, comandante da brigada policial do rio de
janeiro, e de boletim contendo informações (não explícitas)
que remetiam a tal situação.
"estado de sítio?". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/01/1895

525

artigo tecendo críticas ·s ações políticas de republicanos
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sectários da tirania que conspiram contra o governo de
prudente de morais e contra a república democrática; de apoio
ao titular.
"o que é isto?". Correio da tarde (recorte)
local: [rio de janeiro]
data: 28/01/1895

526

artigo de anônimo, "republicano sincero", referente ·
existência de uma chapa oficial de candidatos aos cargos da
intendência e · eleição de um diretório para os clubes
republicanos; denúncia ·s ações exclusivistas e autoritárias
dos clubes republicanos e da chapa oficial; pede ao
presidente prudente de morais a imparcialidade.
"ao exm. Sr. Presidente da república". Jornal do comércio
(recorte)
local: rio de janeiro
data: [28/12/1894- / / ]

527

artigo referente a uma manifestação ocorrida no dia
28.01.1895, na cidade do rio de janeiro, realizada, segundo o
autor, contra jacobinos e as tiranias, de maneira violenta e
desordeira objetivando destruir as garantias constitucionais,
por secretas financiados pela polícia.
"uma vergonha!". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 29/01/1895

528

artigo referente · transição do regime monárquuico para o
presidencialista, considerado, pelo autor, como autoritário;
critica a monarquia, o governo de pedro ii e as crises
políticas dos partidos liberal e conservador; faz uma
retrospectiva de algumas ações do governo de pedro ii a
questão da lei de 3 de dezembro, que conduziu o partido
liberal · resistência armada; o projeto dantas, da abolição
dos escravos, que conduziu a dissolução da câmara e a
ascenção do partido conservador; e outros.
"o federalismo". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 29/01/1895

529

artigo referente ·s manifestações ocorridas no dia
28.01.1895, na cidade do rio de janeiro, tidas pelo autor
como desordeiras, contra o governo do titular.
"ainda? Tumultos e boatos - providências do governo". Gazeta
da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 29/01/1895

530

artigo referente ·s desordens geradas pelas manifestações, de
28.01.1895, na cidade do rio de janeiro, contra o governo e a
pessoa de prudente de morais, e · necessidade de ações
enérgicas contra essas desordens; de apoio ao titular; de
críticas · imprensa que se coloca contrária a essas ações
enérgicas.
"diante das desordens". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
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data: 29/01/1895

531

artigo referente ·s agitações geradas pelas manifestações de
rua, na cidade do rio de janeiro, encabeçadas, segundo o
autor, por inimigos do governo da república e da liberdade;
de crítica a essas manifestações e a suas ações de agressão a
imprensa de apoio ao titular; de apoio ao governo do titular
e as suas ações contra tais manifestações.
"cuidado - cautela!" correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 29/01/1895

532

artigo referente ·s agitações ocorridas, na cidade do rio de
janeiro, realizadas, segundo o autor do artigo, por secretas
financiados pela polícia; solicita providências do governo do
titular.
"o nosso protesto". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 29/01/1895

533

artigo referente ·s agitações ocorridas na cidade do rio de
janeiro, de apoio ao titular, solicitando ações enérgicas
contra essas manifestações.
"diante da desordem". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 30/01/1895

534

artigo referente · conspiração de um atentado contra o jornal
o país (rio de janeiro), pelos agitadores, segundo o autor,
agentes secretos da polícia, responsáveis pelas manifestações
violentas ocorridas no dia 28.01.1895, na cidade do rio de
janeiro.
"a ameaça". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 30/01/1895

535

artigo referente ·s agitações ocorridas na cidade do rio de
janeiro, encabeçadas por agentes secretos da polícia,
objetivando desestruturar o governo do titular, consideradas,
pelo autor, decorrência da revolta da armada; apoio ao
titular e ·s medidas enérgicas que venha adotar para
suplantar as agitações.
"os sucessos". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 30/01/1895

536

artigo referente · conferência com o dr. Lauro sodré,
governador do pará, em que responde sobre a eleição
presidencialista em 01.03.1894, a indicação de seu nome para
candidato, o movimento para a reeleição do marechal floriano
peixoto e a vitória de prudente de morais; · aceitação, por
parte dos militares, de um governo civil e o respeito desses
· constituição; ·s agitações ocorridas na cidade do rio de
janeiro, no dia 18.01.1895; sua opinião sobre as ações do
governo do titular, apoiando-as.
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"a situação política". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/01/1895

537

artigo do jornal correio da tarde (rio de janeiro) criticando
os artigos publicados pelo jornal o país (rio de janeiro)
considerados, pelo autor, como de oposição ao governo do
titular e ·s autoridades oficiais; de apoio ·s ações do
governo anterior; (do marechal floriano peixoto).
"admirável!". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/01/1895

538

artigo referente ·s agitações ocorridas na cidade do rio de
janeiro, dirigidas por opositores da ordem republicana e da
estabilidade do governo civil; ao direcionamento das ações
governamentais de prudente de morais tidas, pelo autor, como
continuação, em parte, das ações do governo do marechal
floriano peixoto; de apoio ao governo do titular.
"pela paz". Diário de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/01/1895

539

artigo referente ·s opiniões de prudente de morais sobre a
conspiração de um atentado contra o jornal o país (rio de
janeiro) e a garantia, sob sua gestão, da liberdade de
imprensa.
"a palavra do dr. Prudente de morais". Jornal do comércio
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/01/1895

540

artigo de apoio ao regime de governo parlamentarista; de
oposição ao regime presidencialista e · maneira como se
processa a escolha de ministérios nesse regime; tece críticas
a composição do ministério do governo de prudente de morais;
de apoio a revolução federalista.
"o federalismo". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/01/1895

541

artigo referente ·s agitações ocorridas na cidade do rio de
janeiro e o retorno · normalidade cotidiana, devido ao
controle da situação pelas ações enérgicas do governo.
"vão-se". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 01/02/1895

542

artigo de oscar guanabarino, secretário do jornal o país (rio
de janeiro) referente · conspiração de um atentado a esse
jornal por agentes secretos contratados pela polícia, em
função das agitações ocorridas na cidade do rio de janeiro em
28.01.1895; e · deturpação de notícias pelos jornais gazeta
de notícias (rio de janeiro) e outros (não exlícitos ) acerca
da conferência realizada por oscar guanabarino e o titular a
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fim de comunicar a este a conspiração, solicitando medidas
para evitar o atentado.
"falsíssimo". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 01/02/1895

543

manifesto do clube tiradentes dirigido a prudente de morais,
solicitando atenção e soluções para os fatos ocorridos em
função das agitações no dia 28.01.1895, na cidade do rio de
janeiro; de críticas aos acontecimentos.
"club tiradentes". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 01/02/1895

544

carta (cópia) de campos sales, para o titular, referente ·s
agitações ocorridas na cidade do rio de janeiro; · visita que
pedro sodré, cônsul do chile, e família farão a prudente de
morais; e · aspiração de lúcio de mendonça a cargo de
ministro do supremo tribunal federal.
local: são paulo
data: 01/02/1895

545

telegrama (cópia) de prudente de morais para [joaquim manuel
rodrigues lima], governador da bahia, referente ao
procedimento de acordo (não explícito) a fim de evitar
perturbação da ordem.
local: rio de janeiro
data: 01/02/1895

546

notícia sobre a visita de prudente de morais aos quartéis do
1º regimento de cavalaria e 2º regimento de artilharia (local
não explícito).
o país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/02/1895

547

artigo referente ao ofício dirigido · diretoria do clube
tiradentes pelo dr. Rodrigo octávio, secretário da
presidência da república, contendo a resposta de prudente de
morais ao manifesto redigido pelos membros do citado clube,
que solicitavam atenção e soluções para as agitações
ocorridas na cidade do rio de janeiro.
gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/02/1895

548

artigo do jornal o país (rio de janeiro) de defesa contra
acusações feitas por jornais opositores (não explícitos) de
produzirem artigos de tendência ditatorial, de apoio a
floriano peixoto, e de oposição ao governo do titular e ·
república.
"viver ·s claras". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 04/02/1895
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549

artigo de oposição ·s posições políticas de prudente de
morais de condescendência com os revoltosos da revolta da
armada e de conivência, segundo o autor, com as agitaç©es
ocorridas na cidade do rio de janeiro no dia 28.01.1895.
"decepção". Século (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/02/1895

550

artigo de anônimo, "h.s.", traduzido de l'echo du brésil, de
apoio político a prudente de morais e ·s ações do marechal
floriano peixoto, quando presidente da república.
jornal (recorte)
s/d

551

telegrama (cópia) de prudente de morais para o general
[ewerton quadros] referente · suspeita de envolvimento de
alguns oficiais do exército (não explícitos) na deposição do
governador de alagoas [manuel gomes ribeiro, bar·o de
traipu], pede confirmação; informa que o capitão ramalho,
transferido para pernambuco, não deve continuar em alagoas
contrariando ordens.
local: s/l
s/d

552

artigo de exaltação ·s ações políticas do marechal floriano
peixoto, quando do exército da presidência da república; de
apoio ao governo de prudente de morais; citas as dificuldades
que se apresentam ao governo do titular.
"o nosso patriotismo". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 07/02/1895

553

artigo publicado no jornal brésil republicane de apoio ao
governo de prudente de morais e as suas ações
administrativas, destacando-se a concess·o de indulto aos
revoltosos da armada, o esforço da revoluç·o federalista; o
controle das agitações na cidade do rio de janeiroe outros;
de críticas · oposição ao governo do titular.
"o sr. Presidente da república e a oposição". Jornal do
comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 07/02/1895

554

artigo referente · quest~a de limites entre o brasil e a
argentina (na região de palmas), território da "missões": a
intermediação do presidente dos estados unidos [grover
cleveland]; · decisão desse favorável ao brasil e ·
repercussão da decis·o na capital federal.
"regozijo público". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/02/1895
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555

artigo referente · questão de limites entre o brasil e a
argentina [na regi·o de palmas], território das "missões", a
intervenção do presidente dos estados unidos [grover
cleveland] e sua decis·o favorável ao brasil; · evoluç·o da
questão desde o segundo reinado até a soluç·o sob o governo
de prudente de morais.
"a decis·o". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/02/1895

556

artigo referente · questão de limites entre o brasil e a
argentina [na região de palmas], território das "missões". E
a decisão do presidente dos estados unidos, [grover
cleveland], favorável ao brasil; o desempenho do barão do rio
branco na solução da questão.
"a questão das missões". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/02/1895

557

artigo referente · questão de limites entre o brasil e a
argentina [na regiãi de palmas], território das "missões", e
a decisão do presidente dos estados unidos, [grover
cleveland], favorável ao brasil.
"a quest·o das missões". Di·rio de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/02/1895

558

artigo referente · questão de limites entre brasil e
argentina [na região de palmas], território da "missões", e a
decis·o do presidente dos estados unidos, [grover cleveland],
favorável ao brasil.
"a questão das missões". Jornal do comércio (recorte)
s/d

559

artigos publicados em jornais (não explícitos) de washington,
buenos aires e montevidéu e reproduzidos pelo jornal do
comércio (rio de janeiro), referentes · questão de limites
entre brasil e argentina [na região de palmas], território
das "missões", e · decisão do presidente dos estados unidos,
[grover cleveland], favorável ao brasil; · cerimônia de
entrega do laudo na casa branca, estados unidos; ·
repercuss·o da decisão no governo da argentina; · declaração
do coronel piragibe da não realização da entrevista entre o
sr. Gaspar silveira martins e o sr. Abott, acerca da
pacificação dos revoltosos da revolução federalista.
"questão de limites". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/02/1895

560

artigo referente · questão de limites entre brasil e
argentina [na região de palmas], território das "missões", e
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· decisão do presidente dos estados unidos, [grover
cleveland], favorável ao brasil; tece críticas ao tratado
assinado, anteriormente por quintino bocaiúva, [que dividia a
região contestada em duas partes, uma para o brasil e outra
para a argentina, reprovado pelo congresso; e ao jornal o
país (rio de janeiro), do qual era esse, redator chefe.
"coitado!". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/02/1895

561

artigo referente · questão de limites entre brasil e
argentina [na região de palmas], território das "missões"; ·
decisão do presidente dos estados unidos, [grover cleveland],
favorável ao brasil; · necessidade de pacificação dos
revoltosos da revolução federalista.
"complete-se a obra!". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/02/1895

562

artigo referente · questão de limites entre brasil e
argentina [na região de palmas], território das "missões", e
· decisão do presidente dos estados unidos, [grover
cleveland], favorável ao brasil; tece críticas ao tratado
assinado por quintino bocaiúva, [que dividia a região em duas
partes, sendo uma para o brasil e a outra para a agentina],
reprovado pelo congresso.
"missões". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 10/02/1895

563

artigo referente · idéia de realizaç·o de uma manifestação na
cidade do rio de janeiro, objetivando congratular as
autoridades envolvidas na resoluç·o da questão das "missões",
entre o brasil e a argentina, de decisão favorável ·quele.
"o litígio das missões". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 10/02/1895

564

artigo referente · convocação para a manifestaç·o a ser
realizada na cidade do rio de janeiro, objetivando
congratular as autoridades envolvidas na resolução da questão
das missões, entre o brasil e a argentina, de decisão
favorável ·quele.
"manifestaç·o". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro

565

artigo referente · nomeação do barão do rio branco, para a
função de ministro do brasil, a fim de defender os interesses
brasileiros na questão dos limites das "missões" com a
argentina, em substituição ao barão de aguiar andrada.
jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/02/1895
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566

telegrama (cópia) de hercílio luz, governador de santa
catarina, para prudente de morais revelando desconhecer a
prisão de josé antônio correia e dando garantias de atitudes
enérgicas a fim de manter a ordem e o cumprimento das leis de
santa catarina.
local: florianópolis
data: 11/02/1895

567

artigo referente · visita diplomática de prudente de morais a
garcia merou, ministro da argentina, responsável pela defesa
dos interesses da argentina na questão das missões.
"visita presidencial". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 12/02/1895

568

artigo reproduzindo uma carta de belarmino de mendonça, de
11.02.1895, referente · questão do território de palmas,
envolvido na questão dos limites das "missões" entre brasil e
argentina, que segundo esse, pertence ao estado do paraná e
não ao de santa catarina, como escreveu o redator do jornal
do brasil (rio de janeiro).
"o território das missões". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/02/1895

569

artigo referente a manifestação realizada na cidade do rio de
janeiro de congratulação ·s autoridades envolvidas na
resolução da questão das missões, entre brasil e argentina,
de decisão favorável ·quele; descrição dos acontecimentos da
manifestação.
"manifestaç·o popular". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/02/1895

570

telegrama (cópia) de hercílio luz, governador de santa
catarina, para prudente de morais remetendo informações,
conseguidas com as autoridades de araranguá e tubarão, sobre
o "caso juca alfaiate", comenta depredações, realizada por
revoltosos, na fronteira sul com o rio grande do sul.
local: florianópolis
data: 14/02/1895

571

artigo referente · publicação de telegramas do rio de janeiro
em jornais de montevidéu (não explícitos) e no jornal a
tribuna (rio de janeiro), reproduzidos pelo jornal a notícia
(rio de janeiro), que revelam a existência de uma conspiraç·o
de militares jacobinos intentando derrubar o gocerno de
prudente de morais e proclamar a ditadura como a de floriano
peixoto.
"a conspiração!". A notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/02/1895
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572

carta (cópia) de bernardino de campos, governador de são
paulo, para prudente de morais referente · oposição política
existente contra o governo do titular e contra o regime
republicano, destacando-se a revolução federalista.
local: são paulo
data: 16/02/1895

573

artigo referente · revolução federalista e · revolta da
armada; ·s dificuldades de proceder · pacificação no rio
grande devido a união e solidariedade entre esses movimentos
e a intransigência dos revoltosos.
"a pacificação". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 17/02/1895

574

artigo do almirante custódio josé de melo, escrito em buenos
aires, em 03.01.1895, referente · revolução federalista, em
resposta ·s colocações feitas em um artigo do dr. Araújo,
redator chefe do jornal gazeta de notícias (rio de janeiro),
em que esse expressa seu apoio ao governo do titular e ·
repressão da revoluç·o com armas, afirmando ser de interesse
pessoal do almirante e de saldanha da gama a continuaç·o da
revolta; custódio de melo expressa suas opiniões políticas em
relaç·o · revoluç·o federalista; tece críticas ao governo de
prudente de morais e reproduz carta sua, de 28.03.1893,
dirigida ao marechal floriano peixoto.
"a palavra do almirante melo: revolucionários do sul". O país
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 17/02/1895

575

artigo de josé do patrocínio · necessidade de pacificação da
revoluç·o federalista; de críticas e acusaç©es ·s autoridades
ministeriais e do congresso pela manutenç·o da guerra civil;
críticas ao governo de júlio de castilhos, considerado pelo
autor, ilegal; de apoio · revolta da armada; comenta a
questão das missões entre brasil e argentina.
"a pacificação". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/02/1895

576

notícia referente · visita de prudente de morais ao cruzador
"benjamin constant".
o país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/02/1895

577

anotações (cópia) do titular, referentes · ocupação do lugar
de ajudante de ordens da presidência da república pelo
capit·o gustavo ramalho borba.
data: 21/02/1895

578

artigo referente a telegrama publicado no telégrafo marítimo,
em montevidéu, sobre a existência de uma conspiração de
[militares jacobinos] contra o governo de prudente de morais.

88

Fundo Prudente de Morais
Código SF

o século (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/02/1895

579

artigo de josé do patrocínio referente · necessidade de
pacificação da revolução federalista; o autor defende-se de
críticas (não explícitas) tecidas contra seus procedimentos
políticos.
"a pacificação". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/02/1895

580

artigo de josé do patrocínio referente · necessidade de
pacificação da revolução federalista; cita a legislação da
constituição federal que rege as questões relacionadas a
revoltas e decretação do estado de sítio, e a competência do
governo federal nessas questões; expressa sua posição
favorável · decretação do estado de sítio no rio grande do
sul.
"a pacificação". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/02/1895

581

artigo de josé do patrocínio referente · necessidade de
pacificação da revolução federalista e de recorrer-se ·
constituiç·o federal a fim de consegui-la; tece críticas aos
procedimentos políticos de julio de castilhos no rio grande
do sul.
"a pacificação". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/02/1895

582

artigo publicado no jornal o século (lisboa) reproduzindo
carta de valentim magalhães a magalhães lima, esclarecendo a
opinião pública portuguesa acerca dos acontecimentos da
política brasileira tais como: as desordens ocorridas na
cidade do rio de janeiro; · conspiração dos jacobinos contra
o governo de prudente de morais; os atentados contra a
imprensa; as agitações ocorridas na cidade do rio de janeiro,
sendo a polícia responsabilizada, contestando a veracidade
dessas informações, emitidas pelo jornal o país (rio de
janeiro); comenta os acontecimentos de 10 de abril que,
segundo o autos, foram obra das ações autoritárias de
floriano peixoto.
"política brasileira". O século (recorte)
local: lisboa
data: 24/02/1895

583

carta (cópia) de manuel vitorino, vice-presidente da
república, para prudente de morais, referente · necessidade
de pacificação da revolução federalista e a premência de um
tratado de fronteiras com a república oriental (uruguai), e a
argentina, para a existência de zona neutra, impedindo assim,
contrabandos, invasões e intervenções dessas repúblicas nas
lutas do rio grande do sul; tce críticas aos procedimentos do
governo do rio grande do sul.
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local: piedade (rio de janeiro)
data: 24/02/1895

584

telegrama (cópia) do senador joaquim josé da silva sarmento
para prudente de morais informando ao titular que o senador
machado encontra-se divulgando o apoio político e o
patrocínio do presidente da república · sua candidatura ao
governo do amazonas.
local: pará
data: 24/02/1895

585

telegrama (cópia) de prudente de morais para o senador
joaquim josé da silva sarmento negando que estivesse
concedendo apoio político e patrocínio · sua candidatura do
[senador machado] ao governo do amazonas, assim como a
qualquer outra candidatura estadual.
local: [rio de janeiro]
data: 24/02/1895

586

telegrama (cópia) de bernardino de campos, governador de são
paulo, para prudente de morais, informando a investida de
trinta praças do 3o. Regimento de artilharia contra a polícia
e o povo que se encontravam no largo da sé, durante os
festejos carnavalescos; pede ao titular providências.
local: são paulo
data: 24/02/1895

587

telegrama (cópia) de bernardino de campos, governador de s·o
paulo, para prudente de morais comunicando o apaziguamento
[da investida] do 3o. Regimento de artilharia contra a
polícia e o povo que se encontravam no largo da sé em são
paulo, nas festividades de carnaval, pela intervenção do
comandante do distrito (nome não explícito).
local: são paulo
data: 24/02/1895

588

telegrama (cópia) de bernardino de campos, governador de são
paulo, para prudente de morais comentando a investida do 3o.
regimento de artilharia contra a polícia e o povo, ocorrida
no dia 24.02.1895, durante as festividades do carnaval;
comenta a frequente ocorrência de atentados como esse em são
paulo.
local: são paulo
data: 25/02/1895

589

artigo de josé do patrocínio referente · necessidade de
pacificação da revoluç·o federalista através da execução de
disposições constitucionais, no rio grande do sul, pelo
governo federal; comenta [a revolução ferroupilha de 1835,
ocorrida no rio grande do sul, durante a gestão da regência
trina].
"a pacificaç·o". Gazeta de notícias (recorte)
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local: rio de janeiro
data: 25/02/1895

590

carta (cópia) de bernardino de campos, governador de são
paulo, para prudente de morais expressando seu apoio político
ao titular; comenta a oposição dos jacobinos ao governo
federal e ao governo de são paulo; solicita a substituição do
coronel ricardo fernandes da silva do comando do 3º regimento
de artilharia (são paulo).
local: são paulo
data: 26/02/1895

591

anotação caracterizando a contradição básica da república de
1889, a luta entre o autoritarismo moderado do pensamento
positivista e o liberalismo federalista inspirado no modelo
constitucional norte-americano.
local: s.l
s/d

592

anotações (cópia) referentes ao memorando do vice-presidente
para o titular, sobre o tratado de fronteiras com a argentina
e o uruguai; destacando-se os problemas concernentes ·
criação de zona neutra e o tratado de 1851 relativos · lagoa
mirim e o rio jaguarão.
data: 24/02/1895

593

artigo de josé do patrocínio, referente · pacificação da
revolução federalista destacando-se procedimentos políticos
de silveira martins, paulino de sousa, júlio de castilhos,
cesário alvim, afonso pena e outros.
"a pacificação". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 01/03/1895

594

artigo referente · entrevista concedida ao jornal el tiempo
de buenos aires, pelo tenente de fragata brasileiro, belfort
guimarães, sobre o governo do titular, destacando-se a
relação da cadidatura do titular com a revolta da armada, a
revolução federalista e outros.
"a pacificação do rio grande" correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 02/03/1895

595

telegrama (cópia) do jornal província, de recife, para o
titular referente á eleição para deputação estadual,
detacando-se a violência ocorrida durante a mesma, o
ferimento e a prisão de josé maria, redator do província -pe,
e o abandono das seções pelos eleitores.
local: recife
data: 04/03/1895
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596

telegrama (cópia) do jornal província, de recife, para o
titular, referente · violência no processo de eleição ·
deputação estadual, destacando-se a morte de josé maria,
redator do jornal província - pe, por soldados, o ataque ·s
seções eleitorais e a derrota do candidato do governo.
local: recife
data: 04/03/1895

597

telegrama (cópia) de phaelante para o titular, · violência no
processo eleitoral para deputação estadual em pernambuco,
destacando-se a morte de josé maria, redator do jornal
província de recife.
local: recife
data: 04/03/1895

598

telegrama (cópia) de pereira júnior para o titular, referente
· violência no processo eleitoral para deputação estadual em
pernambuco, destacando-se a morte de josé maria, redator do
jornal província de recife, a suspensão da publicação do
jornal do comércio - pe e o fechamento do comércio da cidade.
local: recife
data: 04/03/1895

599

notícias referentes · enfermidade do titular e · ausência de
despacho no gabinete presidencial.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/03/1895

600

notícia referente · enfermidade do titular, destacando-se as
visitas de gonçalves ferreira (ministro da justiça e negócios
do interior), de carlos de carvalho (ministro das relações
exteriores), de bernardo vasques (ministro da guerra) e de
outros, recebidos pelo secretário rodrigo otávio e pelo
coronel luís mendes de morais; e informando a ausência de
despacho no gabinete presidencial.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/03/1895

601

notícias referentes ao restabelecimento da saúde do titular;
·s visitas de moura carijó (1o. Delegado auxiliar), de
rodrigues alves (ministro da fazenda), de carlos de carvalho
(ministro das relações exteriores) e de outros, recebidos
pelo secretário rodrigo otávio e pelo coronel luís mendes de
morais; e a ausência de despacho no gabinete presidencial.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 07/03/1895

602

notícias referentes ao restabelecimento da saúde do titular e
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·s visitas de gonçalves ferreira (ministro da justiça e
negócios do interior), de elisiário barbosa (ministro da
marinha) e de carlos de carvalho (ministro das relações
exteriores), recebidos pelo secretário rodrigo otávio e pelo
coronel luís mendes de morais.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/03/1895

603

carta (cópia) do titular para o marechal conrado niemeyer,
referente ao pedido de afastamento desse, do cargo de
ajudante general do exército.
local: rio de janeiro
data: 11/03/1895

604

carta (cópia) de conrado niemeyer para o titular, referente ·
sua desistência em pedir demissão do cargo de ajudante
general do exército.
local: rio de janeiro
data: 12/03/1895

605

notícias referentes ao restabelecimento da saúde do titular,
· conferência ministerial, · assinatura de decretos e outros.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 12/03/1895

606

manifesto do jornal o país tecendo críticas ao ato do governo
em ter desligado os alunos da escola militar em decorrência
do envolvimento e participação desses na comemoração do dia
13 de março, (vitória do marechal floriano peixoto sobre a
revolta da armada); ao jornal do brasil pela acusação de ser
o país o responsável pela indisciplina e desobediência entre
os militares; e fornece nomes de pessoas que dariam
hospitalidade aos alunos desligados.
"os alunos militares". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/03/1895

607

telegrama (cópia) de júlio de castilhos para o titular,
referente · revolução federalista no rio grande do sul; tece
críticas a jornal do rio de janeiro (não explícito) por
distorção nas notícias sobre o sul; acusa gaspar silveira
martins como chefe espiritual do movimento; comenta o acerto
da nomeação do general moura para comandar as forças do
governo, e outros.
local: porto alegre
data: 13/03/1895

608

artigo referente ao desligamento de alunos da escola militar
e o subseqúente remanejamento desses para as fileiras dos
corpos do exército, por saudações · república, ao marechal
floriano peixoto e ao coronel francisco xavier batista,
comportamento considerado como ato indisciplinar; e ·
exoneração do coronel francisco xavier batista.
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o país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/03/1895

609

artigo de apoio · medida tomada pelo general ouriques jaques
em desligar alunos da escola militar, considerados como
indisciplinados e caracterizando aprovação do governo ao
procedimento do general.
"escola militar". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/03/1895

610

telegrama (cópia) do titular para júlio de castilhos
agradecendo recebimento de informações sobre a revolução
federalista e anexando telegrama (recorte) publilcado no
gazeta de notícias e no jornal do brasil referente ·s
manobras militares no sul.
local: rio de janeiro
data: 15/03/1895

611

artigo de oposição · medida tomada pelo general ouriques
jaques em desligar alunos da escola militar, descrevendo o
fato gerador do desligamento; destacando o pedido de demissão
desse general e a recusa do ministro da guerra, bernardo
vasques em aceitá-lo; e outros.
"escola militar". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/03/1895

612

artigo referente ao fechamento da escola militar pelo titular
,diante da manifestação dos alunos de comemoração do primeiro
aniversário do término da revolta da armada; criticando a
medida de desligamento dos alunos por parte do general
ouriques jaques, lastima o fechamento da escola, mas
caracteriza o procedimento como indispensável para a
manutenção da ordem pública; e outros.
"a escola militar", diário de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/03/1895

613

artigo de apoio · medida de trancamento coletivo das
matrículas dos alunos da escola militar, tomada pelo titular,
por intermédio do ministro da guerra, bernardo vasques.
a notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/03/1895

614

artigo de apoio · medida de trancamento coletivo das
matrícul;as dos alunos da escola militar, tomada pelo
titular; criticando os superiores dos mesmos por inserirem na
escola o "espírito partidário" arregimentando-os como
políticos e não como soldados; criticando também o marechal
floriano peixoto pelo esquecimento da compostura que deveria
guardar, na qualidade de ex-chefe de governo e por sua alta
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patente do exército; e outros.
"escola militar" , gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/03/1895

615

artigo de oposição · medida de trancamento de matrícula de
alunos da escola militar, tomada pelo titular; critica o
governo pela falta de critérios para a escolha dos diretores
dos estabelecimentos de educação e instrução, e contesta a
competência do general ouriques jaques para dirigir a escola
militar.
"a escola militar". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/03/1895

616

artigo de apoio · medida tomada pelo governo do titular com
relação aos alunos da escola militar; destacando-se o
procedimento de força armada (não explícita) na rendição dos
alunos.
"os sucessos de hontém". O século (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/03/1895

617

tellegrama (cópia) de júlio de castilhos para o titular,
tecendo críticas ao procedimento político de homero batista,
acusando-o de tentar a discórdia entre os membros do partido
republicano e afirmando que o mesmo não possui apoio de
nenhum chefe político local.
local: porto alegre
data: 16/03/1895

618

artigo referente aos problemas ocorridos na escola militar;
destacando-se a representação dos praças desligados ao poder
judiciário, contra o ato da baixa, a guarda da escola pelo
16o. Batalhão de infantaria e a aprovação, do governo, das
medidas tomadas pelo general ouriques jaques, e ·
manifestação de reconhecimento ao titular pela manutenção da
ordem pública.
"o caso da escola militar". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 17/03/1895

619

artigo referente · expedição de aviso do gabinete do ministro
da guerra sobre o desaparecimento de objetos pertencentes aos
alunos desligados da escola militar e a declaração de
marechal (não explícito) autorizando que sejam dadas
passagens aos alunos por conta daquele ministério.
"escola militar". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/03/1895

620

artigo referente aos problemas ocorridos na escola militar,
estabelecendo relação entre a participação dos alunos na
revolta da armada e a questão militar nos últimos tempos do
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império; critica o envolvimento dos alunos com a revolta e
apoia as medidas do governo com relação ao trancamento de
matrícula dos alunos da escola militar.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/03/1895

621

notícias referentes aos problemas ocorridos na escola
militar; destacando-se a compra de todas as passagens, pelo
governo, dos paquetes (tipo de embarcação) do loyd, para o
norte e sul, nos dias 20 e 22 de março; o recebimento dos
vencimentos da contadoria de guerra pelos alunos desligados
da escola; e publlicação da carta de alunmos que não
participariam dos acontecimentos relativos · revolta da
armada e que também sofreram punição por atos de
indisciplinas.
gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/03/1895

622

artigo referente aos problemas ocorridos na escola militar,
criticando o governo pela compra de passagens para os alunos;
destacando-se a campanha do jornal o país de arrecadação de
dinheiro em favor dos alunos desligados da escola, e as
reclamações dos mesmos com relação · precipitação com que
foram executadas as ordens do ministro da guerra (bernardo
vasques).
"escola militar". O século (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/03/1895

623

artigo referente aos problemas ocorridos na escola militar,
criticando órgãos de imprensa (não explícitos) pelo
desvirtuamento das informações, o governo pela arbitrariedade
em desligar os alunos sem uma prévia sindicância de
conhecimento dos participantes nos festejos de 13 de março
(comemoração da vitória sobre a revolta da armada no rio de
janeiro); e destaca a campanha do jornal o país em favor dos
alunos desligados da escola.
"escola militar". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/03/1895

624

artigo de a. Paranhos, tecendo críticas aos procedimentos
políticos do governo do titular; destacando-se a notícia de
reatamento das relações diplomáticos do brasil com o reino de
portugal, e a resistência de grupos (não explícitos) ao
reatamento.
"o desmoronamento político". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/03/1895

625

artigo referente aos problemas ocorridos na escola militar
(rio de janeiro); critica o procedimento dos alunos pelos
atos de indisciplina; apoia as medidas tomadas pelo governo
do titular referente · questão; e destaca o posicionamento do
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jornal o país sobre o caso.
"ainda a escola militar" gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/03/1895

626

artigo de apoio do governo titular, criticando o jornal o
país como representante dos grupos que tentam
desestabilizá-lo; destacando a campanha desse jornal para
arrecadação de fundos aos alunos desligados da escola militar
(rio de janeiro) e a medida de prudente de morais em fornecer
alimentação e passagens aos mesmos, para seus respectivos
estados.
"imbecis". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/03/1895

627

artigo de anônimo, "philoppmen", de apoio ao governo do
titular, destacando-se as medidas tomadas pelo mesmo com
relação aos problemas ocorridos na escola militar.
"os fatos do dia 15". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/03/1895

628

artigo referente aos problemas ocorridos na escola militar
(rio de janeiro); destacando-se a medida de sindicância
tomada pelo governo do titular com relação · violação das
malas e bagagens dos alunos desligados da escola; o
procedimento do governo em fornecer passagens e etapas (ração
diária) aos mesmos; o requerimento de soldados desligados ao
conselho de investigação para justificarem sua não
participação nos atos do dia 15; e contém carta de jorge
gustavo tinoco da silva (2o. Tenente), dizendo não ser
solidário com os atos de indisciplina cometidos na escola
militar.
"o caso da escola militar". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/03/1895

629

artigo referente ·s providências do governo do titular em
fornecer passagens e etapas aos alunos desligados da escola
militar; criticando a campanha feita pelo jornal o país de
arrecadação de fundos para os mesmos; e relação dos alunos
dispensados dos lugares que ocupavam na administração da
escola militar (rio de janeiro).
"escola militar". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/03/1895

630

artigo de oposição ao jornal o país, destacando-se os
problemas ocorridos na escola militar (rio de janeiro) e a
campanha desse jornal para arrecadação de fundos aos alunos
desligados da escola.
"o que querem?". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/03/1895
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631

artigo no qual o jornal o país defende-se das acusações
feitas a sua campanha de arrecadação de fundos aos alunos
desligados da escola militar (rio de janeiro); tece críticas
·s medidas tomadas pelo governo, em conceder passagens aos
mesmos, baseado no artigo 1432 da consolidação da legislação
militar que afirma não terem os praças excluídos por atos de
indisciplina, direito a passagens.
"ainda a escola". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/03/1895

632

artigo de anônimo, "um sargento", referente ao desligamento
dos alunos da escola militar (rio de janeiro); criticando o
procedimento do governo quanto · adoção dessa medida; e
indagando em qual legislação baseia-se o mesmo para dar baixa
aos praças.
"a expulsão dos alunos da escola militar". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/03/1895

633

notícia referente ao embarque dos alunos desligados da escola
militar (rio de janeiro) para os estados do norte (sic)
(bahia, alagoas, pernambuco, paraíba, rio grande do norte,
ceará e maranhão); destacando-se a diferença do lugar ocupado
na embarcação entre os alunos que obtiveram passagens pelo
governo e os que as obtiveram pela campanha do jornal o país.
jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/03/1895

634

artigo referente ao embarque dos alunos desligados da escola
militar, criticando o jornal [o país] pela campanha de
arrecadação de fundos aos mesmos; destacando-se a diferença
dos lugares ocupados na embarcação pelos alunos que viajaram
com passagens fornecidas pelo governo e os que viajaram com
as conseguidas a partir dessa campanha.
"no embarque". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/03/1895

635

telegrama (cópia) de júlio de castilhos para o titular,
referente ·s manobras militares das forças do governo e dos
revoltosos da revolução federalista.
local: porto alegre
data: 21/03/1895

636

informe (cópia) de rodrigues alves, ministro da fazenda, para
o titular, contendo anotações referentes · pacificação da
revolução federalista; ao acordo entre os revoltosos e o
governo, e · oposição de júlio de castilho a esse acordo.
local: s.l.
s/d
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637

telegrama (cópia) do titular para júlio de castilhos,
acusando recebimento dos telegramas de 16 e 21 de março
noticiando encontro das forças militares de carlos teles com
as de aparício e gumercindo, e da carta de homero,
felicitando prudente de morais pela eleição e expondo
situação do rio grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 22/03/1895

638

artigo referente · ausência de medidas por parte do governo
em relação · revolução federalista, criticando o envio de
soldados de outros estados para o combate no rio grande do
sul e comentando a situação de pernambuco, santa catarina e
paraná.
"a paz ou a guerra?". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/03/1895

639

artigo de oposição ·s medidas tomadas pelo governo em relação
aos alunos desligados da escola militar; destacando-se os
artigos 44, 189, 196 e outros da legislação mililtar, que
regulam a entrada de praças, as composições das congregações
e dos conselhos escolar e de instrução e o estabelecimento de
sanções disciplinares.
"a perda da farda". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/03/1895

640

artigo em que o jornal o país questiona as formalidades
impostas pelas leis militares para processar-se um soldado;
comenta o artigo 77 da constitução federal e o capítulo v da
legislação militar que regulam o foro de julgamento por
delitos militares; destaca a clareza da portaria de
18.04.1823 que "não permitia dúvidas quanto ao julgamento de
tais assuntos"; e afirma que o ato do podeer executivo em dar
baixa aos soldados do exército foi inconstitucional.
"a perda da farda ". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 25/03/1895

641

artigo de oposição ao jornal o país referente aos problemas
ocorridos na escola militar (rio de janeiro), criticando o
mesmo por tentar aplicar inteiramente a legislação que se
refere · disciplina de corpos arregimentados aos alunos dessa
escola; questiona o diferente posicionamento do jornal com
relação ·s sublevações da escola militar e da escola naval;
apoia o governo do titular pela medida de desligamento dos
alunos e a baixa dos alunos praças de pré.
"a baixa". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/03/1895
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642

artigo de oposição ao jornal o país criticando seu
posicionamento com relação a medida tomada pelo governo do
titular em desligar os alunos da escola militar; destaca a
tentativa de o país em aplicar inteiramente o regulamento da
escola referente a atos de indisciplina ao caso dos praças e
demostra inadequação do mesmo a esse e outros.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/03/1895

643

artigo de oposição · medida do governo do titular em dar
baixa aos praças de pré, analisando as legislações francesa e
chilena referentes a julgamento de delitos militares,
destacando os artigos 72 e 77 da constituição federal com
relação ao julgamento dos mesmos assuntos e concluindo com a
afirmação de que houve precipitação na medida do executivo.
"a perda da farda". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/03/1895

644

artigo do jornal o país respondendo ao artigo publicado no
gazeta de notícias sobre a medida tomada pelo governo do
titular em dar baixa aos praças de pré, destacando aspectos
do regulamento da escola militar e o artigo 70 da
constituição federal, para fundamentar sua reputação.
"a baixa". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/03/1895

645

artigo "coisas políticas" - gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/03/1895
observaç„o: idem ao documento 642
idem ao documento 642

646

telegrama (cópia) do titular para rodrigues lima, governador
da bahia, informando ter o general ewerton recebido
instruções para auxiliá-lo em caso de efetiva perturbação da
ordem pública.
local: rio de janeiro
data: 26/03/1895

647

artigo em que o gazeta de notícias tece críticas ao jornal o
país, pelo seu posicionamento quanto · medida do governo do
titular em dar baixa aos praças de pré; destacando-se dois
artigos do regulamento de 12.04.1890: um que confere ao
executivo a faculdade de dar baixa do exército aos alunos das
escolas militares e outro que regula o assentamento dos
praças no serviço militar.
"a baixa". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/03/1895

648

artigo do jornal o país no qual esse refuta as críticas do
gazeta de notícias com relação ao procedimento do governo em

100

Fundo Prudente de Morais
Código SF

dar baixa aos praças de pré; analisa artigo do regulamento
militar ·s infrações e ·s respectivas esferas de julgamento;
e julga ter sido grande gravidade a falta cometida pelos
praças de pré, dessa maneira entende que o julgamento deve
sair da alçada do regulamento disciplinar da escola para
entrar na competência dos conselhos de guerra; e outros.
"a baixa". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/03/1895

649

editorial do diário de campinas, de 22.03.1895, publicado no
jornal gazeta de notíciaas, apoio ·s medidas tomadas pelo
governo do titular, em desligar os alunos da escola militar
(rio de janeiro).
"escola militar". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/03/1895

650

artigo sobre a entrevista de anfriso fialho com o coronel
joão nunes da silva tavares, referente a pacificação da
revolução federalista.
"pacificação do rio grande do sul". Jornal do comércio
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/03/1895

651

entrevista com o general joão nunes da silva tavares,
referante · pacificação da revolução federalista.
"entrevista com o dr. Silva tavares". A notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/03/1895

652

telegrama (cópia) de rodrigues lima, [governador da bahia],
para o titular, requisitando as forças federais com vistas ·s
sessões preparatórias para a assembléia de 28 de março.
local: bahia
data: 27/03/1895

653

telegrama (cópia) do titular para rodrigues lima [governador
da bahia], comunicando o envio de correspondência para o
general ewerton, instruindo-o para que o auxílio seja
fornecido em caso de perturbação da ordem.
local: rio de janeiro
data: 27/03/1895

654

artigo do jornal gazeta de notícias, tecendo críticas ao
jornal o país, pelo seu posicionamento contrário · medida do
governo do titular em dar baixa aos praças pré.
"a baixa". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 28/03/1895

655

artigo do jornal o país criticando o gazeta de notícias pela
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afirmação de serem os alunos das escolas militares soldados
de caráter especial; comenta os artigos do regulamento
militar (1,40, 44 e outros) referentes · instrução teórica e
prática dos oficiais e praças de pré do exército, ao
pagamento de soldo, etapas e diárias; · disposição dos
candidatos em grupos de militares e paisanos.
"a baixa". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 28/03/1895

656

carta (cópia) de campos sales para o titular agradecendo a
nomeação de ;lúcio de mendonça para o supremo tribunal
federal; destacando-se a decisão desse tribunal relativa ·
questão da igreja do colégio em são paulo e apoiando as
medidas referentes · escola militar.
local: aguas virtuosas (lambari)
data: 28/03/1895

657

carta (cópia) de carlos augusto de carvalho, [ministro das
relações exteriores], para afonso pena referente ·
pacificação da revolução federalista.
local: rio de janeiro
data: 29/03/1895

658

artigo do jornal o país tecendo críticas ao jornal gazeta de
notícias pela definição de serem os alunos das escolas
militares, soldados de caráter especial; comenta artigos do
regulamento de 1891 da escola naval, referentes · imposição
das penas e os respectivos foros de julgamento; analisa os
regulamentos da escola naval e da escola militar quanto ·
questão das penas máximas; e outros.
"a baixa". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 29/03/1895

659

artigo do jornal gazeta de notícias refutando críticas do
jornal o país, afirmando que o julgamento não prevê de modo
preciso as sanções disciplinares para a manifestação dos
alunos da escola militar, por nunca ter havido um outro de
igual alcance; comenta medidas de baixa de soldados, tomadas
em outras administrações e não questionadas pelo o país,
destacando a prisão e o desterro do tenente coronel mena
barreto, por ter aclamado o marechal deodoro da fonseca em
11.04.1892.
"a baixa". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 29/03/1895

660

artigo do jornal o país criticando o jornal gazeta de
notícias pela falta de razão e de arguments jurídicos, para
discutir a questão referente · medida dogoverno do titular,
em dar baixa aos praças de pré.
"salus populi". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 30/03/1895
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661

relato (cópia) do coronel flores, referente · pacificação da
revolução federalista; caracterizando o movimento como uma
luta pelo interesse e pela necessidade, sem princípios e sem
ideais; assinala o capricho do governador júlio de castilhos
e a necesidade dos emigrados de procurar sustento, como
causas que alimentam a revolução; critica os procedimentos
militares pela individualidade das ações; destaca o apoio do
governo federal, como a força de sustentação do governo de
júlio de castilhos; conclui que a pacificação do rio grande
do sul é desejada tanto pelas forças legais quanto pelas
forças revolucionárias e de la (pacificação) depende a
estabilidade da república.
local: rio grande do sul
data: 1895

662

anotações (cópia) de agenda do titular referentes ·
assinatura de dois decretos, o de renovação dos contratos da
são paulo railway para duplicação da linha entre santos e
jundiaí e o da reforma do oficial pinto bravo em
contra-almirante.
data: 02/04/1895

663

anotações (cópia) de agenda do titular, referentes ·
conferência com o marechal niemeyer sobre o comando da
fortaleza de santa cruz; · conferência com o coronel flores e
general vasques sobre a situação do rio grande do sul; ·
assinatura do decreto de aposentadoria de anfilófio botelho
de freire de carvalho.
data: 03/04/1895

664

carta (cópia) de afonso pena para carlos augusto de carvalho
[ministro das relações exteriores], explanando motivos da
recusa do cargo de ministro plenipotenciário do brasil em
montevidéo; destacando a posição assumida diante da revolta
da armada, retirando qualquer esperança de apoio, por parte
do estado de minas, aos revoltosos e · necessidade de
aquiescência do governador júlio de castilhos ao governo
federal, para que esse ponha termo · revolução federalista.
local: santa bárbara
data: 03/04/1895

665

anotações (cópia) do titular, referentes · desistência do
ministro da marinha em nomear almirantes para a comissão
fiscalizadora das construções navais na europa; e da sua
concordância em nomear pessoal menos graduado, tendo como
chefe o capitão de mar e guerra, pinheiro guedes.
data: 04/04/1895

666

bilhete (cópia) do titular para batista, pedindo que esse
encomende três calças ao seu alfaiate, midaglia.
local: s/l
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data: 07/04/1895

667

artifo referente · revolução federalista; destaca a
publicação do telegrama do coronel carlos teles tecendo
críticas ao coronel joão cesar sampaio por seu procedimento
diante da situação do rio grande do sul.
"rio grande do sul". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/04/1895

668

artigo criticando o procedimento do governador do rio grande
do sul, júlio de castilhos, relativo · prisão do coronel
facundo tavares; destaca o posicionamento do jornal a
federação com relação a ordem do supremo tribunal federal, de
apresentação do coronel perante o mesmo.
"desrespeito · lei". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/04/1895

669

artigo referente · determinação do supremo tribunal federal
para que apresentasse perante o mesmo, o coronel facundo
tavares; destaca o pedido de habeas-corpus do coronel, a
recusa do governador júlio de castilhos em cumprir a ordem do
tribunal e artigos da constituição federal referentes ao
caso.
"cumpra-se a lei..." jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/04/1895

670

artigo de severo macedo criticando o posicionamento político
do governador do rio grande do sul, júlio de castilhos;
destaca a oposição do mesmo ao golpe de 03.11.1891
[dissolução do congresso federal pelo barão de lucena]; o
telegrama enviado pelo governador ao marechal deodoro da
fonseca em 11.11.1891 referente · situação do rio grande do
sul e · prisão do coronel facundo tavares.
"o rio grande". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/04/1895

671

artigo referente · situação política de pernambuco,
criticando os procedimentos violentos do governador alexandre
josé barbosa lima; destaca o assassinato do jornalista josé
maria e comenta artigo do jornal a província contendo ameaça
de d'aguessan".
"atenda o sr. Presidente da república". Jornal do comércio
(recorte)
data: 14/04/1895

672

artigo referente · declaração do dr. Abott, diante da
notícia, quase oficial, de intervenção do presidente da
república oriental no rio grande do sul, aceita pelo brasil;
assume atitude de hostilidade ao projeto de intervenção
oficiosa do presidente da república oriental e também da
intervenção do governo federal; considera a revolução
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federalista praticamente terminada sem necessitar do auxílio
da união e outros.
jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 14/04/1895

673

artigo referente · manifestação do clube beneficiente
prudente de morais ao titular; destaca a representação do
secretário rodrigo otávio devido · ausência do presidente e o
agradecimento do representante ·quela demonstração de apreço
e estima ao chefe do governo.
"manifestação". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/04/1895

674

artigo referente · prisão do coronel facundo tavares pelo
governador do rio grande do sul, júlio de castilhos; descreve
as ações dos soldados no momento da prisão do coronel em sua
casa; destaca o pedido de habeas-corpus por parte de sua
filha e a negativa · ordem do supremo tribunal federal.
"a justiça no sul". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/04/1895

675

artigo referente · publicação de telegrama procedente de
montevidéo, onde consta o cumprimento da ordem do supremo
tribunal federal, o habeas-corpus ao coronel facundo tavares,
por parte do juiz seccional de porto alegre; confronta a
atitude do juiz com o posicionamento do governador júlio de
castilhos.
"coronel facundo". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/04/1895

676

artigo referente · recusa do governador júlio de castilhos,
em acatar a ordem do supremo tribunal federal que concede
habeas-corpus ao coronel facundo tavares; caracteriza essa
recusa como um desprestígio ao poder judiciário e ·
autoridade do presidente da república; destaca a necessidade
de submeter o governador do rio grande do sul ao jugo do
governo federal.
"o sr. Castilhos rebelde". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/04/1895

677

telegrama (cópia) do barão de traipu para o titular,
referente · agressão sofrida pelo senador rego melo.
local: maceió
data: 17/04/1895

678

telegrama (cópia) do titular para o governador de alagoas,
manuel gomes ribeiro, pedindo providências para a punição dos
autores dos atentados contra o senador rego melo e dr.
estevam.
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local: rio de janeiro
data: 17/04/1895

679

telegrama (cópia) do senador rego melo para o titular,
relatando os atentados sofridos por ele e o dr. Estevam e
pedindo providências do governo federal diante da situação do
estado.
local: maceió
data: 17/04/1895

680

telegrama (cópia) do titular para o senador rego melo,
fazendo votos de restabelecimento ao mesmo pelos ferimentos
recebidos na agressão, e comunicando que os autores devem ser
processados e punidos.
local: rio de janeiro
data: 17/04/1895

681

notícias referentes · petição do coronel facundo tavares,
preso no rio grande do sul; destacam-se telegramas dirigidos
ao supremo tribunal federal referentes ao fato.
"habeas-corpus". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/04/1895

682

artigo referente ao julgamento do recurso impetrado por
francisco da silva tavares em favor do seu irmão, coronel
facundo tavares, pelo supremo tribunal federal; destaca a
recusa do governador júlio de castilhos em atender ·s ordens
daquele tribunal, o pedido de auxílio do poder judiciário ao
poder executivo para que não se abale a autonomia e
independência do primeiro; reclama atitudes do governo
federal contra as ações de júlio de castilhos.
"o país espera". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/04/1895

683

artigo referente ao desacato · ordem do supremo tribunal
federal, de concessão de habeas-corpus ao coronel facundo
tavares, pelo governador júlio de castilhos.
"o desacato". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/04/1895

684

artigo referente ao pedido do supremo tribunal federal ao
poder executivo para que esse intervenha no rio grande do sul
e cumpra as ordens daquele tribunal; destaca a transmissão de
ordens do governo federal aos navios ancorados na barra do
rio grande, para que sigam para porto alegre e fiquem ·
disposição do juiz seccional até que se dê o cumprimento que
o tribunal reclama (apresentação do coronel facundo tavares).
"supremo tribunal federal". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
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data: 19/04/1895

685

artigo referente ·s notícias publicadas no jornal do brasil,
relativas ao plano de conspiração do governador júlio de
castilhos contra o governo federal; descreve de forma sucinta
a conspiração em porto alegre; e destaca a exploração do nome
do marechal floriano peixoto como bandeira da revolta.
"posições francas". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/04/1895

686

artigo referente ao conflito entre o supremo tribunal federal
e a justiça do estado do rio grande do sul, com relação ·
concessão de habeas-corpus ao coronel facundo tavares;
destaca a publicação do jornal do comércio (rio de janeiro)
sobre o pedido do stf ao poder executivo, de intervenção no
rio grande do sul, para que seja obedecida sua ordem; o
recebimento de telegrama pela gazeta da tarde, anunciador de
conspiração contra o governo federal; o telegrama recebido do
montevidéo onde consta o plano de conspiração contra o
presidente da república; as declarações do secretário rodrigo
otávio, negando a possibilidade de existência de sublevação
do correio paulistano; negando a visita do vice-governador do
rio grande do sul, carlos barbosa, a são paulo e negando
também qualquer conferência em são paulo sobre o problema da
pacificação do sul.
"os boatos". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/04/1895

687

artigo referente ·s notícias do plano de conspiração do
governador júlio de castilhos contra o presidente da
república; desmente o plano baseado em telegramas publicados
nos jornais vespertinos; caracteriza a notícia do plano como
uma estratégia dos federalistas, para colocar o governo
federal contra júlio de castilhos.
"o plano". Diário de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/04/1895

688

notícias referentes ao envio de telegrama de antônio
gonçalves ferreira, [ministro da justiça], para júlio de
castilhos, comunicando concessão de habeas-corpus ao coronel
facundo tavares, requisitando auxílio de intervenção federal
para segurar execução daquela ordem, pedindo que seja
executada a sentença do poder judiciário e roga resposta; a
resposta do governador júlio de castilhos informando que as
autoridades estaduais não tiveram intenção de desacatar o
tribunal federal e que o preso facundo tavares será
apresentado ao juiz seccional.
"o habeas-corpus de facundo tavares". A notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/04/1895
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689

artigo referente ao conflito entre o supremo tribunal federal
e o governador júlio de castilhos, com relação ao
habeas-corpus, concedido por ·quele tribunal ao coronel
facundo tavares; descreve as circunstâncias da prisão do
coronel e as leis que dão competência · justiça local para o
julgamento de crimes políticos de conspiração estadual;
ressalta a recorrência do coronel · instância federal, que
não confirmou a pronúncia do juiz local, por julgá-lo
incompetente para setenciar crimes políticos, já que esses
fazem parte da alçada da justiça federal; caracteriza a lei
221 de 20.11.1894, cujo artigo 83 confere ao juiz local,
competência para tomar conhecimento dos crimes políticos que
afetam os estados, e outros.
"o habeas-corpus". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/04/1895

690

carta (cópia) de cesário mota júnior para o titular,
referente · eleição que substituirá bernardino de campos no
governo de são paulo.
local: são paulo
data: 21/04/1895

691

artigo referente · competência da justiça federal para
processar e decidir as questões criminais de natureza
política; destacando-se o pedido de habeas-corpus [do coronel
facundo tavares] e os pronunciamentos do supremo tribunal
federal.
"o habeas-corpus". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/04/1895

692

artigo referente · revolução federalista; destaca-se carta de
correspondente do jornal do brasil (não explícito) relatando
os procedimentos políticos de vitorino monteiro, [ministro
plenipotenciário do brasil no uruguai], caracteriza a
mediação desse em negócios com a república oriental e
argentina (compra de carabinas e metralhadoras); e comenta a
dificuldade do governo brasileiro em encontrar funcionários
que possam representá-lo no uruguai.
"a situação do sul". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/04/1895

693

artigo referente · pacificação da revolução federalista; tece
críticas aos procedimentos políticos do governador júlio de
castilhos; comenta a ajuda de [floriano peixoto] ao
governador para sufocar a revolução e faz breve comentário
sobre a posição do congresso diante dos problemas do sul.
"paz ou guerra?!" correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/04/1895

694

artigo sobre a pacificação da revolução federalista; comenta
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publicação, do jornal do comércio, de conceitos referentes ·
pacificação, atribuindo esses ao titular; analissa a
declaração do presidente, assinalando a inexistência de um
plano elaborado para a resolução dos problemas do sul;
critica os procedimento de júlio de castilhos e reclamam
atitudes do governo federal para o fim da revolução
federalista.
"uma confidência presidencial" - correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/04/1895

695

artigo do jornal gazeta de notícias sobre a pacificação da
revolução federalista; demonstra a necessidade de solução dos
problemas do sul como imperativo para o progresso do país;
caracteriza a dificuldade de derrota da revolução federalista
devido a ausência de um centro único representante do
movimento; critica o governador júlio de castilhos por seu
procedimento político com relação ao acordo de pacificação; e
outros.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/04/1895

696

local: bahia
data: 22/04/1895

697

telegrama (cópia) do barão de geremoabo [cícero dantas
martins], aristides borges e ribeiro dos santos, para o
titular, informando a reunião de quatro senadores com o
governador (bahia), onde constituíriam duplicata do senado;
requisita intervenção do governo federal para que a lei seja
respeitada.
local: bahia
data: 22/04/1895

698

artigo do jornal gazeta da tarde, referente · publicação de
telegrama recebido na redação desse, noticiando um plano de
conspiração do governador júlio de castilhos contra o governo
de prudente de morais; caracteriza a atitude de publicação
como uma manifestação cívica e salutar, tanto para o governo
quanto para a população; destaca divergências entre o
governador júlio de castilhos e o general moura a propósito
da mudança de sede do quartel general; e outros.
"o nosso telegrama". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/04/1895

699

telegrama (cópia) de aristides césar spinola zama para o
titular, informando o cerco policial ao edifício do senado, ·
ocupação da sala pelos novos senadores e a reunião dos
antigos em outro local.
local: bahia
data: 23/04/1895
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700

telegrama (cópia) do titular para o barão de geremoabo,
acusando recebimento de telegrama de 22 de abril; informa que
a requisição de auxílio não pode ser atendida por não estar
compreendida em nenhum dos casos em que a constituição
autoriza a intervençãofederal em negócios dos estados.
local: rio de janeiro
data: 23/04/1895

701

carta (cópia) de afonso [moreira] pena para o titular,
expondo as razões para recusar o convite feito pelo
presidente da república para o exercício do cargo de ministro
plenipotenciário do brasil no uruguai; destaca motivos
ligados · atitude assumida diante da revolta da armada e a
falta de relações pessoais com o governador júlio [prates] de
castilhos.
local: santa bárbara
data: 23/04/1895

702

telegrama (cópia) de rodrigues lima, governador da bahia,
para o titular, referente · posse de oito senadores e a
constituição da mesa permanente, sob a presidência do barão
de camaçari; informa abertura da sessão do senado com o
comparecimento de todos os senadores, e a saída do recinto,
do barão de geremoabo; e comunica que a ordem pública não foi
alterada e que a cidade está calma.
local: bahia
data: 24/04/1895

703

telegrama (cópia) do barão de geremoabo, aristides borges e
ribeiro dos santos, para o titular, informando que "mesa
ilegal" composta pelo barão de camaçari, apossou-se da sala
de sessões, impedindo a entrada de força pública e a
realização da reunião da "maioria legal" no paço do conselho
municipal.
local: bahia
data: 24/04/1895

704

artigo do jornal do brasil referente · entrevista de seu
enviado especial (não explícito) com o general luís leite de
oliveira salgado (comandante do 2º corpo do exército
federalista); caracteriza o apoio desse · primeira
candidatura do titular a presidência da república; fornece
informações sobre as forças federalista em diversas áreas do
rio grande do sul; reproduz as respostas do general com
relação · revolução federalista e comunica a situação
sanitária do uruguai.
"a situação do sul". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/04/1895

705

artigo referente · revolução federalista; desmente as
notícias sobre a morte de aparício saraiva e o ferimento de
torquato severo; critica a posição do governo do titular
diante da situação do sul; informa a venda de cartuchos
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"mauser" do governo uruguaio para o governador do rio grande
do sul e o comentário do correio do prata · respeito do
assunto.
"o sul". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/04/1895

706

mensagens do titular para o presidente do supremo tribunal
federal, referentes ·s providênciaas do governo federal para
a apresentação do tenente-coronel joão facundo da silva
tavares, preso no rio grande do sul, e aos telegramas
trocados entre o titular e o governador do rio grande do sul;
reproduz telegramas citados.
diário oficial (recorte)
local: rio de janeiro
data: 25/04/1895

707

telegrama (cópia) de neto a. Da s. Costa e lima faro (sic)
para o titular, informando: o julgamento do tribunal superior
de justiça (alagoas) sobre a eleição para governador e vice,
a assunção da chefia do governo do estado pelo dr. Rocha
lins.
local: maceió
data: 27/04/1895

708

artigo referente ·s sessões parlamentares do congresso;
reclama a fixação das despesas da união para o equilíbrio das
finanças, a revisão da constituição nos artigos relacionados
· autonomia dos estado e da intervenção federal nos mesmos,
quando da perturbação da ordem pública; assinala a urgência
de tratar a situação financeira, da crise dos transportes, da
agricultura, no congresso nacional; critica o apoio
financeiro dado pelo governo federal ao governador júlio de
castilhos em sua luta contra os federalistas e as declarações
que afirmam ser a pacificação um modo de passar o governo do
sul ·s mãos dos federalista; caracteriza a heterogeneidade na
composição da câmara e a exigência de coligação para a
solução definitiva dos problemas do sul e outros.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/04/1895

709

artigo sobre a crise política provocada pela revolução
federalista; destaca as relações entre os governos de são
paulo e o do rio grande do sul, a dívida contraída por esse e
a possibilidade de não pagamento e notícia conflitos entre a
polícia e o exército.
"? ! ". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/04/1895

710

notícia referente · viagem do titular para petrópolis;
destaca-se a descrição física do iate silva jardim e quantia
despendida pelo governo para o conserto do mesmo.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
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data: 27/04/1895

711

artigo de anônimo, "o povo", referente ·s dificuldades
econômicas no governo do titular, destacando-se as quedas
rápidas e seguidas taxaas de câmbio.
"o exmo. Sr. Presidente da república e o câmbio". O país
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/04/1895

712

artigo do jornal do comércio reproduzindo artigo de periódico
belga reforme, sobre a situação política do brasil; destaca o
apoio da população e dos oficiais da marinha e do exército,
do titular; o desejo do presidente em efetivar o acordo de
paz para a revolução federalista; a resolução do conflito com
a frança; o reconhecimento do território daas missões
contestado pela argentina; e o restabelecimento das relações
com portugal.
"o que se diz de nós". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/04/1895

713

artigo de carlos lacerda solicitando o cumprimento dos
direitos de [pensão] de órfãos e viúvas dos militares mortos
em santa catarina; reforça seu pedido diante do fato de ter
governo brasileiro pago indenização pela morte de dois
franceses naquele estado; e defende o poder judiciário
dizendo que a esse não podem recorrer aos interessados já que
o coronel moreira césar não permite o recolhimento de provas
para a punição dos assassinos.
"a mentira oficial". Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/04/1895

714

telegrama (cópia) assinado pelos membros da mesa provisória
do senado e da câmara para o titular, informando o julgamento
no tribunal superior de justiça (alagoas) da
inconstitucionalidade da eleição do governador r vice; e
afirma que a constituição não aceita recurso contra a
deliberação do senado que reconheceu a legalidade da eleição.
local: maceió
data: 28/04/1895

715

telegrama (cópia) do barão de traipu, para o titular,
informando que a eleição para governador e vice foi realizada
e com aprovação legal do senado; comunica decisão do tribunal
superior de justiça (alagoas), considerando ilegal essa
eleição, e afirma que a constituição não admite recurso da
deliberação do senado, e a perda do cargo do governado e vice
só pode acontecer mediante processo regular no congresso.
local: maceió
data: 28/04/1895

716

artigo referente · questão levantada por jornalista do jornal
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cidade do rio sobre plano de conspiração contra a permanência
do titular na presidência da república; comenta a dificuldade
de exequibilidade do mesmo, por não acreditar que esse
encontre respaldo na opinião pública e no congresso; critica
a atuação de quintino bocaiúva pelaas acusações que faz ao
governo de prudente de morais.
"não se acredita". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 30/04/1895

717

telegrama (cópia) do barão de traipú, [governador de
alagoas], para o titular, narrando a agressão sofrida por
ele, senadores e populares, no hotel nova cintra, pela força
policial rebelde; destaca a morte e o ferimento de oficiais;
reclama providências e requisita intervenção federal no
estado, de acordo com a constituição federal.
local: maceió
data: 01/05/1895

718

telegrama (cópia) do barão de traipu para o titular, acusando
de recebimento de telegrama e informando que a junta
revolucionária não foi intimidada a deixar o palácio, porque
o comandante da guarnição de maceió aguarda telegrama do
presidente e do ministro da guerra e comunica o cerco das
forças rebeldes ao hotel onde está instalado.
local: maceió
data: 01/05/1895

719

telegrama (cópia) de bernardo vasques, ministro da guerra,
para o titular comunicando o envio de telegrama urgente para
o comandante da guarnição de maceió reiterando ordens
contidas em telegrama anterior; informa doença do general
ewerton, impossibilitando-o de seguir para maceió e solicita
aprovação do nome do coronel nery para substituí-lo.
local: rio de janeiro
data: 02/05/1895

720

artigo referente · notícia da deposição do governador de
alagoas, manuel gomes ribeiro; comenta a posição do titular
em manter o barão de traipú na chefia do estado; destaca
notícias referentes aos telegramas do barão de traipú, de
prudente de morais, do ministro da guerra bernardo vasques,
do ministro da justiça, antonio olinto, e de outros sobre a
situação de alagoas; publica telegrama do correspondente do
jornal a respeito do mesmo assunto.
"a deposição". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 02/05/1895

721

wwartigo am jornal (não explícito), reproduzindo telegramas
do barão de traipú para o titular, pedindo intervenção
federal para o restabelecimento da ordem pública no estado de
alagoas; e do titular para aquele, informando expedição de
ordens do ministro da guerra, dirigidas ao comandante da
guarnição federal de alagoas, para a solução do problema.
jornal (recorte)
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local: rio de janeiro
data: 01/05/1895

722

artigo referente · deposição do governador de alagoas, barão
de traipú, pela força policial do estado, destaca o telegrama
recebido pelo titular comunicando a deposição e as
providências tomadas pelo presidente para a manutenção da
autoridade do governador.
"deposições?". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 02/05/1895

723

artigo referente · deposição do governador de alagoas;
historia o processo de eleição do barão de traipú para o
governo do estado; destaca a destituição do desembargador
tibúrcio, do tribunal superior de justiça (alagoas), discute
a competência do senado para o julgamento da eleição e aponta
o tribunal de justiça como instância para a resolução dessa
questão.
"o governo de alagoas". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/05/1895

724

anotação referente · abertura do congresso e · leitura de
mensagem.
data: 04/05/1895

725

artigo de severo macedo, sobre o afastamento do general
francisco antônio de moura, dos cargos de comandante do 6o.
distrito militar e do chefe das forças em operação no rio
grande do sul; destaca o julgamento ao qual será submetido o
general, aponta a coincidência entre a demissão do mesmo com
os boatos de conspiração que partiram do gabinete de guerra e
define as atribuições do futuro chefe militar das operações
no rio grande do sul.
" o rio grande". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 04/05/1895

726

artigo referente ao presente oferecido ao titular por
delegados da polícia da capital; destaca os discursos do
chefe de polícia do distrito federal elogiando o presidente
prudente de morais pelo desempenho de seu mandato; e o do
titular, agradecendo o mimo recebido, enfatizando pontos do
programa do seu governo (restabelecimento do crédito no
exterior, aumento das fontes de riquezas, promoção da
regeneração moral dos costumes, etc, e caracterizando os
serviços da polícia · ordem e · tranquilidade públicas.
"mimo". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 04/05/1895

727

artigos de anônimos "a.t." e "m" referentes · disposição do
governador de alagoas; o primeiro (artigo), apoia o titular
pela solução dada ao caso, destaca o critério adotado para a
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intervenção federal no estado (o da proteção · ordem de fato)
e caracteriza a competência do governo para a manutenção ou
reposição do governador empossado; o outro (artigo), discute
a recusa do governador em cumprir a sentença do tribunal
superior de justiça (al) e questiona qual medida deve ser
tomada para o cumprimento da sentença.
"o caso de alagoas". A notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/05/1895

728

artigo referente · pacificação da revolução federalista;
destaca a ansiedade popular em conhecer a opinião do titular
sobre a situação do país e justifica essa ansiedade pelo fato
de não estar bem definida a política com relação ao rio
grande do sul; caracteriza o pressentimento do presidente de
objetivos restauradores na revolução, a partir de sua
mensagem; define o apoio dado por prudente de morais ao
governador júlio de castilhos; comenta o apoio do país não
explícito) aos federalistas; e outros.
"a mensagem". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/05/1895

729

artigo referente · mensagem enviada pelo titular [ao
congresso nacional]; destaca a questão relativa · pacificação
da revolução federalista, comenta a relação dos federalistas
com autoridades na república oriental do uruguai, caracteriza
a omissão dos federalistas republicanos, na mensagem do
presidente que não querem a destruição das instituições, mas
lutam contra o governo de júlio de castilhos; critica a
grande soma de dinheiro enviada para o rio grande do sul e
afirma que esse fato dificulta a obtenção de crédito no
exterior; transcreve a mensagem do governador do pará, lauro
sodré, sobre o assunto; e outros.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/05/1895

730

artigo de anônimo, "márcio", sobre a mensagem do titular
endereçada ao congresso nacional; destaca a pacificação da
revolução federalista, critica os procedimentos políticos do
presidente em relação · situação do rio grande do sul e
reclama providências para solucionar a questão.
"semana política". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/05/1895

731

artigo referente · mensagem do titular enviada ao congresso
nacional, critica o teor de indecisão contido no documento, a
minuciosidade utilizada para descrever os problemas ocorridos
na escola militar (rio de janeiro) e a brevidade no
tratamento do incidente diplomático com portugal, da questão
de limites com a argentina, do acordo com a frança sobre a
exploração do território litigioso da guiana e outros;
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destaca os acontecimentos ocorridos em pernambuco e a morte
do jornalista josé maria; caracteriza a pacificação da
revolução federalista como uma necessidade para a
estabilidade política e financeira do brasil e discute a
afirmação do presidente de serem conspiradores monárquicos os
chefes da revolução federalista; e outros.
"a mensagem". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/05/1895

732

artigo referente · mensagem do titular encaminhada ao
congresso nacional; destaca o ponto relativo · revolução
federalista; critica o posicionamento do presidente pela
continuação da guerra no rio grande do sul e o governador
júlio de castilho pelo seu procedimento político; e reclama
soluções para o fim da revolução.
"rio grande" . Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/05/1895

733

notícia referente a mensagem presidencial, que em um dos
pontos afirma ter caráter restaurador a revolução
federalista; destaca as declarações de gaspar silveira
martins e custódio de melo criticando o pronunciamento do
titular sobre a situação do rio grande do sul.
"monarquistas?!" . Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/05/1895

734

artigo de anônimos "j" e "a.t", referentes á mensagem
presidencial remetida ao congresso nacional; o primeiro,
destaca opiniões dos periódicos do rio de janeiro sobre o
documento, critica o posicionamento do vitorino monteiro de
fazer de montevidéo a sede da política castilhista e comenta
os casos do sr. Fernando abott (conferência com silveira
martins) e o do general moura (demissão do cargo de
comandante das forças do sul); o outro, caracteriza como
injustificável a decepção com a mensagem presidencial por
serem infundadas as esperanças de intervenção federal no rio
grande do sul ; e julga ser a concessão política e
constitucional dos meios de intervenção elemento
indispensável para a pacificação.
"as opiniões sobre a mensagem" . A notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/05/1895

735

artigo de anônimo, "proudhomme" referente á mensagem
presidencial especificamente no ponto sobre a pacificação da
revolução federalista; critica a afirmação do titular de ser
a mesma sinônimo de restauração; destaca os nomes do general
tavares e do almirante custódio de melo, para contrapor a
idéia de restauração monárquica; teme o rompimento das
relações diplomáticas com o uruguai, fundamentado nas
declarações da imprensa desse país, de que as violações do
território limítrofe eram aconselhadas por júlio de
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castilhos; e outros.
"semana política" . A cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/05/1895

736

artigo sobre a mensagem presidencial; tece críticas ao
procedimento do titular com relação á revolução federalista;
destaca a má situação das finanças do brasil e reclama
solução para a situação do rio grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 07/05/1895

737

artigo referente á mensagem presidencial encaminhada ao
congresso nacional; destaca a questão relativa á pacificação
da revolução federalista, apóia o procedimento do titular em
submeter os promotores da mesma e revela pontos que
justificam o apoio.
"ao presidente da república" . Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 07/05/1895

738

artigo sobre a mensagem do titular remetida ao congresso
nacional; transcreve trecho referente á pacificação da
revolução federalista; critica a mensagem do presidente de
que a revolução tem caráter restaurador pela presença de
saldanha da gama, contrapondo a presença de três ministros
(marinha,relações exteriores e justiça), ex-monarquistas no
seu governo; caracteriza o levante do sul como um movimento
contrário ao governador júlio de castilhos e não contra as
instituições; e afirma que a retirada do governador
possibilitaria a paz no rio grande do sul.
"a mensagem presidencial" . Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 07/05/1895

739

notícia de anônimo, "um inglês comerciantes", referentes á
leitura da mensagem do presidente da república e a baixa da
taixa de câmnbio.
"a mensagem" . Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 07/05/1895

740

mensagem (cópia e recorte) do titular dirigida ao congresso
nacional; destaca a questão da pacificação da revolução
federalista e os prejuízos causados por essa á república e
especialmente sobre a sua vida financeira; caracteriza
aspecto restaurador da revolução pelas manifestadas pelo
chefe político (gaspar silveira martins) contra as
instituições e pela adesão do contra-almirante (saldanha da
gama) que publicou manifesto restaurador da monarquia;
ressalta o pedido de dispensa do general moura do cargo de
chefe de oposiçõesno rio grande do sul; comenta o apoio dado
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pelo uruguai aos revoltosos e afirma não poder terminar a
luta sem a submissão dos revoltosos aos poderes constituídos
pela nação.
"mensagem"
local: s.l.
data: 07/05/1895

741

artigo referente á mensagem presidencial enviada ao congresso
nacional; critica influências partidárias com relação a
questão de pacificação da revolução federalista; comenta a
situação financeira do país, a depreciação do papel-moeda e o
déficit na economia nacional; caracteriza a revolução
federalista como um movimento contrário ao governo de júlio
de castilhos e não contra a república; e discute o envio de
tropas federais para o rio grande do sul.
"ainda é tempo!" . Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/05/1895

742

artigo do correio da tarde caracterizando a liberdade de
imprensa como uma conquista e um direito dos povos cívicos;
tece críticas ao jornal o país pela justificação dos atos
do governo passado; congratula o titular pelo
restabelecimento da liberdade de imprensa e critica o mesmo
por seu posicionamento com relação á revolução federalista.
"opinião nacional" . Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/05/1895

743

carta (cópia) de manuel gomes ribeiro,barão de traipu, para o
titular, referente a sua deposição no governo de alagoas;
descreve a intimação do dr. Dario cavalcante, [juiz de
direito], para que deixasse o governo e sua réplica , negando
competência ao tribunal para o jugamento de tais questões;
caracteriza o cerco ao palácio e a ida para o hotel nova
cintra para onde se dirigiram amigos e correligionários;
informa violência ocorrida no hotel, com a morte de trêis
oficiais e o ferimento de outros; comunica expedição de
telegramas do ministro da guerra para o comandante damião,
ordenando a reposição do governador ao cargo; relata nomes
dos participantes do movimento; explica estratégia utilizada
para a deposição; agradece ao titular pelas providências
tomadas em relação a situação do estado; e outros.
local: maceió
data: 09/05/1895

744

artigo sobre o julgamento do pedido de habeas-corpus
impetrado por francisco da silva tavares , em favor do
tenente coronel josé facundo da silva tavares; faz descrição
minuciosa do funcionamento da sessão; transcreve as
exposições dos ministros do supremo tribunal federal, do
coronel facundo tavares e do impetrante; aponta o resultado
da sessão com a declaração de liberdade do coronel,
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caracterizando os votos dos integrantes do s.t.f.; e outros.
"supremo tribunal federal" . Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/05/1895

745

artigo de anônimo, "pica-pau", referente a mensagem do
titular; crtica o posicionamento do presidente com relação a
pacificação da revolução federalista, de que a revolução está
enfraquecida e só atua por meios de guerrilhas, de só
terminar a luta com a submissão dos revoltosos aos pricípos
constitucionais e a afirmação de que os mesmos são protegidos
pelas repúblicas vizinhas.
"mensagem do presidente da república". Gazeta de notícias
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/05/1895

746

notícias referentes a revolução federalista; relata manobras
militares do exército de saldanha da gama contra as forças do
general hipólito ribeiro; informa junção das forças de
saldanha da gama com as de aparício saraiva e destaca
componentes dos exércitos de ambos.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 10/05/1895

747

notícia referentes á indicação apresentada pelo barão do
ladário , sobre a necessidade de ser constituida um comissão
de sindicância para apurar os fatos expostos pelo jornal do
comércio , que denunciam fuzilamentos determinados por
autoridades legais, alguns com a presença do coronel moreira
césar, que entretanto informa desconhecimento de qualquer
fuzilamento em sua jurisdição.
"indicação" - jornal (recorte)
data: 11/05/1895

748

artigo do estado de são paulo, criticando o gazeta de
notícias pela tentativa de conferir ao partido republicano
paulista o desejo de continuação da revolução federalista;
comenta afirmação do mesmo de que nos primeiros atos de
administração do titular, esse agia livremente pela sua
consciência e depois passou a estar sob a influência do prp;
caracteriza a firmeza do caráter do presidente para rebater a
opinião do gazeta de notícias; destaca atos do titular, o
fechamento da escola militar , o caso facundo tavares, a
demissão do general moura, como comprometido com a república;
e afirma que o presidente não autorizou a suspensão de
remessa de dinheiro para o sul, para não abandonar o rio
grande do sul á represálias de silveira martins e saldanha da
gama; e outros.
"notas políticas" . O estado de são paulo (recorte)
local: são paulo
data: 11/05/1895
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749

artigo de lúcio de mendonça tecendo críticas ao jornal do
comércio; destaca o seu procedimento e o seu voto com
relação ao pedido de habeas-corpus do coronel facundo
tavares, afirmando ter sido o menso, fundamentado no direito
e não no partidarismo, e comenta que sua administração no stf
aconteceu por escolha espontânea do governo republicano.
"ao jornal do comércio". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 12/05/1895

750

artigo referente ao pronunciamento de francisco glicério ,
onde expõe a linha de conduta que o partido republicano
federal resolveu adotar diante das dificuldades existentes no
país , destaca a pacificação da revolução federalista,
exigindo sua submissão ao poder constituído; caracteriza que
essa é também a opinião da maioria do congresso nacional com
relação a pacificação.
"a política" , o país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 12/05/1895

751

artigo caracterizando a não aceitação do titular ao pedido de
demissão de rangel pestana, fernando lobo e castelo branco do
banco da república; critica o ataque dirigidoa esses por
orgão não explícito, e a intenção de retirar do estado
pessoas de confiança do banco para fiscalização das empresas;
e congratula o presidente pela dedicação á organização da
república.
"banco da república" . O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 12/05/1895

752

artigo de afonso celso referentes aos problemas políticos e
econômicos do governo do titular; estabelece comparações
entre as figuras de deodoro da fonseca, floriano peixoto e
prudente de morais; caracteriza as dificuldades encontradas
pelo presidente, destacando-se a revolução federalista, a
desorganização dos serviços públicos (correios, telégrafos,
transportes, instituição pública); a crise da lavoura, do
comércio e da indústria, a aniquilação da marinha, a
indisciplina do exército; e outros.
"a tritura presidencial". O comércio de são paulo (recorte)
local: são paulo
data: 12/05/1895-15/05/1895

753

anotação referente á apresentação de proposta para a força
naval, para 1896, ao congresso nacional.
data: 15/05/1895

754

anotações referente á apresentação de proposta para a força
de terra, para 1896, ao congresso nacional.
data: 15/05/1895
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755

artigo de themistocles, pedro de matos e editorias dos
jornais americano (resende), do leopoldinense e do estado de
minas, referentes á mensagem do titular, especificamente com
relação á revolução federalista, enviada ao congresso
nacional; apoiando o presidente pelo posicionamento frente a
pacificação do rio grande do sul.
"a mensagem e o rio grande" . O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/05/1895

756

artigo da gazeta da tarde tecendo críticas à mensagem
presidencial encaminhada ao congresso nacional; destaca a
questão relativa á pacificação da revolução federalista,
apontando a mensagem como um grito de guerra contra a
fronteira do sul e como uma ofensa á argentina e ao uruguai,
com relação á defesa dos portos e á questão das fronteiras,
respectivamente.
"dupla imprudência" . Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/05/1895

757

artigo da cidade do rio estabelecendo compração entre a
fábula do rei luís xi e o astrólogo e a orientação de
francisco glicério a prudente de morais; alertando o titular
parra não ouvir os conselhos do sr. Glicério, afirmando que,
para esse, só interessava o fim do governo civil.
"o astrólogo" cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/05/1895

758

artigo de anônimo , "hamleto", tecendo críticas á mensagem do
titular, enviada ao congresso nacional acusando-a de
"sanguinária e guerreira"; e caracteriza o propósito do
presidente em não desagradar o governo passado.
"monólogos" . Gazeta da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/05/1895

759

carta (cópia) de francisco glicério para bernardino de campos
referente á situação política e parlamentar; destaca o tópico
relativo a quetão do rio grande do sul, contido na mensagem
presidencial e os posicionamentos dos políticos diante do
projeto de anistia aos revoltosos; e comenta o substitutivo
de campos sales.
local: rio de janeiro
data: 18/05/1895

760

artigo referente ao projeto de anistia aos [participantes da
revolução federalista]; destaca a promessa de campos sales em
empliar o projeto do barão do ladário pedindo anistia para os
civis; caracteriza a existência do recurso de anistia em
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todos os estattutos modernos; e critica a continuação da
guerra como uma perturbação política e financeira, de
prejuízo incalculável para a república.
"anistia" cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/05/1895

761

artigo referente aos telegramas publicados , que atribuem a
salvador de mendonça , [ministro plenipotenciário em
washington], indiscrições comprometedoras para as relações do
brasil com o uruguai; afirma não acreditar na veracidade do
telegrama e espera desmentido oficial; caracteriza o cuidado
da argentina em rearmar a guerra nacional e a marinha;
comenta a situação de miséria do paraguai e relaciona com a
política de intervenção imposta áquele país.
"boato de guerra". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/05/1895

762

anotação (cópia) referente á concessão ao pedido de demissão
do marechal conrado niemayer e á nomeação do general de
divisão carlos machado de bittencourt.
local: rio de janeiro
data: 23/05/1895

763

artigo do correspondente especial do jornal do brasil,
referente á revolução federalista; informa que foram postos á
disposição dos revolucionários em buenos aires , créditos
avultosos e que no brasil é esperado vastos recursos aos
pecuniários; caracteriza desânimo dos pica-paus
(republicanos)depois da confirmação das derrotas das forças
castilhistas; comenta a dificuldade para se atravessar a
fronteira e para se conseguir notícias; e descreve o processo
de degola recorrente nas duas faccões; e outros.
"a situação do sul" . Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/05/1895

764

publicação reproduzindo telegramas trocados entre o titular e
o governador do rio grande do sul, júlio de castilhos,
referentes á revolução federalista, destacando a morte de
saldanha da gama.
jornal (recorte)
local: rio de janeiro
data: /05/1895

765

anotação (cópia) referenta á morte do senador joaquim
saldanha marinho.
local: rio de janeiro
data: 27/05/1895

766

ata da sessão de 27.05.1895, do senado federal, referente á
discussão do projeto nº 3, de anistia aos participantes da
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revolta armada, exceto aos militares de mar e terra e
oficiais de patente; destaca pronunciamento dos senadores
pires ferreira, domingos vicente, esteves júnior e outros, o
requerimento de adiantamento da discussão do projeto, e as
declarações de voto contrário ao adiantamento, de cristiano
benedito otoni e virgílio damasio; e outros
[anais do senado federal] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/05/1895

767

artigo referente ao projeto de anistia do barão do ladário;
comenta que nenhuma medida pode ser descretada
simultaneamente com a anistia implicando qualquer punição
para os anistiados; discute as restrições estabelecidas no
projeto para os militares; destaca o artigo 75 da
constituição federal , que da garantias aos militares contra
a reforma, a destituição , a privação do titulo e a privação
do título e a privação da efetividade; afirma que a reforma
seja um atestado de que a anistia não cancelou a punição; e
outros.
"a anistia" . Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/05/1895

768

anotação (cópia) referente á entrada do general carlos
machado, no exércicio do cargo de ajudante do exército.
local: rio de janeiro
data: 28/05/1895

769

anotação (cópia) referente ao enterro de saldanha de marinho
no cemitério de são joão batista.
local: rio de janeiro
data: 29/05/1895

770

anotação (cópia) referente á ida do médico rodrigues lima ao
[palácio] para examinar o titular.
local: rio de janeiro
data: 31/05/1895

771

ata da câmara dos deputados, republicada pela imprensa
nacional, referente ao parecer negativo dessa, ao projeto nº
16 de 1895, declarando sem nenhum efeito, o ato pelo qual o
diretor da escola militar resolveu trancar a matrícula dos
alunos; caracteriza a competência dos poderes legislativo e
judiciário; cabendo ao primeiro a feitura das leis e ao
segundo o restabelecimento dos direitos violados; destaca os
pronunciamentos dos deputados luis domingues, antonio de
siqueira, gabriel salgado e outros justificando os votos em
separado.
imprensa nacional (separata)
local: rio de janeiro
data: 31/05/1895
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772

anotações (cópia) de prudente de morais referentes ao seu
estado de saúde no dia 01.06.1895.
data: 01/06/1895

773

anotações (cópia) de prudente de morais referente ao
diagnóstico médico acerca de seu estado de saúde.
data: 02/06/1895

774

anotações de prudente de morais referentes ao diagnóstico do
médico benício de abreu de seu estado de saúde.
data: 03/06/1895

775

artigo referente · manifestação da maçonaria paulista em prol
dessa pacificação.
"a paz",cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/06/1895

776

notícia referente · viagem do general inocêncio galvão de
queirós para o rio grande do sul, a fim de assumir o comando
do sexto distrito militar e de todas as forças (não
explícitas) em operações no rio grande do sul, envolvidas na
revolução federalista.
o país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/06/1895

777

notícia referente · viagem do general inocêncio galvão de
queirós para o rio grande do sul, a fim de assumir o comando
do 6º distrito militar e de todas as forças (não explícitas)
em operações no rio grande do sul, envolvidas na revolução
federalista; cita nomes de autoridades presentes no embarque
do general.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/06/1895

778

anotações (cópia de prudente de morais referentes · febre que
o acometeu na noite do dia 04.06.1895.
data: 04/06/1895

779

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais aconselhando o titular quanto · reforma
(não explícita) do coronel savaget.
local: pelotas
data: 04/06/1895

780

local: rio de janeiro
data: 04/06/1895
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781

carta (cópia) de [manuel gomes ribeiro], barão de traipú, a
prudente de moraes referente · avaliação dos fatos ocorridos
em 1 de maio de 1895 [sua deposição do governo do estado de
alagoas], e · situação política no estado após essa data.
local: maceió
data: 04/06/1895

782

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
data: 05/06/1895

783

artigo de anônimo, "tenente juca", de apoio · concessão de
anistia aos militares envolvidos na revolução federalista,
reproduz comenta o artigo do jornal o novo tempo, de 26
.02.1844, escrito por manuel alves branco, em que este faz a
defesa da concessão de anistia aos envolvidos nos crimes
políticos ocorridos nas províncias de são paulo, e minas
gerais, no ano de 1842, e a exposição de manuel alves branco
e outros feita ao imperador a fim que esse considerasse o
projeto de decreto n. 342 de 14.03.1844 a fim de conceder a
anistia aos envolvidos nesses crimes políticos, como meio de
ilustrar o apoio e a defesa do autor · questão da concessão
de anistia aos militares do rio grande sul.
"a anistia ", jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/06/1895

784

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado geral de saúde.
local: s.l.
data: 06/06/1895

785

notícia referente ao estado de saúde de prudente de morais; ·
· volta de sua familia de petrópolis para a cidade do rio de
janeiro e · recepção em audiência pública, no palácio do
itamarati, do sr. Comendador renato de martino, ministro
pleniponteciário da itália no brasil.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/06/1895

786

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
local: s.l.
data: 07/06/1895

787

carta de prudente de morais a antônio teixeira mendes (cópia
com reprodução de trechos), (extraído de a tormenta que
prudente de morais venceu.p.160) referente ao desejo do
coronel peixoto de promover-se a general de brigada e ·
posição do titular contrária a essa promoção; tece críticas ·
existência de postos honorários; comenta seu estado de saúde.
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data: 08/07/1895 (sic)

788

anotações (cópia) do titular referentes a sua ida para o
hotel iternacional, santa teresa (rio de janeiro), para
convalescer.
local: s.l.
data: 11/06/1895

789

artigo referente · reprovação de concessão de anistia [aos
militares envolvidos na revolução federalista] pelo senado
federal; críticas aos procedimentos do senador [joão da silva
do rego melo].
"semana política", cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/06/1895

790

notícia referente · ida de prudente de morais para o hotel
internacional, em santa teresa (rio de janeiro), a fim de
convalescer.
"dr. Prudente de morais", cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/06/1895

791

notícia referente · ida de prudente de morais para o hotel
internacional, em santa teresa (rio de janeiro), a fim de
convalescer; descrição do comondo em que o titular ficou
hospedado.
a notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/06/1895

792

artigo de anônimo, "tamoyo", criticando o governo de prudente
de morais entendido, pelo autor, como continuação do governo
de floriano peixoto; cita nomes de políticos que participaram
do governo de marechal e que participaram do governo do
titular como forma de ilustrar sua opinião.
"antítese ou continuação?!", jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/06/1895

793

anotações (cópia) de prudente de morais referentes ao
acidente que causou a morte de seu filho [josé prudente de
morais barros], vitimado por um tiro, deflagrado pro um
colono italiano de nome josé; o titular questiona a
veracidade do acidente.
local: s.l.
data: 13/06/1895

794

notícia referente ao estado de saúde de prudente de morais ·s
atividades desenvolvidas pelo titular, nos dias 13 e 14 de
junho de 1895, durante sua estada no hotel internacional, em
santa teresa (rio de janeiro).
jornal do brasil (recorte)
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local: rio de janeiro
data: 14/06/1895

795

artigo de apoio político a francisco furquim wernek, prefeito
do distrito federal e de críticas aos opositores de seu
governo; cita a sanção do sr. Furquim wernek ao projeto que
fechava os "book-makers", tal medida, segundo o autor do
artigo, foi responsável pelos primeiros protestos de
oposição ao governo do prefeito.
" o prefeito". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data:
14.06.1895

796

anotações (cópia) de prudente de morais referentes · visita
de luís mendes e familia, e de seus filhos, a ele, que se
encontrava no hotel internancional, em santa teresa, (rio de
janeiro).
data: 15/06/1895

797

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a sua
estada no hotel internacional, em santa teresa (rio de
janeiro).
local: s.l.
data: 16/06/1895

798

anotações (cópia) de prudente de morais referentes ao
recebimento da notícia do falecimento de seu filho [josé
prudente de morais barros] e · ocorrência do acidente.
data: 17/06/1895

799

artigo do jornal a notícia (rio de janeiro), referente ao
acidente que levou a morte o filho de prudente de morais,
josé prudente de morais barros, reproduzindo telegrama de são
paulo contendo a notícia do falecimento e artigo do jornal
democrata federal, referente ao mesmo assunto.
"desastre e morte: a morte de um filho do presidente da
república"
a notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 17/06/1895

800

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
data: 18/06/1895

801

anotações (cópia) de prudente de morais referente a seu
estado de saúde.
data: 19/06/1895

802

notícia referente a telegrama dirigido a prudente de morais
informando que seu filho, [josé prudente de morais barros],
fora acometido por uma congestão e · solicitação do titular
para que esse viesse para a capital federal.
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jornal. (recorte)
local: s.l.
data: [ / /1895- / / ]

803

artigo do jornal cidade do rio (rio de janeiro), referente ·
morte de josé prudente de morais barros, filho de prudente de
morais, reproduzido carta de j. P. De castilho, publicada no
correio paulistano, contendo detalhes do acidente que levou ·
morte o filho titular.
cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/06/1895

804

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
local: s.l.
data: 20/06/1895

805

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
local: s.l.
data: 21/06/1895

806

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
local: s.l.
data: 22/06/1895

807

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
data: 23/06/1895

808

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a um
combate, em campo osório (rio grande do sul), entre as forças
do governo federal e as federalistas do rio grande do sul,
lideradas por saldanha da gama, sendo as ultimas, derrotas;
comenta o suicídio de saldanha da gama.
data: 24/06/1895

809

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
data: 25/06/1895

810

artigo do jornal correio da manhã de lisboa, sob o título de
"o chefe do estado brasileiro", publicado em 04.06.1895 e
reproduzido pelo jornal do comércio (rio de janeiro),
referente a boatos de demissão de prudente de morais; de apoi
político ao títular destacando o esforço desse em conseguir a
pacificação da revolução da república.
"o chefe do estado brasileiro". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/06/1895
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811

anotaçoes (cópia) do titular referentes a seu estado de
saúde.
data: 20/06/1895

812

notícia refernete · realizaçao de missa em intenção da alma
de josé prudente de morais barros, filho de prudente de
morais, [vítima de um acidente em caçada]; cita as
autoridades presentes na missa.
a notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/06/1896

813

telegrama (cópia) de prudente de morais a júlio de castilhos
reproduzindo telegrama enviado por sebastião saldanha ao
titular, solicitando a liberação do corpo de saldanha da
gama, seu irmão [morto em um combate, em campo osório, rio
grande do sul, entre as forças federalistas e as do governo;
pede a castilhos que libere o corpo.
local: rio de janeiro
data: 26/06/1895

814

telegrama (cópia) de júlio de castilhos a prudente de morais,
em resposta ao telegrama do titular [solicitando que
liberasse o corpo de saldanha da gama ao irmão sebastião], em
que afirma tomar providências, junto ·s autoridades de
livramento, rio grande do sul, para libaração do corpo.
local: porto alegre
data: 26/06/1895

815

telegrama (cópia) de prudente de morais e sebastião saldanha,
comunicando que autoridades de livramento (rio grande do sul)
receberam ordens para a liberação do corpo de seu irmão
saldanha da gama.
local: rio de janeiro
data: 27/06/1895

816

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
data: 27/06/1895

817

"proclamação" do general inocêncio galvão de queirós, nomeado
por decreto de 07.06.1895, comandante do 6º distrito, e de
todas as forças em operação no rio grande do sul, referente ·
necessidade de pacificação da revolução federalista e os
esforços do governo para concretizar tal intento.
"proclamação do general galvão". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/06/1895

818

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a seu
estado de saúde.
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data: 28/06/1895

819

anotações (cópias) de prudente de morais refenrentes ao
falecimento, no dia 29.06.1895, em são paulo, do marechal
floriano peixoto, e ao seu estado de saúde.
local:
janeiro
data: 26/06/1895

820

anotações (cópia) de prudente de morais referentes · morte e
transladação do corpo do marechal floriano peixoto de são
paulo para o rio de janeiro.
data: 30/06/1895

821

carta (cópia) do general inocêncio galvão de queirós,
comandante do 6º distrito militar e de todas as forças em
operações no rio grande do sul.
local: pelotas
data: 30/06/1895

822

carta (cópia) do general inocêncio galvão de queirós,
comandante do 6º distrito militar e de todas as forças em
operações no rio grande do sul, ao general joão nunes da
silva tavares referente · necessidade de pacificação do rio
grande do sul e convidando-o para conferenciarem acerca
dessa.
local: capital federal
data: 28/05/1895

823

carta (cópia) do general joão nunes da silva tavares ao
general inocêncio galvão de queirós, comandante do 6º
distrito militar e de todas as forças em operações no rio
grande do sul, em resposta · carta desse convidando-o para
conferenciarem a respeito da pacificação no rio grande do
sul; emite opiniões sobre a revolução federalista e sobre a
intervenção do governo federal na questão; compromete-se em
marcar data conferenciar com o general galvão.
local: pontas de ponche verde (rs)
data: 18/06/1895

824

anotaçoes (cópia) de prudente de morais referentes ·s mortes
de saldanha da gama e do marechal floriano peixoto nos dias
24.06.1895 e 29.06.1895, respectivamente.
local: s.l.
s/d

825

anotações (cópia) de prudente de morais referentes a despacho
que assinou, justamente com todo ministério, declarando que
os funerais do mareclha floriano peixoto seriam feitos pela
república.
local: s.l.
data: 01/07/1895

826

carta (cópia) de artur peixoto, cunhado do marechal floriano
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peixoto, a prudente de morais referente · fixação da data e
do horário da transladação do corpo do marechal para a igreja
da cruz dos militares, rio de janeiro; agradece as atenções e
considerações dispensadas pelo presidente da república aos
familiares do finado.
local: rio de janeiro
data: 01/07/1895

827

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós
[comandante do 6º distrito militar e de todas as forças em
operações no rio grande do sul], ao titular, comunicando que
ordenou de saldanha da gama ao irmão desse [sebastião
saldanha].
local: pelotas
data: 01/07/1895

828

telegrama (cópia) de júlio de castilhos governador do rio
grande do sul, prudente de morais comunicando que enviou
ordens ao intendente de livramento, moisés viana, para a
liberação do corpo de saldanha da gama ao irmão desse,
sebastião saldanha; reproduz um aviso e um telegrama, do
general hipolito ribeiro, acerca do mesmo assunto.
local: porto alegre
data: 01/07/1895

829

anotações (cópia) de prudente de morais referente ·
transladação do corpo do marechal floriano peixoto para a
igreja da cruz dos militares (rio de janeiro) e aos funerais
desse.
data: 02/07/1895
observaç„o: ]

830

telegrama (cópia) de júlio de castilho, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais trasncrevendo telegrama
do intendente de livramento, moisés viana, sobre a liberação
do corpo de saldanha da gama ao irmão desse, sebastião
saldanha.
local: porto algre
data: 02/07/1895

831

telegrama (cópia) de prudente de morais a júlio de castilhos
governador do rio grande do sul, agradecendo as informações
referentes a entrega do corpo de saldanha da gama, dadas
através do telegrama do intendente de livramento, moisés
viana; comenta os funerais do marechal floriano peixoto.
local: rio de janeiro
data: 03/07/1895

832

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós,
comandante do 6º distrito militar e de todas as forças em
operações no rio grande do sul, a prudente de morais, em que
reproduz telegrama enviado pelo general joão nunes da silva
tavares, solicitando do general galvão o encontro para
conferenciarem averca da pacificação do rio grande do sul; dá
ao presidente da república garantias de que defenderá, de
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maneira honrosa, os interesses do governo federal.
local: pelotas
data: 02/07/1895

833

notícias sobre o estado de saúde de prudente de morais e as
determinações médicas.
jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 02/07/1895

834

carta (cópia) de francisco glicério a prudente de morais
solicitando indulto para os alunos desligados da escola
militar, em função do desejo desses de acompanharem o enterro
do marechal floriano peixoto, fardados; informa estar
assegurada a queda do projeto de frederico borges (não
explícito) na câmara federal.
local: rio de janeiro
data: 03/07/1895

835

carta (cópia) de prudente de morais a francisco glicério
respondendo · solicitação desse para que concedesse indulto
aos alunos da escola militar, negando a concessão; comenta
que se o projeto de frederico borges (não explícito) for
aprovado pelo congresso federal renunciará · presidência da
república (motivo não explícito).
local: rio de janeiro
data: 03/07/1895

836

artigo que reproduz telegrama do general inocêncio galvão de
queirós ao sr. Vergue de abreu comentando a suspensão das
hostilidades da parte dele e do general joão nunes da silva
tavares em função do período da negociação da paz no rio
grande do sul; de apoio · tregua; de crítica as guerras civis
de um modo geral.
"pródromos de paz". Cidade (recorte)
local: rio de janeiro
data: 04/07/1895

837

artigo referente · proximidade da pacificação no rio grande
do sul em função da aceitação feita pelo general inocêncio
galvão de queirós · solicitação feita pelo general joão nunes
da silva tavares para conferenciarem em bagé ( rio grande do
sul ), acerca da pacificação da revolução federalista; e ·
suspensão das hostilidades, de ambas as partes, durante o
período de negociação.
"a pacificação". Jornal (recorte)
local: s/l
s/d

838

ordem do dia do contra-almirante, gaspar rodrigues referente
ao indulto concedido pelo presidente da reúpublica aos praças
de pré da marinha [rn função do envolvimento desses na
revolta da armada, em 01.01.1895], recomendando que, voltando
a ocupar seus postos de honra e confiança, façam por merecer
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a magnanimidade do chefe de governo cumprindo seus deveres
com lealdade.
"ordem do dia contra-almirante gaspar rodrigues"; jornal
(recorte)
local: s/l
data: 04/07/1895

839

carta (cópia) de júlio de castilhos, governandor do rio
grande do sul, a prudente de morais referente · pacificação
da revolução federalista que, segundo o autor, deve ser
conseguida através de submissão dos revoltosos considerando a
iniciativa do general inocêncio galvão de queirós de propor
conferencia de paz a joão nunes da silva tavares,
contraproducente, pois entende que a proposta partiu do
general galvão, abalado prestígio do poder público; que esse
suspendeu as hostilidaders e que o general silva tavares não
fará o mesmo, além de outros motivos.
local: porto alegre
data: 04/07/1895

840

notícia reproduzido a sessão do senado federal, de
04.07.1895, que rejeitou o requerimento do sr. Vicente
machado, solicitando informações da presidência da república,
do ministério da guerra e das relações exteriores sobre a
questão da pacificação da revolução federalista,
destacando-se questionamento acerca do conhecimento do
governo federal da concessão do armistício, pelo general
inocêncio galvão, aos revoltosos; e se a esse cabe poderes
especiais e diplomáticos para convencionar o armistício;
entre outros questionamentos.
"a paz no sul", jornal (recorte)
local: s/l
data: [ / /1895- / / ]

841

"o sul". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 28/09/1970-11/10/1971

842

telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais, reproduzindo telegrama
de moisés viana, intendente de livramento (rio grande do
sul), que comunica não poder entregar o corpo de saldanha da
gama [ao irmão desse, sebastião saldanha], por não ter
encontrado no campo de ação.
local: porto alegre
data: 05/07/1895

843

telegrama (cópia) de júlio de castilhos a prudente de morais,
reproduzindo telegrama do intendente de quarái informando
sobre visita ao novo chefe político do departamento de
artiga, coronel manuel rodrigues, em que o intendente indica
medidas urgentes para o desarmamento de grupos rebeldes
ligados · revolução federalista, que permaneciam no
território do departamento.
local: pelotas
data: 05/07/1895
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844

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais referente · conferência realizada com o
general joão nunes da silva tavares acerca da pacificação da
revolução federalista; comunica que não existe proposta de
pacificação e assegura ao presidente da república que agirá
de maneira honrosa defendendo os interesses do governo
federal.
local: pelotas
data: 05/07/1895

845

anotações (cópia) de prudente de morais referentes ao enterro
do marechal floriano peixoto.
data: 06/07/1895

846

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão queirós a
prudente de morais desmentindo boatos de que receberia o
general joão nunes da silva tavares, por ocasião da
conferência de negociação da pacificação, com honras
militares; informa que sofre oposição da parte dos que não
concordam com as negociações.
local: pelotas
data: 06/07/1895

847

artigo referente · intenção dos castilhistas de invadir o
estado oriental, uruguai, derrubando o governo de iriarte
borda e · reação desse estado, armando-se a fim de defender
suas fronteiras e manter neutralidade diante dos conflitos;
comenta a resistência do castilhismo ·s açõs de pacificação
do rio grande do sul.
"conspiração castilhista". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 07/07/1895

848

carta (cópia) de bernardo vasques, ministro da guerra, a
prudente de morais informando que leu os telegramas de júlio
de castilhos e do general inocêncio galvão de queirós
enviando por esses ao titular, informa ainda, que fará chegar
ás mãos do presidente da república as instruções (não
explícitas) que deu ao general galvão acerca da recepção ao
general joão nunes da silva tavares, em função da conferência
entre esses.
local: rio de janeiro
data: 07/07/1895

850

notícia referente a boatos de que eminente chefe político,
[francisco glicério], dirigira uma carta ao presidente da
república propondo a iniciativa, por parte do governo, de
readmissão dos ex-alunos da escola militar, proposta esta que
o titular refuga.
"a notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/07/1895
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851

carta (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio grande
sul, a prudente de morais referente · questão da conferência
entre o general inocêncio galvão de queirós e o general joão
nunes tavares acerca da pacificação da revolução federalista.
local: porto alegre
data: 08/07/1895

852

carta (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós comentando que o general bernardo vasques,
ministro da guerra, encontra-se ressentido com o general
galvão afirmando que esse passa por cima de sua autoridade,
dirigindo ao comunicações diretamente ao presidente da
república, assim como responde a seus telegramas com
exasperação; recomenda ao general galvão que aja com cautela
procurando manter boas relações com o ministro da guerra.
local: rio de janeiro
data: 08/07/1895

853

telegrama (cópia) de joaquim manuel rodrigues lima,
governador da bahia, a prudente de morais referentes a seu
estado de saúde e assegurado que não entrará de licença se de
um fato (não explícito) resultar embaraço administrativo.
local: bahia
data: 09/07/1895

854

ata (cópia) da conferência entre o general inocêncio galvão
de queirós, comandante do 6º distrito militar e de todas as
forças em operações no rio grande do sul, e o general joão
nunes da silva tavares, chefe dos revolucionários contra o
governandor do rio grande do sul, acerca da pacificação da
revolução federalista.
local: pelotas
data: 10/07/1895

855

telegrama (cópia) do genraal inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais, em resposta a telegrama desse, negando
que esteja desrespeitando a autoridade do ministro da guerra
general bernardo vasques, e que acatará as recomendações do
titular quanto a procurar manter boas relações com o
ministro.
local: pelotas
data: 11/07/1895

856

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós solicitando maiores esclarecimentos acerca
das condições propostas (não explícitas), na questão da
pacificação da revolução federalista, e se todos os chefes da
revolta concordam com o general joão nunes da silva tavares.
local: rio de janeiro
data: 11/07/1895

857

manifesto da população da cidade de pelotas, rio grande do
sul, dirigindo a prudente de morais, referentes · necessidade
de pacificação desse estado, destacando-se a quase
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paralização das atividades comerciais, industriais, a
extinção das atividades pastoris e outras situações, em
função da guerra civil.
local: pelotas
data: 12/07/1895

858

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais referente · proposta, do general joão
nunes da silva tavares, chefe dos revoltosos, acerca do
acordo de paz para o rio grande do sul, destacando-se a
reorganização do estado de acordo com a constituição federal,
proposta pelo general tavares.
local: pelotas
data: 12/07/1895

859

telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais referente · questão da
conferência entre o general inocêncio galvão de queirós e o
genral joão nunes da silva tavares, destacando-se a proposta
desse de reorganização do estado do rio grande do sul
considerada, pro júlio de castilhos, audaciosa.
local: porto alegre
data: 13/07/1895

860

carta (cópia) de [cristiano benedito otoni] a prudente de
morais referente · vaga de chefe de comissão de compras na
europa para o ministério da viação e obras públicas em que
pede ao titular que examine o relatório do engenheiro pedro
betim pais leme avaliando a possibilidade de atribuir-lhe o
cargo.
local: rio de janeiro
data: 14/07/1895

861

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais referente a telegrama do coronel correia,
comandante da brigada que defende a estrada de ferro norte e
zona compreendida entre ela e a encruzilhada da caçapava são
gabriel, comunicando que não tem ciência nem reclamações de
que revoltosos, do rio grande do sul , estivessem levantando
gado dessa área.
local: pelotas
data: 14/07/1895

862

telegrama (cópia) de general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais referente a telegrama (não explícito) que
diz que a federação é contraria a armistício no rio grande do
sul, informando que os comandantes das forças encruzilhada e
quarim, fronteira rivera, coronel correia e general hipólito
ribeiro, não podem ter consentido violação do armistício por
parte dos revoltosos e que pede a esse, maiores
esclarecimentos.
local: pelotas
data: 14/07/1895

863

telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
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grande do sul, a prudente de morais informando que o titular
tem o seu apoio político da república que envie resposta
referente · proposta [de joão nunes da silva tavares entregue
ao general inocêncio galvão de queirós, e reorganização do
estado do rio grande do sul], solicitando que considere
impertinente tal pedido.
local: porto alegre
data: 15/07/1895

864

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais, reproduzindo telegrama do coronel carlos
teles, comandante da 2º divisão de linha informando que os
coronéis pedro do amaral e carlos chagas apresentaram-se,
desistindo da participação na revolução federalista.
local: pelotas
data: 15/07/1895

865

artigo reproduzindo cartas e telegramas trocados entre os
generais inocêncio galvão de queirós e joão nunes da silva
tavares por ocasião da proposta do primeiro de encontrarem-se
em conferência, a fim de negociarem a pacificação da
revolução federalista.
"jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/07/1895

866

artigo transcrevendo a narrativa do último combate do navio
aquidabã, pelo comandante desse, capitão alexandrino de
alencar, em ocasião da adesão da revolta da armada ·
revolução federalista, em que foi inutilizado por um torpedo,
na madrugada do dia 16.04.1895, em santa catarina.
"o aquidabã". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/07/1895

867

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais referente ·s ações de exaltados (não
explícitos) contra as manifestações pela pacificações da
revolução federalista, em pelotas; consulta o titular
procurando informa-se pode utilizar, prudente, a repressão
contra essas ações.
local: pelotas
data: 19/07/1895

868

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós em resposta a telegrama desse em qeu
procurava informa-se da possibilidade de usar repressão
contraas ações dos exaltados que se opunham ·s manifestações
de pacificação no rio grande do sul; o titular nega-lhe
autoridade para agir com repressão, comunicando que deve
resolver essas questões com as autoridades locais e com os
juizes de direito das comarcas.
local: rio de janeiro
data: 20/07/1895
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869

artigo transcrevendo artigo do dr. Evaristo do amaral,
"manejos pérfidos", acerca da conferência de pelotas,
realizada entre o general inocêncio galvão de queirós e o
general joão nunes da silva tavares, na data de 09.07.1895,
para negociação da pacificação do rio grande do sul; comenta
o boato de que a notícia da pacificação é levada ao interior
do rio grande do sul entabulada com base na "cessação" do
governo de júlio de castilhos; apoia o governo desse, cita ao
as autoridades que participaram, na conferência.
"a pacificação". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/07/1895

870

notícia referente · chegada, do rio grande do sul, do coronel
do estado maior de 2º classe, luís augusto soares woolf,
secretário do comandante do 6º distrito militar, general
inocêncio galvão de queirós, portando ofício e carta, desse,
dirigidos ao ministro da guerra, bernardo vasques e a
prudente de morais, respectivamente, referente a conferência,
realizada entre o general joão nunes da silva tavares e o
general galvão, acerca da pacificação.
jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/07/1895

871

telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais referente · proposta de
pacificação, do general joão nunes da silva tavares, (não
explícita), levada ao titular, pedindo que esse envie,
rapidamente, sua decisão; comenta que considera imprudente as
ações do general inicêncio falvão de queirós.
local: porto alegre
data: 23/07/1895

872

extrato (cópia), preparado por prudente de morais, do parecer
do sr. Ubaldino amaral, acerca da proposta da pacificação do
rio grande do sul [apresentada pelos revoltosos], contento
três cláusulas, sendo a 1º referente ·s garantias dos
direitos constitucionais aos revoltosos, a 2º, referente ·
reconstituição do estado do rio grande do sul de acordo com a
constituição federal e a 3º referente ao direito do estadodo
rio grande do sul de requerer indenização por prejuízos que
sofreu com abastecimento das forças do governo.
local: s.l.
data: 23/07/1895

873

extrato (cópia), preparado por prudente de morais, do parecer
do sr. Manuel vitorino, acerca da proposta da pacificação do
rio grande do sul [apresenta pelos revoltosos], contendo três
cláusulas, sendo a 1º ás garantias dos direitos
constitucionais aos revoltosos, a 2. Referente a
reconstituição do estado do rio grande do sul de acordo com
constituição fedderal e a 3. Referente ao direito do estado
do rio grande do sul de requerer indenização por prejuizos
que sofreu com o abastecimento das forças do governo.
local: s.l.
data: 25/07/1895
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874

extrato (cópia), preparado por prudente de morais, do parecer
do sr. Campos sales, acerca da proposta da pacificação do rio
grande do sul [apresentada pelos revoltosos], contendo três
cláusulas, sendo a 1º referente ·s garantias dos direitos
constitucionais aos revoltosos; a 2º referente ·
reconstituição do estado do rio grande do sul de acordo com a
constituição federal e a 3º referente ao direito do estado do
rio grand do sula de requerer indenização por prejuizos que
sofreu com o abastecimento das forças do governo.
local: s.l.
data: 25/07/1895

875

extrato (cópia), preparado por prudente de morais, do parecer
do sr. Pinheiro machado, acerca da proposta de pacificação do
rio grande do sul [ apresentada pelos revoltosos ], contendo
três cláusulas, sendo a 1º referente ás garantias dos
direitos constitucionais aos revoltosos a 2º referente ·
reconstituição do estado do rio grande do sul de acordo com a
constituição federal e a 3 referente ao direito do estado do
rio grande do sul de requerer indenização por prejuízos que
sofreu com abastecimento das forças do governo.
local: s.l.
data: [ / /1895- / / ]

876

anotações (cópia) contendo as cláusulas da proposta de
pacificação do rio grande do sul [apresentadas pelos
revoltosos], sendo a 1º referente ·s garantias dos direitos
constitucionais aos revoltosos, a 2º referente ·
reconstituição do estado do estado do rio grande do sul de
acordo com a constituição federal e a 3. Referente ao direito
do estado do rio grande do sul de requerer indenização pos
prejuizos que sofreu com o abastecimeto das forças do
governo.
local: s.l.
data: [ / /1895- / / ]

877

artigo reproduzindo carta do secretário da presidência da
república, sr. Rodrigo octávio, ao diretor do jornal a
notícia (rio de janeiro) enviada no dia 24.07.1895 referente
ao desagrado do presidente da república quanto · publicação
de notícia de uma conferência ocorrida entre o titular e o
senador pinheiro machado, acerca da questão da pacificação do
rio grande do sul, em que esse discorda de alguns pontos da
negociação, vetando o presidente da república, a entrada do
reporte dessa folha no palácio do itamarati; de oposição ·
censura estabelecisa constra o jornal a notícia, rio de
janeiro, pelo governo federal.
a notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 25/07/1895

878

telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais parabenizando o governo
pela energia com que defende os interesses do brasil contra
as usurpações (não explícitas), nas questões do amapá e da

139

Fundo Prudente de Morais
Código SF

ilha de trindade; informa que aguardará soluções quanto ·
pacificação do rio grande do sul e que enviará, ao
conhecimento do titular fatos positos (não explícitas), que
aludio, por intermédio do senador pinheiro machado.
local: porto alegre
data: 26/07/1895

879

notícia referente ·s manifestações ocorridas em favor do
governo btasileiro, em função da ocupação da ilha de trindade
[pelo governo inglês].
jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/07/1895

880

notícia transcrevendo telegrama dos srs. Barata ribeiro,
pelópidas ramos, sócrates brasilerio a prudente de morais
referente · questão da usurpação dos direitos brasileiros, em
função da ocupação da ilha de trindade pela inglaterra,
comentando as manifestações ocorridas a favor do governo
brasileiro e expressão apoio ao titular.
jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/07/1895

881

carta (cópia) do senador leopoldo de bulhões a prudente de
morais de referente · necessidade de pacificação da revolução
federalista, destacando-se a exposição do seu parecer ·
proposta de paz, apresentada pelo general joão nunes da silva
tavares.
local: capital federal
data: 31/07/1895

882

carta (cópia) do titular para o general inocêncio de galvão
de queirós referente · deliberação da proposta de paz
apresentada pelo general joão nunes da silva tavares.
local: capital federal
data: 31/07/1895

883

carta (cópia de rascunho) de não identificação, dirigida ao
general inocêncio galvão de queirós acerca da questão da
pacificação do rio grande do sul, destacando-se a proposta de
paz apresentada pelo general joão nunes da silva tavares e a
rejeição da 2º cláusula: reconstituição do estado do rio
grande do sul de acordo com a constituição da república, pelo
governo federal.
local: capital federal
data: 01/08/1895
observaç„o: rascunho a lápis, sem assinatura

884

local: rio de janeiro
data: 01/08/1895

885

artigo referente · questão da pacificação da revolução
federalista, em que condena o posicionamento político do
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general francisco glicério, segundo o autor, resistência ·
política da pacificação; tece críticas · constituição do rio
grande do sul que considera uma das causas da revolução;
apóia as ações do governo federal acerca da articulação da
paz no rio grande do sul e os posionamentos políticos dos
revoltosos em relação · constituição do rio grande do sul.
"paz". Cidade do rio; (recorte)
local: rio de janeiro
data: 01/08/1895

886

telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais comunicando que aguarda
solução do titular acerca da proposta de pacificação para o
rio grande do sul, apresentada pelo general joão nune da
silva tavares; confirma o apoio ao partido republicano no
riograndense ao presidente da república e informa que o
senador pinheiro machado pedirá hora para conferenciar, em
seu nome.
local: porto alegre
data: 01/08/1895

887

telegrama 9cópia) de prudente de morais a júlio de castilhos,
governandor do rio grande do sul, comunicando que remete
carta informando as deliberações do governo federal acerca da
proposta da pacificação do rio grande do sul, apresenta pelo
general joão nunes da silva tavares, adiantando que assegura
aos rebeldes os direitos constitucionais, negando-se, porém.
intervir na reconstituição do estado do rio grande do sul;
solicita para as decisões federais na questão da pacificação
do rio grande do sul e contra os atentados dos estrangeiros
(não explícitos).
local: rio de janeiro
data: 02/08/1895

888

telegrama (cópia) assinado por francisco da silva tavares e
por melo (não identificado), dirigido a manuel victorino,
vice-presidente da república, felicitando-os pelos bons
resultados de seus esforços referente · questão da
pacificação do rio grande do sul; informa o desejo da
população riograndense para que se consolide a paz e a
satisfação do exército pelo resultado da conferência entre os
generais [inocêncio galvão de queirós e joão nunes da silva
tavares]; solicita que o senador trate a questão da
reorganização do estado do rio grande do sul e que decrete
anistia (aos revoltosos) e auxílios industriais para o rio
grande do sul.
local: rio de janeiro
s/d
observaç„o: telegrama citado por júlio de castilhos em carta a prudente
de morais doc 891

889

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós e
prudente de morais informando recebimento de telegrama do
general mena barreto comunicando que os chefes revoltosos e
oficiais de cima da serra entregaram-se e que o comando das
forças da região colonial e alto serra encontrava-se confiado
a mena barreto.
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local: pelotas
data: 02/08/1895

890

carta (cópia) de não indentificado a júlio de castilhos,
governador do rio grande do sul referente · deliberação do
governo federal acerca da proposta da pacificação do rio
grande do sul, apresentada pelo general joão nunes da silva
tavares; solicitada o apoio de júlio de castilhos para a
consolidação da paz; tece a intransigência daqueles que só
aceital a pacificação por intermédio do extermínio dos
rebeldes; analisa a revolução federalista e a resistência dos
revoltosos; comenta a intervenção da frança e da inglaterra
nos territórios do amapá e da ilha de trindade,
respectivamente; e outros.
local: rio de janeiro
data: 02/08/1895
observaç„o: rascunho sem assinatura

891

carta (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio grande
do sul, a prudente de morais referente a revolução
federalista e · conferência de pacificação, realizada entre
os generais joão nunes da silva tavares e inocêncio galvão de
queirós; tece críticas ·s ações políticas e diplomáticas do
general galvão na questão da pacificação consideradas, pelo
remetende, ofensivas ao governo federal e do rio grande do
sul, pela provável conivência desse general com interesses
alheios aos do presidente da república.
local: porto alegre
data: 03/08/1895

892

artigo referente · revolução federalista, destacando-se a
questão da pacificação negociada entre os generais inocêncio
galvão de queirós e o joão nunes da silva tavares, em que
apoia as ações do governo federal nesta questão.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/08/1895

893

artigo de anônimo, "a.t.", referentes · necessidade de
pacificação do rio grande do sul e a mudança na estratégica
política pela pacificação, a príncipio, reivindicada pela
força e, posteriormente, tentada por meios regulares e por
acordos; apoia as ações do governo federal nesta questão.
a notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/08/1895

894

relatório (não assinado), emitido pela 2º sessão do
[ministério das relações exteriores], em 06.08.1895,
referente ao assassinato de frederico lecoultre [cidadão
suiço] ocorrido em 24.07.1892, no estado da bahia,
historiando os procedimentos legais de julgamentos dos
envolvidos no crime, ressaltando as reivindicações do governo
da suíça, encaminhadas ao governo brasileiro, de maior
atenção · questão e de indenização aos parentes das vítimas;
reproduz a opinião do governo brasileiro acerca da questão.
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"assassinato de lecoultre"; 2º sessão do [ministério das
relações exteriores]
local: rio de janeiro
data: 06/08/1895

895

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queiróos a
prudente de morais, reproduzido telegrama do coronel paula
castro, comandante das forças de livramento, rio grande do
sul , informando que muitos praças imigrados solicitam
indulto.
local: pelotas
data: 07/08/1895

896

artigo referente · revolução federalista, e a necessidade de
pacificação, destacando-se comentários de que as lutas
políticas, que envolveram a revolta da armada e a revolução
federalista incentivaram a formação de um caráter nacional,
não bem identificado durante o período monárquico.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 12/08/1895

897

notícias referente · visita de prudente de morais ao
"encoraçado vinte e quatro de maio", na ilha das cobras, as
dependências do antigo hospital da marinha, ao quartel do
corpo de infantaria da marinha, a diques e ao cruzador
"tamandaré".
"encouraçado vinte e quatro de maio", jornal do comércio
local: rio de janeiro
data: 15/08/1895

898

telegrama (minuta) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós indagando se os revoltosos aceitaram a sua
resolução acerca da proposta de pacificação apresentada pelo
general joão nunes da silva tavares; comenta a gravidade da
situação do rio grande do sul e a necessidade de soluções
definitivas; solicita informações.
local: rio de janeiro
data: 18/08/1895

899

telegrama (cópia datilografada) de prudente de morais ao
general inocêncio galvão de queirós. Idem ao doc. 898.
local: rio de janeiro
data: 18/08/1895

900

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais informando que a conferência de bagé, para
a solução da questão da pacificação do rio grande do sul, a
ser realizada com o general joão nunes da silva tavares,
deverá ocorrer no dia 21.08.1895, estando a definição da data
dependente da chegada desse.
local: pelotas
data: 18/08/1895
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901

telegrama (cópia) do general inocêncio galv·o de queirós para
prudente de morais informando informando que o general joão
nunes da silva tavares chegará a bagé no dia 23.08.1895 para
a realização da conferência.
local: pelotas
data: 18/08/1895

902

carta (cópia) do senador manuel ferraz de campos sales para
prudente de morais, informando que o ministro da guerra,
general bernardo vasques, pretende confiscar o "seminário das
educandas", em são paulo, para aquartelamento de um batalhão
do exército; pede ao titular que intervenha para evitar o
confisco.
local: são paulo
data: 20/08/1895

903

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós para
prudente de morais, informando a assinatura do acordo de paz
que soluciona a revolução federalista, acertado com o general
joão nunes da silva tavares, de acordo com a resolução do
titular, em 23.06.1895.
local: pelotas
data: 23/08/1895

904

relato (cópia), (extraído de a tormenta que prudente de
morais venceu.p.171-2), baseado no livro de rodrigo otávio
"minhas memórias dos outros", páginas 201/02, referente ·s
manifestações de júlio dirigidas, pela população, a prudente
de morais pelo acordo de paz que solucionou a revolução
federalista e a apreensão do titular, diante do recebimento
de um telegrama informando que a pacificação não se
consolidara em função da exigência, por parte dos rebeldes,
de revisão da
s/d

905

ata da sessão de 23.08.1895, da câmara dos deputados, onde
foram apresentados telegramas assinados pelos generais
inocêncio galvão de queirós e joão nunes da silva tavares,
dirigidos ao congresso nacional, acerca da assinatura do
acordo de paz do rio grande do sul, em que insinuam a
necessidade de revisão da constituição do rio grande do sul;
os parlamentares, dentre eles victorino monteiro, serzedelo
correia, francisco glicério emitem pareceres referentes ·
pacificação da revolução federalista e · revisão da
constituição do rio grande do sul.
[diário oficial] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/08/1895

906

telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais, cumprimentando o titular
pela assinatura do acordo de paz que extinguiu a revolução
federalista, reiterando seu apoio político ao governandor
federal.
local: porto alegre
data: 23/08/1895
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907

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais, referente · má impressão que causou no
congresso nacional o seu telegrama e do general joão nunes da
silva tavares [por insinuar a necessidade da revisão do rio
grande do sul] e que, apesar disto, a paz fora acertada.
local: pelotas
data: 24/08/1895

908

telegrama (cópia) de prudente de morais a júlio de castilhos,
governador do rio grande do sul, informando que acordo de paz
para a pacificação da revolução federalista fora assinado de
acordo com os interesses e desejos do governo federal, sem a
revisão da constituição do rio grande do sul; que solicitou
ao general inocêncio galvão de queirós a ata da pacificação e
que reprovou telegrama enviado por esse, juntamente com o
general joão nunes da silva tavares, ao congresso nacional,
em função da má impressão que causou [por insinuar a
necessidade de revisão da constituição do rio grande do sul].
local: rio de janeiro
data: 24/08/1895

909

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queiós reprovando o telegrama que esse, juntamente
com o general joão nunes da silva tavares, enviaram ao
congresso nacional insinuando a necessidade de revisão da
constituição do rio grande do sul, o que gerou impressões
negativas aos parlamentares; solicita ao general galvão que
envie a ata da pacificação.
local: rio de janeiro
data: 24/08/1895

910

telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais tecendo comentários ao
telegrama enviado pelo general inocêncio galvão de queiós,
local: s.l.

911

ata da sessão de 24.08.1895, da câmara dos deputados, onde
discutiu-se a questão da pacificação do rio grande do sul,
destacando-se pareceres de apoio e oposição as atuações
políticas do general inocêncio galvão de queirós nesta
questão.
[diário ofical] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/08/1895

912

notícias sobre a repercussão da assinatura do acordo de paz
que extinguiu a revolução federalista e sobre as
manifestações comemorativas da pacificação que foram
realizadas ( na cidade do rio de janeiro ); reproduz dois
telegramas enviados ao titular, sendo um do general inocêncio
galvão de queirós, comunicando a assinatura do acordo de paz;
e outro, de júlio de castilhos, governandor do rio grande do
sul, parabenizando-o pela solução da guerra civil.
"a pacificação". Jornal do comércio (recorte)
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local: rio de janeiro
data: 24/08/1895

913

artigo referente · pacificação do rio grande do sul; de
exaltação ·s ações da presidência da república pelo acordo de
paz que extinguiu a revolução federalista.
"a paz". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/08/1895

914

nota, ilustrada, de exaltação · atuação dos generais
inocêncio galvão de queirós e joão nunes da silva tavares na
questão da pacificação do rio grande do sul.
"general inocêncio galvão de queirós". Cidade do rio
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/08/1895

915

nota, ilustrada, de exaltação dos generais inocêncio galvão
de queirós e joão nunes da silva tavares na questão da
pacificação do rio grande do sul.
"general joão nunes da silva tavares". Cidade do rio
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/08/1895

916

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós.
local: rio de janeiro
data: 20/08/1895

917

artigo referente · pacificação da revolução federalista no
rio grande do sul, destacando-se a descrição da manifestação
comemorativa e de felicitações ao titular organizada pela
imprensa fluminense.
"a paz": gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 25/08/1895

918

artigo referente ·s manifestações ocorridas em função da
pacificaçao do rio grande do sul; ao encaminhamento ao
senado, pelo senador ramiro barcelos, do projeto dos direitos
autorais; a publicação de um livro do poeta e embaixador
magalhães de azevedo, intitulado "alma primitiva", destacando
a trajetória litéraria desse.
"a semana". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 25/08/1895

919

carta (cópia) de bernardino de campos, governandor de são
paulo, a prudente de morais referente · intanção, pelo
ministro da guerra, bernardo vasques, de casa e terreno,
junto ao quartel de polícia, em são paulo, a fim de instalar
o quartel de linha do exército, e ·s consequências que tais
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instalações pode acarretar devido a rivalidade existente
entre essas duas forças; sugere compra em outro local.
local: são paulo
data: 25/08/1895

920

carta (cópia) assinada por prudente de morais e barnardo
vasques, ministro da guerra, dirigida ao general inocêncio
galvão de queirós, referente a ata da pacificação do rio
grande do sul; destacando-se a recusa, por parte do governo
federal, de revisão da constituição do rio grande do sul,
reproduz telegrama do general galvão sobre a pacificação.
local: rio de janeiro
data: 25/08/1895

921

artigo referente · pacificação do rio grande do sul; comenta
a situação política do brasil a partir do governo provisório,
destacando a crise política, no governo de deodoro da
fonseca, que originou a revolução.
"crônica do domingo". Diário de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/08/1895

922

artigo referente · pacificação do rio grande do sul,
destacando-se a questão do envio de um telegrama assinado
pelos generais inocêncio galvão de queirós e joão nunes da
silva tavares, ao congresso nacional, insinuando a
necessidade de revisão da constituição do rio grande do sul;
o autor do artigo condena esse precedimento do general
galvão, considerando-o derespeitoso a presidência da
república, uma vez que, a um delegado do governo da
república, não compete autoridade para dirigir-se,
diretamente, ao congresso nacional e tece críticas ·s ações
políticas desse general durante a revolução federalista,
acusando-as de federalistas.
"pela paz'". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/08/1895

923

artigo reproduzindo a ordem do dia com que o general
inocêncio galvão de queirós anunciou ao exército a assinatura
do acordo de paz da revolução federalista.
local: rio de janeiro
data: 26/08/1895

924

artigo referente · pacificação do rio grande do sul; ·
questão de envio de um telegrama pelos generais joão nunes da
silva tavares e inocêncio galvão de queirós, insinuando a
necessidade de revisão da constituição do rio grande do sul,
ao congresso nacional e a repercussão nesse; ·s posições
políticas de francisco glicério em relação a pacificação do
rio grande do sul.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte0
local: rio de janeiro
data: 26/08/1895
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925

artigo de anônimo, "a.m.", referente ·s consequências que
guerra civil do rio grande do sul trouxe para a economia
desse estado; · pacificação e o consequente e provável
restabelecimento das finanças do país.
"a pacificação e as finanças". A notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/08/1895

926

publicação do diário oficial contendo a transcrição dos
seguintes documentos: ata de conferência realizada em
10.07.1895, na cidade de piratini, entre os generais
inocêncio galv·o de queirós e joão nunes da silva tavares
acerca da pacificação do rio grande do sul; deliberação do
presidente da república, enviada pelo general bernardo
vasques, ministro da guerra, ao general inocêncio galvão de
queirós, acerca da proposta de pacificação do rio grande do
sul, do general joão nunes da silva tavares; telegrama do
general inocêncio galvão de queirós, de 23.08.1895, dirigindo
o titular comunicando a assinatura do acordo de paz do rio
grande do sul; telegrama de júlio de castilhos, governandor
do rio grande do sul, de 23.08.1895, dirigido ao titular,
parabenizando-o pela pacificação do rio grande do sul e
confirmando seu apoio político ao presidente; ata da
conferência de pelotas, rio grande do sul, realizada na data
de 23.08.1895 entre os generais inocêncio galvão de queirós e
joão nunes da silva tavares, que extinguiu a revolução
federalista, mediante a assinatura de acordo; telegrama de
prudente de morais e bernardo vasques dirigido ao general
inocêncio galvão de queirós referente · pacificação do rio
grande do sul, destacando-se a recusa, pelo governo federal,
de rever a constituição do rio grande do sul.
"paz". Diário oficial (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/08/1895

927

carta (cópia) de nhonho (não identificado), sobrinho de
prudente de morais , a esse, parabenizando-o pela pacificação
do rio grande do sul e narrando a manifestação ocorrida na
cidade de piracicaba, são paulo , destacando o apoio da
oposição desta cidade ao titular.
local: piracicaba
data: 26/08/1895

928

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós informando que comunicou a pacificação do
rio grande do sul ao congresso nacional e que diversas
manifestações ocorrem na capital federal , com a aclamação ao
nome do general galvão; solicita que torne efetiva a
deposição das armas dos revoltosos no rio grande do sul pela
entrega de armamentos as forças legais.
local: rio de janeiro
data: 27/08/1895

929

telegrama (cópia) de júlio de castilhos , governador do rio
grande do sul , a prudente de morais , informando a
desconfiança que gerou , entre os republicanos riograndenses,
o telegrama enviado pelos generais inocêncio galvão de
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queirós e joão nunes da silva tavares ao congresso nacional
insinuando a necessidade de revisão da constituição do rio
grande do sul ; condena os procedimentos políticos do general
galvão durante a pacificação e solicita ao titular que
republique a íntegra de sua decisão , de 31.07.1895, [acerca
de pacificação apresentada pelo general tavares], a fim de
dissipar a inquietação gerada entre os riograndenses.
local: porto alegre
data: 27/08/1895

930

telegrama (cópia) de prudente de morais , a júlio de
castilhos , governador do rio grande do sul, informando que o
diário oficial e a imprensa em geral publicaram documentos
referentes a pacificação do rio grande do sul ; autoriza a
publicação de sua decisão , de 31.07.1895 [acerca da proposta
de pacificação apresentada pelo general tavares]; comenta a
ocorrência de manifestações , na capital federal,
comemorativas da pacificação.
local: rio de janeiro
data: 27/08/1895

931

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de querós a
prudente de morais assegurando que assinou a pacificação do
rio grande do sul de acordo com as decisões do governo
federal , sem a revisão da constituição do rio grande do sul,
com base na constituição federal; justifica-se por ter-se
dirigido ao congresso nacional, juntamente com o general joão
nunes da silva tavares pedindo a revisão da constituição do
rio grande do sul.
local: pelotas
data: 27/08/1895

932

carta (cópia) de bernardino de campos , governador de são
paulo , a prudente de morais informando que o sr. César
(sobrenome não explícito), único membro da comissão central,
não pretende apoiar outro candidato que não seja do diretório
local (não explícito) ; parabeniza o titular pela pacificação
do rio grande do sul; solicita que o coronel noronha não
seja afastado do comando do [ 4º distrito - são paulo].
local: são paulo
data: 27/08/1895

933

artigo de oposição , e críticas aos procedimentos políticos
de quintino bocaiúva.
"nota dissonante" . Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/08/1895

934

publicação do diário oficial contendo a transcrição de dois
telegramas: o primeiro de júlio de castilhos , governador d
rio grande do sul , dirigido a carlos de carvalho, ministro
das relações exteriores congratulando-o pela pacificação do
rio grande do sul, de 24.08.1895; o segundo é a resposta do
ministro das relações exteriores ao governador do rio grande
do sul , abordando a questão da pacificação do rio grande do
sul, datado de 26.08.1895.
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di·rio oficial (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/08/1895

935

artigo de oposição aos posicionamentos políticos do general
francisco glicério e de carlos de carvalho , ministro das
relações exteriores , em relação á pacificação do rio grande
do sul , considerados, pelo autor , "amigos ursos" do governo
federal.
"que dois!" . Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 28/08/1895

936

artigo de oposição aos posicionamentos políticos do general
francisco glicério e de carlos de carvalho , ministro das
relações exteriores , em relação a pacificação do rio grande
do sul; comenta a questão da repercussão , no congresso
nacional do telegrama dos generais inocêncio galvão de
queirós e joão nunes da silva tavares [ em que pedem a
revisão da constituição do rio grande do sul]; tece críticas
á constituição do rio grande do sul e aos procedimentos
administrativos do ministro carlos de carvalho.
"o perturbador" . Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 29/08/1895

937

telegrama (cópia) de júlio de castilhos a prudente de morais
referente aos procedimentos do general inocêncio galvão de
queirós na questão da pacificação do rio grande do sul, qual
sejam, de não exigência da entrega de não armamentos, pelos
rebeldes, ·s forças federais , de desarmamentos dessas e de
oposição a seu governo no rio grande do sul.
local: porto alegre
data: 30/08/1895

938

artigo tecendo críticas aos procedimentos políticos dos que
se opoem ao governo de prudente de morais e ás suas ações na
questão da pacificação do rio grande do sul; ressalta,
dirigindo-se ao general francisco glicério, que os
descontentes não são os federalistas do rio grande do sul e
da capital federal e sim os políticos opositores ao governo
federal e ·s medidas adotadas por este no congraçamento;
noticia a visita do titular a niterói a fim de examinar casa
para residir temporariamente, recebendo, no trajeto,
manifestações de congratulações da população.
"as arru·cas" . Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/08/1895

939

carta (cópia) de joão coelho gomes ribeiro a manuel j. De
morais barros, irmão de prudente de morais, solicitando que
transmita suas felicitações ao titular, pela pacificação no
rio grande so sul; comenta as ações do presidente da
república na questão da pacificação e opina sobre os
procedimentos do marechal floriano nesta mesma questão.
local: baependi (minas gerais)
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data: 31/08/1895

940

artigo reproduzindo comunicação, dirigida ao povo brasileiro,
pela comissão encarregada de promover a manifestação ,
denominada "brinde nacional", uqe consistia na arrecadação
de donativos destinados a comprar uma casa para o presidente
da república , como retribuição as suas ações pela
pacificação do rio grande do sul ; e ofício dirigido aos
governadores dos estados solicitando suas contribuições.
"brinde nacional". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/08/1895

941

artigo do jornal do comércio , rio de janeiro, transcrevendo
artigo de ferreira de araújo , publicado no jornal estado de
são paulo , referentes aos procedimentos políticos do titular
na questão da pacificação do rio grande do sul; comenta o
discurso do presidente da república , proferido quando no dia
da pacificação; a questão da ilha de trindade e do amapá.
"o sr. Presidente da república". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/08/1895

942

artigo tecendo críticas aos procedimentos políticos dos que
se opoem ao governo de prudente de morais e ás suas ações na
questão da pacificação do rio grande do sul ; ressalta ,
dirigindo-se ao general francisco glicério, que os
descontentes não são os federalistas do rio grande do sul e
da capital federal e sim os políticos opositores ao governo
federal e ·s medidas adotas por este no congraçamento;
noticia a vista do titular a niterói a fim de examinar casa
para residir temporariamente , recebendo, no trajeto,
manifestações de congratulações da população.
"as arru·cas" . Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/08/1895

943

artigo de apoio aos jacobinos e de oposição ·queles que os
acusam de participantes e incitadores das arruaças que
ocorrem [na capital federal], em função da existência de uma
oposição as medidas de pacificação as medidas do rio grande
do sul adotadas pelo governo federal.
"notas do dia" . O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/08/1895

944

manifesto de dunshee de abranches, de exaltação as ações
governamentais de prudente de morais [escrito em função da
pacificação do rio grande do sul].
"pela paz". (recorte)
data: 08/18/1895

945

telegrama (cópia) de júlio de castilhos a prudente de morais,
informando que o [carlos maria teles] chegara a d.pedrito,
rio grande do sul, em busca de armamentos a fim de preceder a
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efetivação da dissolvição das forças rebeldes.
local: porto alegre
data: 03/09/1895

946

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós informando que o senador federal aprovou,
em 03.09.1895, o projeto de anistia aos rebeldes e que a
câmara federal resiste · aprovação alegando que a deposição
de armas das forças rebeldes não fora, totalmente, efetivada;
solicita medidas para que a anista seja aprovada.
local: rio de janeiro
data: 04/09/1895

947

telegrama (cópia) de júlio de castilhos a prudente de morais
solicitando, do titular, aviso sobre a possibilidade de
realizarem conferência telegráfica, no dia 05.09.1895.
local: porto alegre
data: 04/09/1895

948

anotações (cópia) do titular sobre [conferência telegráfica
marcada com júlio de castilhos]; determinação de data e
horário.
s/d

949

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais referente · efetivação da deposição das
armas das forças rebeldes e · concessão de anistia a este.
local: pelotas
data: 05/09/1895

950

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais transcrevendo telegrama dos coronéis
[baltazar da silveira e lídio correira] em que este informas
ao general galvão, a situação da deposição de armas dos
rebeldesnas sua respectivas jurisdições.
local: pelotas
data: 05/09/1895

951

telegrama (cópia) de hercílio luz, governador de santa
catarina, a prudente de morais referentes ·s acusações feitas
a sua pessoa de naão promover garantias constitucionais no
seu estado; · publicação do artigo do jornal correio da manhã
[santa catarina], insultando sua honra; a incidentes
ocorridos entre grupos políticos federalistas e
representantes do governo de santa catarina.
local: florianópolis
data: 06/09/1895

952

telegrama (cópia) de júlio de castilhos a [prudente de
morais], referente a resistência do general inocêncio galvão
de queirós, de promover a efetivação da deposição de armas
pro parte das forças rebeldes, acusando-o de opositor ao
governo no rio grande do sul, e ao governo federal e de
federalista.
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data: 06/09/1895
observaç„o: telegrama copiado sem a primeira folha e sem as de número 22
e 24; faz manção a telegrama-resposta de prudente de morais,
datado de 07.09.1895.

953

carta (cópia) de campos sales a prudente de morais
expresaando opiniões · questão da ilha de trindade,
envolvendo diplomáticas entre brasil e inglaterra.
local: são paulo
data: 07/09/1895

954

telegrama (cópia) de prudente de morais e júlio de castilhos,
referente ·s ações realizadas pelo general inocêncio galvão
de queirós, segundo comunicações desse ao titular em
05.09.1895, no sentido de tornar efetiva a deposição das
armas das forças rebeldes do rio grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 07/09/1895

955

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós, a
prudente de morais referentes a seus esforços no sentido de
tornar efetiva a deposição das armas das forças rebeldes do
rio grande do sul, informando que ordenou a todos os chefes
das forças legais que procedessem ao recolhimento das armas.
das armas.
local: pelotas
data: 08/09/1895

956

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais transcrevendo telegramas dos coronéis
carlos teles e toledo ribas, em que estes informam sobre o
encaminhamento do [11º batalhão de cavalaria] e corpo de
transportes a fim de procederem a deposição das armas de
forças rebeldes.
local: pelotas
data: 08/09/1895

957

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais transcrevendo telegrama do coronel
correia, comandante das forças que guarnecem a estrada de
ferro norte até são gabriel, no ro grande do sul, em que este
informa as ações e manobras militares, realizadas em sua
jurisdição, no sentido de efetivar a deposição das armas das
forças rebeldes.
local: pelotas
data: 08/09/1895

958

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós referente · necessidade da efetivação da
deposição das armas das forças rebeldes, pricipalmente as sob
controle de aparício saraiva, para a consolidação da paz e a
concessão de anistia.
local: ilha grande
data: 09/09/1895
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959

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morai referente · dissolução, pelo general do
destacamento do 1º batalhão de infantaria de porto alegre.
local: pelotas
data: 09/09/1895

960

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais transcrevendo telegrama do tenente-coronel
carlos pinto, comandante de brigada de observação da
fronteira do chuí e guarnição da cidade do rio grande do sul,
informando este, não existir força revolucionária em sua
jurisdição.
local: pelotas
data: 09/09/1895

961

carta (cópia) de antônio correia da costa, governador do mato
grosso, a prudente de morais, informando sobre a situação
financeira do estado do mato grosso, herdada da gestão
anterior, que consiste no equilíbrio das finanças, comenta
suas preocupações ao atraso deste estado, apesar da
existência de riquezas, agravado, ainda mais, pelas
dificuldades de transporte e de comunicação e solicita ao
titular apoio as medidas pelo seu governo.
local: cuiabá
data: 11/09/1895

962

carta (cópia) de prudente de morais a francisco glicério
referente a seu parecer ao substitutivo do projeto n. 34, ao
senado federal , versando sobre reserva especial,
licenciamento e anista a oficiais militares que se envolveram
em conspirações.
local: rio de janeiro
data: 11/09/1895

963

anotações (cópia) do titular acerca do seu parecer
substitutivo ao projeto n. 36 (sic) [do senado federal]:
transcrição do citado substitutivo e do projeto de decreto
sugerido pro ele a francisco glicério.
data: 22/09/1895

964

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós, referente · efetivação da deposição das
armas das forças rebeldes de aparício saraiva que, segundo o
titular, contribuirão para a aprovação da anistia [aos
rebeldes participantes da revolução federalistas], pelo
congresso nacional.
data: 13/09/1895

965

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós, informando que o general barnardo vasques,
ministro da guerra, providenciará a retirada, de porto
alegre, do tenente-coronel emídio danta barreto, conforme
reclamação do general galvão; solicita que apresse a
deposição das armas das forças rebeldes sob controle de
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aparício saraiva.
local: rio de janeiro
data: 20/09/1895

966

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais transcrevendo telegrama do coronel carlos
teles, de 21.09.1895, informando sobre o desarmamento das
forças no sul.
local: pelotas
data: 23/09/1895

967

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós referente ao desarmamento das forças
rebeldes no sul, destacando-se a hesitação por parte dos
chefes rebeldes, rafael cabela, adão e outros em depor armas,
temendo agressões das forças legais comandandas pelos general
hipólito ribeiro e pelo capitão joão francisco.
local: rio de janeiro
data: 24/09/1895

968

telegrama (cópia) de prudente de morais a júlio de castilhos
governador do rio grande do sul, referente · deposição das
armas das forças rebeldes no sul, transcrevendo trecho do
telegrama do coronel carlos teles, de 21.09.1895, dirigido ao
general galvão informando detalhes sobre a deposição.
local: rio de janeiro
data: 24/09/1895

969

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais referente · deposiçao das armas das forças
rebeldes no sul e os esforços realizados para a efetivação
desta.
local: pelotas
data: 25/09/1895

970

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós, referente · deposição das armas das forças
rebeldes no sul, destacando sua satisfação em controlar que
os ex-revolucionários cumprem o compromisso firmado, em
23.08.1895, e que a paz no sul consolida-se.
local: rio de janeiro
data: 08/10/1895

série: 1 - códices
subsérie: 5 - livro 5
antiga notação: ap57
notação
971

descrição
telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais, referente · deposição
das armas das forças rebeldes no sul que, segundo o
governador do rio grande do sul, correrá brevemente; comenta
a importância de manter as forças legais dos generais
hipólito ribeiro, francisco rodrigues lima mena barreto até a
efetivação da deposição e o retorno da normalidade no sul.
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local: porto alegre
data: 10/10/1895

972

carta (cópia) de lauro sodré, governador do pará, a prudente
de morais, referente · realização da exposição interestadual
no dia 15.11.1896, solicitando o apoio e a presença do
titular no evento; congratula o titular pelo acordo de paz do
rio grande do sul, expressando sua opinião contrária a
concessão da anistia; afirma seu apoio político ao presidente
da república.
local: belém
data: 01/10/1895

973

carta (cópia) de bernardo vasques, ministro da guerra, a
prudente de morais, informando os telegramas que contêm as
ordens que transmitiu ao general galvão, sobre os
procedimentos serem adotados por este, com relação ·
deposição das armas forças rebeldes do sul.
local: rio de janeiro
data: 14/10/1895

974

telegrama (cópia) do general bernardo vasques, ministro da
guerra, ao general inocêncio galvão de queirós orientando
este quanto aos procedimentos a serem adotados para a
dispensa das forças legais, uma vez que as força rebeldes já
se encontravam desarmadas e dispersas.
local: s/l
data: 11/10/1895

975

telegrama (cópia) do general bernardo vasques, ministro da
guerra, ao general inocêncio galvão de queirós autorizando
este a manter, região serrana, no sul, as forças legais sob o
comando do general mena barreto, em função da resistência de
alguns grupos rebeldes.
local: s/l
data: 11/10/1895
observaç„o: esta correspondência foi recebida por prudente de morais
quando se encontrava na praia, em icaraí.

976

telegrama (cópia) de prudente de morais a cícero dantas
martins, barão de geremoabo informando que o governo federal
só pode intervir em negócios peculiares dos estados nos casos
previstos no art. 6º da constituição federal.
local: capital federal
data: 20/10/1895

977

telegrama (cópia) de prudente de morais a [josé vieira de
araújo peixoto], vice governandor de alagoas, referente ·s
desordens ocorridas em alagoas, na data de 22.10.1895,
comunicando que o governo federal providenciará a punição dos
responsáveis.
local: capital federal
data: 23/10/1895
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978

telegrama (cópia) de prudente de morais ao general inocêncio
galvão de queirós. Informando que francisco de paula
rodrigues alves, ministro da fazenda, forneceu verba para o
pagamento das forças civis que estavam sendo dissolvidas; e
que os comandos das fornteiras deveriam ser confiados a
oficiais generais e a superiores do exército.
local: capital fedeal
data: 29/10/1895

979

telegrama (cópia) de prudente de morais ao coronel carlos
teles informando que não cabe · presidência da república
promover no exército e que suas ações são limitadas por lei;
que existe um projeto, pendente no congresso nacional, já
aprovado pela câmara dos deputados e que, se convertido em
lei, autorizará o governo a confirma os comissionários no
primeiro porto e que lei favorecerá ao coronel teles e a
todos os comissionários em serviço da guerra.
local: rio de janeiro
data: 01/11/1895

980

telegrama (cópia) de protásio alves, presidente da assembléia
legislativa do rio grande do sul, a prudente de morais,
agradecendo, em nome dos representantes da dita assembléia, a
ação do titular de ter mandado sutar a execução da ordem que
cassava as comissões do primeiro posto aos defensores do
governo e da república.
local: porto alegre
data: 03/11/1895

981

telegrama (cópia) de protásio alves, presidente da assembléia
legislativa do rio grande do sul, a prudente de morais,
solicitando que os civis que se encontravam a serviço da
república não sejam dispensados sem recebeem os seus
vencimentos.
local: porto alegre
data: 05/11/1895

982

telegrama (cópia) do general inoc6encio galvão de queirós a
prudente de morais informando que os dois corpos de força
civil de livramento não foram dissolvidos, que a extinção da
brigada (não explícita), em 01.11.1895, importou passar o
tenente-coronel paulo castro de comandante de brigada a
comandante de fronteiras; que atraso de pagamento das forças
legais não é de sua responsabilidade.
local: pelotas
data: 08/11/1895`

983

telegrama (cópia) de júlio de castilhos, governador do rio
grande do sul, a prudente de morais, informando que a
assembléia legislativa do rio grande do sul encontra-se
satisfeita [pela ação do titular de sustar a execução da
ordem que cassava as comossões do primeiro posto aos
defensores do governador e da república, ver doc. 980.
local: porto alegre
data: 08/11/1895
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984

telegrama (cópia) do general inocêncio galvão de queirós a
prudente de morais transcrevendo trechos de telegramas do
general mena barreto referentes aos procedimentos do capitão
santos filho, suspeito de envolvimento em negócios
pecuniários fraudulentos e de sublevação de forças legais no
sul; informa que submeterá o capitão ao conselho de
investigação.
local: pelotas
data: 13/11/1895

985

despacho (cópia) de roberto cecil salisbury, ministro das
relações exteriores da inglaterra, dirigido ao ministro das
relações exteriores do brasil, carlos de carvalho e a
presidência da república, referente · questão da soberania da
ilha de trindade,disputada, diplomaticamente, entre o brasil
e a inglaterra, destacando-se os posicionamentos políticos e
ddiplomáticos desta em relação a questão.
local: s/l
data: 16/11/1895

986

carta (cópia) de prudente de morais a rodrigo otávio,
secretário da presidência da república, referente ao projeto
da câmara dos deputados de concessão de anistia aos
envolvidos na deposição do governador de alagoas, o barão de
traipu; ao oferecimento de uma emenda a este projeto pelo
senado federal, de extenção desta anistia aos envolvidos na
redução federalista do rio grande do sul, que foi aprovada
pelo senado, sendo porém, rejeitada pela câmara e ·
subsequente apresentação de projeto, pelo deputado federal
franscisco glicério, versando sobre esta questão,
transformada em lei a 21.10.1895.
data: 19/11/1895
observaç„o: carta transcrita no livro do rodrigo otávio.
carta transcrita no livro de rodrigo otávio "minhas memórias
dos outros" vol. I. Pg.205 a 207.

987

telegrama (cópia) da relação do jornal diário popular, do rio
grande do sul, ao titular, denunciando ameaças feitas pelo
general inocêncio galvão de queirós a esta folha; solicita do
presidente da república prividência e garantias de segurança.
local: pelotas
data: 29/11/1895

988

ata da sessão de 03.06.1895 do senado federal referente ã dis
cussão do projeto de anistia que deveria ser concedido aos re
voltosos do rio grande do sul.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/06/1895

989

artigo de anônimo, "f", referente · opinião do partido repu
blicano federal na câmara dos deputados a respeito da anistia
que deveria ser concedida aos revoltosos do rio grande do

158

Fundo Prudente de Morais
Código SF

sul.
a notícia. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/09/1895

990

artigo referente · divergência entre o partido republicano
federal e o governo do titular a respeito do projeto de
anistia que deveria ser concedida aos revoltosos do rio
grande do sul.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/09/1895

991

artigo de anônimo, "proudhomme", tecendo críticas · câmara
dos deputados pelo adiamento da votação do projeto de anistia que deveria ser concedida aos revoltosos do rio grande
do sul.
"semana política". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/09/1895

992

artigo de anônimo, "g.m.", tecendo críticas · câmara dos depu
tados pelo adiamento da votação do projeto de anistia que deveria ser concedida aos revoltosos do rio grande do sul.
"flechas". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/09/1895

993

artigo de anônimo "g.m.", tecendo críticas a francisco
glicério, presidente da câmara dos deputados, por sua rejei
ção ao pedido do deputado josé mariano carneiro da cunha de
discussão do projeto de anistia aos revoltosos do rio grande do sul.
"flechas". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/09/1895
observaç„o: s

994

anotação (cópia) de agenda do titular comentando sua mudança
de endereço.
local: rio de janeiro
data: 25/09/1895

995

artigo referente · ausência de apoio por parte da câmara dos
deputados ao projeto de anistia ampla e incondicional votada
pelo senado federal.
"a anistia". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 25/09/1895

996

ata da sessão de 25.09.1895 da câmara dos deputados referente
· discussão e votação do projeto concedendo anistia ·s
pessoas que direta ou indiretamente tomaram parte nos
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movimentos políticos até 23 de agosto de 1895.
[diário oficial]. (recorte)
movilocal: rio de janeiro
data: 25/09/1895

997

carta (cópia) de francisco rangel pestana para o titular informando a sua desistência em assumir o cargo de ministro do
supremo tribunal em virtude da demora do ato de sua demissão
do cargo de presidente do banco da república.
local: rio de janeiro
data: 25/09/1895

998

artigo referente aos incidentes ocorridos após a não aprovação da emenda do senado federal, pela câmara dos deputados,
concedendo anistia ampla aos implicados na revolução federalista.
gazeta de notícias. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/09/1895

999

artigo tecendo elogios · câmara dos deputados pela não apresentação da emenda do senado federal concedendo anistia ampla aos implicados na revolução federalista; criticando o se
nado federal pelo encamin hamento da referida emenda e as a
gitações a sessão da câmara.
"a anistia". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/09/1895

1000

artigo referente aos acontecimento que transcorreram após a
sessão da câmara dos deputados que rejeitou o projeto de anistia ampla.
"depois da sessão". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/09/1895

1001

artigo referente · homenagem prestada pelos alunos do colégio
salesiano de artes e ofícios de santa rosa, de niterói, ao ti
tular, por ocasião da sua transferência residencial para aque
la localidade.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/09/1895

1002

ata da sessão de 26.09.1895 do senado federal referente · dis
cussão e aprovação da mensagem de solidariedade, apresentada
eplo senador vicente machado, · câmara dos deputados pelos in
cidentes ocorridos após a votação do projeto de anistia
ampla.
[diário oficial] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/09/1895
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1003

ata da sessão de 26.09.1895 da câmara dos deputados referente
· discussão dos incidentes transcorridos após a não aprovação
do projeto de anistia ampla; apresentação de requerimento, do
deputado francisco glicério, suspendendo os trabalhos até a a
apuração dos culpados pelos incidentes e posteriormente
retira do diante da promessa do presidente da república de
elucidar os fatos.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/06/1895

1004

artigo referente aos incidentes ocorridos após a votação da
câmara dos deputados sobre a anistia ampla aos delitos políti
cos cometidos até 23.08.1895.
"arruaças". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 26/09/1895

1005

ata da sessão de 27.09.1895 da câmara dos deputados referente
ao pronunciamento do deputado pinto da rocha criticando
publicação de jornal (não explícito) que o acusava de ter
agredido
um popular; ao proununciamento do deputado vitorino monteiro
afirmando que o voto do deputado pedro gonçalves moacir, a
favor da anistia ampla, não reflete a opinião do partido repu
blicano do rio grande do sul; e · declaração do deputado eduardo ramos desmentindo a versão de que teria proferido um
discurso da sacada do jornal cidado do rio.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/09/1895

1006

artigo de pedro ferreira viana tecendo críticas ao projeto de
anistia aprovado pela câmara dos deputados e afirmando a necessidade de se esquercer os agravos, único meio de fazer uma
paz duradoura.
"anistia geral". Gazeta da tarde (recorte)
local: s/l
data: 27/09/1895

1007

artigo tecendo críticas ao titular por ter atendido as exigên
cias do general francisco glicério de demitir as autoridades
policiais que diziam ter sido culpadas pelos incidentes ocorridos após a votação do projeto de anistia.
"sua excelência jano". Gazeta da tarde (recorte)
local: s.l.
data: 27/09/1895

1008

artigo tecendo críticas · câmara dos deputados, na pessoa do
lider do partido republicano, deputado francisco glicério,
por não ter concedido a palavra aos deputados da oposição e
pela exigência dirigida ao titular para que demitisse o chefe de polícia do rio de janeiro.
"cortiço legislativo". Correio da tarde. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/09/1895
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1009

local: rio de janeiro
data: 27/09/1895

1010

artigo criticando os incidentes ocorridos após a votação do
projeto de anistia pela câmara dos deputados e denunciando o
dr. André cavalcanti, chefe de polícia do rio de janeiro,
como o único responsável pelos acontecimentos.
"falamos franco". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/09/1895

1011

artigo criticando o jornal o país pela denúncia publicada
contra andré cavalcanti, chefe de polícia do rio de janeiro,
apontando o mesmo como responsável pelos incidentes ocorridos
após a votação do projeto de anistia ampla pela câmara dos
deputados.
"o poder da verdade". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/09/1895

1012

artigo referente aos incidentes ocorridos por ocasião da vota
ção do projeto de anistia pela câmara dos deputados; · demissão dos delegados de polícia atendendo pedido da citada câmara; e citando mensagem de solidariedade dos senado federal
aos deputados pelos desacatos que sofreram.
"a anistia". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 27/09/1895

1013

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, transmitindo telegramas de paula castro e joão de deus
guimarães referentes ao desarmamento dos revolucionários do
rio grande do sul.
local: pelotas
data: 28/09/1895

1014

telegrama (cópia) do titular para inocêncio galvão de queirós
dizendo que notícias procedentes do sul afirmam que os ex-revoltosos ainda não depuseram as armas e que as forças legais
estão sendo dissolvidas; e pede informa;cão urgente.
local: rio de janeiro
data: 01/09/1895

1015

carta (cópia) de francisco furquim werneck para o titular pedindo auxílio e conselho visando superar as dificuldades financeiras em que se encontra a prefeitura do distrito
federal.
local: rio de janeiro
data: 03/09/1895

1016

artigo de anônimo, "a.t.", referente aos boatos de divergencias entre o titular e um ministro (não explícito) e a possí-
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vel saída deste de seu ministério.
a notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/09/1895

1017

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, informando que, além da quantia enviada para pagamento
dos corpos do exército precisará de novos suprimentos financeiros.
local: elotas
data: 03/09/1895

1018

telegrama (cópia) do titular para inocêncico galvão de queirós informando que o senado federal parovou o projeto de anis
tia e que se faz necessário efetuar a deposição e entrega das
armas pelos ex-rebeldes para evitar que a câmara dos deputados rejeite tal projeto.
local: rio de janeiro
data: 04/09/1895

1019

carta (cópia) de josé joaquim de morais sarmento e augusto le
onardo salgado guareta para o titular, relatando o atentado
cometido pelo governador de santa catarina contra as pessoas
de abilio gomes e honório sarmento carneiro da cunha.
local: florianópolis
data: 06/09/1895

1020

local: rio de janeiro
data: 08/09/1895

1021

artigo referente · viagem do titular e desua comitiva para
ilha grande e angra dos reis.
"viagem do sr. Presidente da república". Jornal do comércio
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/09/1895

1022

local: rio de janeiro
data: 09/09/1895

1023

artigo elogiando o titular por ter caminhado entre a multidão, do palácio do itamarati ao quartel localizado na praça
da república.
"a propósito...". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/09/1895

1024

artigo de anônimo, "aristides", elogiando a política de pacificação do titular e tecendo críticas · oposição desencadeada
pelos florianistas e pelos castilhistas.
"publicações a pedido". "a situação e a ordem pública".
jornal (recorte)
local: s.l.
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data: 10/09/1895

1025

artigo descrevendo a viagem do titular, juntamento com sua co
mitiva, · ilha grande ·s instalções do lazareto.
"viagem do sr. Presidente da república". Jornal do comércio
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/09/1895

1026

artigo referente aos boatos de sublevação de tropas em niterói e que impedia o retorno do titular de sua viagem · ilha
grande, e tecendo críticas · oposição desencadeada contra o
governo do titular.
"águ
"águas turvas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/09/1895

1027

artigo de aônimo, "f", referente aos boatos de sublevação de
tropas contra o governo do titular; e · aclamação popular recebida pelo titular na sua chegada ao arsenal de marinha.
a notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/09/1895

1028

ata da sessão de 11.09.1895 da câmara dos deputados referente
ao pronunciamento do deputado tomás cavalcanti defendendo o
clube militar das críticas do senador barão do ladário; ·
apresentação de requerimento do citado deputado e dirigido ao
titular, solicitando informações a respeito da pacificação do
rio grande do sul.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/09/1895

1029

carta (cópia) de bernardo vasques para o titular, dizendo ter
recebido um telegrama do general inocêncio galvão de queirós
informando a respeito da pacificação do rio grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 12/09/1895

1030

carta (cópia) de bernardo vasques para o titular, enviando em
anexo, o telegrama recebido do general inocêncio galvão de
queirós, tratando da pacificação do rio grande do sul.
local: s/l
s/d

1031

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para bernardo vasques e ao titular, informando a respeito do desarmamento e dispersão das tropas rebeldes no rio grande do sul.
local: pelotas
data: 12/09/1895
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1032

ata da sessão de 13.09.1895 do senado federal, referente ao
pronunciamento do senador rui barbosa a respeito do papel do
senado e da câmara dos deputados · discussão do projeto apresentado pelo senador ramiro barcelos criando, no exército e
na armada, uma reserva especial destinada aos oficiais efetivos envolvidos em atos políticos até 23.08.1895 e que obtiveram anistia.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/09/1895

1033

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, transmitindo telegramas recebidos dos coronéis pedro ribas e josé florêncio de tolego ribas a respeito da deposição
das armas pelos revolucionários do rio grande do sul.
local: pelotas
data: 13/09/1895

1034

artigo referente ao pronunciamento contrário do senador rui
barbosa em relação ao projeto apresentado por ramiro barcelos, criando uma reserva especial para os oficiais
anistiados.
"anistia correccional". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 14/09/1895

1035

ata da sessão de 14.09.1895 do senado federal referente · dis
cussão e votação do projeto do senador ramito barcelos criando uma reserva especial no exército e na armada, destinada
aos oficiais anistiados.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 14/09/1895

1036

artigo de anônimo, "g.m.", referente ·s emendas do projeto de
anistia apresentadas no senado federal e atribuídas como sendo da vontade do titular, e ao prazos que deveriam ser fixados para os oficiais anistiados permanecerem na reserva.
"flechas". Cidade do rio. Rio de janeiro, 15.09.1895 (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/09/1895

1037

artigo de anônimo, "prodhomme", referente · discussão e votação do projeto de anistia no senado federal.
"semana política". Cidade do rio. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/09/1895

1038

artigo referente ao projeto de anistia aprovado pelo senado
federal e remetido · câmara dos deputados para ser discutido
e votado.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/09/1895

165

Fundo Prudente de Morais
Código SF

1039

artigo referente · aceitação do pedido de demissão formulado
por francisco rangel pestana para deixar o cargo de
presidente do banco da república e o convite feito pelo
titular para que o mesmo ocupe o lugar de membro no supremo
tribunal federal.
o país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/09/1895

1040

artigo referente ao embarque do titular no arsenal de marinha, acompanhado de sua comitiva, para viagem de visita ·
fortaleza de santa cruz (rio de janeiro); e aos teste de artilharia efetuados na ocasião.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/09/1895

1041

artigo referente a uma carta enviada ao jornal do brasil por
um comerciante dizendo do apoio manifestado pelos capitalistas e banqueiros ao governo provisório por ocasião da evolução política do sistema monárquico para a república; do descaso dos políticos para com o comério e a indústria; e conclamando os srs. Quintino bocaiúva e francisco de paula mairink, presidente da associação comercial do rio de janeiro,
para lutarem pela reconciliação dos brasileiros.
"o comercio e a paz". Jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/09/1895

1042

artigo referente · declaração do titular de que somente governerá se houver a paz; · situação política do país por ocasião da posse do titular; e · responsabilidade da câmara dos
deputados diante da votação do projeto de anistia já aprovado
pelo senado federal.
"a anistia". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/09/1895

1043

artigo referente · manifestação organizada pelos operários do
arsenal de guerra e dirigida ao titular felicitando-o pela pa
cificação do rio grande do sul; · poesia distribuída na ocasi
ão, de autoria de aprígio mendonça e oferecida ao titular.
"manifestação". Jornal do comério. Rio de janeiro,20.09.1895
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/09/1895

1044

ata da sessão de 20.09.1895 da câmara dos deputados referente
ao projeto do senado federal concedendo anistia a todas as
pessoas que tomaram parte em atos de conspiração ou rebelião
até 23.08.1895; e ao projeto da câmara dos deputados conceden
do anistia a todas pessoas que tomaram parte em atos políticos nos estados de alagoas e goiás.
[diário oficial]. (recorte)
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local: rio de janeiro
data: 20/09/1895

1045

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, referente ao desarmamento de tropas no rio grande do
sul; pedindo a retirada do tenente coronel emidio dantas barreto, de porto alegre, e informando que cassiano nascimento
tem convidade oficiais para participarem de movimentos revolu
cionários.
local: pelotas
data: 20/09/1895

1046

carta (cópia) de artur vieira peixoto para o titular, comunicando a transladação do cadáver do marechal floriano peixoto
pa
ra o cemitério de são joão batista da lagoa, conforme deliberação da viúva do mesmo, josina vieira peixoto.
local: rio de janeiro
data: 20/09/1895

1047

artigo referente · oposição da câmara dos deputados, ao projeto de anisita aprovado pelo senado federal, visando causar
a rupturua do acordo de paz celebrado em 23.08.1895 e levar
o titular · renúncia do cargo.
"algumas palavras". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/09/1895

1048

artigo referente aos entendimentos visando apresentar um projeto de anistia que expressasse o pensamento do senado federal e da câmara dos deputados; · oposição de francisco glicério, lider do partido republicano federal, ao governo do titular; e · pressão dos jacobinos para que o titular
renunciasse ao cargo de presidente da república.
"a anistia". Cidade do rio (recorte)4
local: rio de janeiro
data: 29/09/1895

1049

artigo tecendo críticas ao jornal o país por ter dirigido ao
dr. André cavalcanti a acusação de traidor e de responsável
pelos incidentes ocorridos após a votação do projeto de anis
tia pela câmara dos deputados.
"a traição". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 29/09/1895

1050

artigo referente · homenagem dos niteroienses ao titular pelo acordo de paz firmado com os revoltosos do rio grande do
sul.
"a paz". Gazeta de notícias. Rio de janeiro, 29.09.1895 (recortes)
local: rio de janeiro
data: 29/09/1895
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1051

artigo tecendo comparções entre o desacato sofrido por um
deputado (não explícito) pelos alunos da escola militar com
o desacato sofrido pelos deputados, após rejeitarem o projeto de anistia ampla; e referente · oposição do partido republicano federal, na pessoa do seu líder, deputado francisco
glicério, ao governo do titular.
"coisas políticas". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 30/09/1895

1052

artigo tecendo críticas aos discursos pronunciados por ocasião da transladação do corpo do marechal floriano peixoto, por
conterem ofensas ao titular, ao seu vice-presidente manuel vi
torino pereira, ao senado federal e · política.
gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 30/09/1895

1053

artigo elogiando o titular pelas demissões dos funcionários
públicos (não explícitos) que o insultaram por ocasião da
transladação do corpo do marechal floriano peixoto para o
cemitério de são joão batista; e tecendo críticas ao partido republicano federal e ao deputado francisco glicério por
sua oposição ao governo do titular.
"governo desagravado". Coreio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 01/10/1895

1054

telegrama (cópia) de inocêncio de queirós para o titular
transmitindo comunicação do coronel carlos teles a respeito
do desarmamento de tropas revolucionárias no rio grande do
sul.
local: pelotas
data: 01/10/1895

1055

ata da comissão de constituição, poderes e diplomacia do senado federal, referente · aprecição e votação da emenda que
concede anistia a todos os que tomaram parte em movimentos se
diciosos ou atos de conspiração e rebelião até 23.08.1895.
[diário oficial] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 02/10/1895

1056

artigo referente ·s informações publicadas no jornal a notícia (rio de janeiro), a respeito da emenda do projeto de anistia do senado federal não apoiada pela câmara dos deputados; e ·s várias emendas ao projeto de anistia apresentados
pelos srs. Deputados · mesa da câmara.
"a anistia". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 02/10/1895

1057

artigo referente · transcrição de carte remetida pelo titular
ao senador josé de almeida barreto, agradecendo a constitui-
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ção de comissão incumbida de obter recursos destinados · aqui
sição de um prédio para lhe ser oferecido, como gratidão pelo
restabelecimento da paz; e solicitando do destinatário e de
seus companheiros de comissão que desistam daquele generoso
intento.
"brinde nacional". Diário oficial (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/10/1895

1058

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, transmitindo informações a respetio de desarmamento de
tropas no rio grande do sul.
local: pelotas
data: 03/10/1895

1059

artigo referente · transcrição de carta enviada pelo titular
ao senador josé de almeida barreto, agradecendo a formação
de comissão destinada a angariar fundos destinados · aquisição de um prédio para lhe ser oferecido, como gratidão pelo
restabelecimento da paz; e solicitando do destinatário e de
seus companheiros de comissão que desistam daquele generoso
intento.
"brinde nacional". Jornal do comério (recorte)
local: rio de janeiro
data: 03/10/1895

1060

anotação (cópia) do titular, referente ·s felicitações recebidas pela passagem do seu aniversário.
local: s.l.
data: 04/10/1895

1061

artigo tecendo elogios · comissão de constituição, poderes e
diplomacia do senado federal, por ter sustentado a emenda rejeitada pela câmara dos deputados, concedendo anistia para
todos que tomaram parte em atos políticos até 23.08.1895.
"a emenda". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 04/10/1895

1062

artigo referente · transcrição da carta enviada pela comissão
do "brinde nacional" para o titular, informando que os donati
vos angariados e que destinavam · aquisição de um prédio para
o titular, em gratidão pelo restabelecimento da paz, serão aplicados na criação de um estabelecimento de caridade que levará o nome do titular; e que os trabalhos da comissão serão
encerrados atendendo pedido do titular.
"brinde nacional". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 04/10/1895

1063

artigo referente ·s homenagens, transmitidas ao titular pelos
operários da imprensa nacional, diário oficial e por autoridades civis e militares, por ocasião da passagem do seu aniversário; · transcrição de telegrama enviado pelo general inocêncio galvão de queirós ao titular apresentando suas feli-
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citações.
jornal do comério (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/10/1895

1064

ata da sessão de 05.10.1895 do senado federal, referente ·
votação da emenda que concede anistia a todas as pessoas que
tomaram parte em acontecimentos sediciosos até 23.08.1895.
[diário oficial] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/10/1895

1065

ata da sessão da comissão de constituição, legislação e
justiça da câmara dos deputados, referente · discussão e
votação do projeto que concede anistia a todas as pessoas
envolvidas nos movimentos revolucionários ocorridos até
23.08.1895.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/10/1895

1066

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, transmitindo informação do coronel carlos maria da silva
teles, de que as forças revolucionárias do rio grande do sul
foram desarmadas e dissolvidas.
local: pelotas
data: 07/10/1895

1067

ata da sessão de 08.10.1895 da câmara dos deputados,
referente · discussão e votação do projeto nº 204, concedendo
anistia a todas as pessoas envolvidas nos movimentos
revolucionários ocorridos até 23.08.1895, com as restrições
que estabelece.
[diário oficial] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/10/1895

1068

notícia referente ao presente que recebeu o titular, do dr.
ernesto de sousa e oliveira coutinho.
jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/10/1895

1069

notícia referente · ordem do dia assinada pelo general inocêncio galvão de queirós, comunicando o desarmamento e dissolução de tropas revolucionárias no rio grande do sul.
s/jornal (recorte)
local: s.l.
data: 08/10/1895

1070

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, comunicando que para proceder o pagamento das forças civis faz-se necessário o suprimento da caixa militar.
local: pelotas
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data: 08/10/1895

1071

carta (cópia) do titular para antonio teixeira mendes agradecendo as felicitações recebidas na passagem de seu aniversário, pelo restabelecimento da paz e pela recusa do "brinde
nacional"; e comunicando o desarmamento das tropas federalistas e que irá providenciar a dispensa das forças patrióticas
de júlio de castilhos.
local: niterói
data: 09/10/1895

1072

ata da sessão de 09.10.1895 da câmara dos deputados referente · 2a. Discussão do projeto no. 204, concedendo a anistia
a todas as pessoas que direta, ou indiretamente, envolveramse nos movimentos revolucionários ocorridos até 23.08.1895.
[diário oficial] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/10/1895

1073

ata da sessão de 10.10.1895 da câmara dos deputados, referente a 3a. Discussão do projeto no. 204, concedendo a anistia
as pessoas que direta, ou inderetamente, envolveram-se nos
movimentos revolucionários ocorridos até 23.08.1895.
[diário oficial] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 10/10/1895

1074

ata da sessão de 11.10.1895 da câmara dos deputados, referente ao substitutivo ao projeto no. 16-a, dispensando as exigên
cias regulamentares para todos os alunos da escola militar.
imprensa nacional
local: rio de janeiro
data: 11/10/1895

1075

ata da sessão de 11.10.1895 da comissão (não explícita) da câ
mara dos deputados, referente · redação para discussão do pro
jeto no. 16, dispensando as exigências regulamentares a todos
os alunos da escola militar.
imprensa nacional. Rio de janeiro, 11.10.1895
s/d

1076

ata da sessão de 11.10.1895 da câmara dos deputados, referente · discussão, votação e redação do projeto nº 204-a,
concedendo anistia a todas as pessoas que direta ou
indiretamente envolveram-se em movimentos revolucionários
ocorridos até 23.08.1895.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/10/1895

1077

artigo referente · publicacção do jornal do comércio reproduzindo telegrama enviado pelo general inocêncio galvão de quei
rós ao titular, informando o desarmamento e a dissoluç·o das
tropas revolucionárias no rio grande do sul.
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"o desarmamento". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/10/1895

1078

ata da sessão de 11.10.1895, da câmara dos deputados, referente · emenda e ao substitutivo do projeto no. 16-b.
imprensa nacional. Rio de janeiro, 14.10.1895
s/d

1079

ata da sessão de 14.10.1895, da câmara dos deputados,
referente · redação final do projeto apresentado por ramiro
barcelos criando uma reserva especial para os oficiais
anistiados.
imprensa nacional, rio de janeiro, 14/10/1895
local: rio de janeiro
data: 14/10/1895

1080

artigo referente ao telegrama do coronel carlos teles informando o desarmamento das tropas federalistas no rio grande
do sul; e tecendo elogios ao titular, pela política desenvol
vida em seu governo, e a júlio de castilhos pelo seu esforço
em favor da pacificação.
"a paz". O país (recorte)
local: rio de janeiro
data: 14/10/1895

1081

ata da sessão de 14.10.1895 do senado federal, referente ao
ofício da câmara dos deputados remetendo a proposição no. 76,
anistiando todas as pessoas que direta ou indiretamente envol
veram nos movimentos revolucionários ocorridos até
23.08.1895.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 14/10/1895

1083

anotação (cópia) do titular referente ao seu retorno de icaraí (niterói).
local: s.l.
data: 17/10/1895

1084

telegrama (cópia) de joaquim manuel rodrigues lima para o titular comunicando ser imprescindível sua viagem a caxambu e
solicita ordem para que o comandante (não explícito), do 3o.
distrito militar, apoie a posse do barão camaçari, seu substi
tuto.
local: bahia
data: 17/10/1895

1085

ata da sessão de 18.10.1895 do senado federal referente a 2a.
discussão e votação da proposição no. 76 de autoria da câmara dos deputados, anistiando todas as pessoas que direta ou
indiretamente envolveram nos movimentos revolucionários ocor
ridos até 23.08.1895.
[diário oficial]. (recorte)
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local: rio de janeiro
data: 18/10/1895

1086

ata da sessão de 18.10.1895 do senado federal referente ao pe
dido do senador cristiano benedito otoni no sentido de dispen
sar a distribuição avulsa do diário do congresso para que a
proprosição nº 76, da câmados dos deputados, pudesse entrar
na ordem do dia de 9.10.1895.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/10/1895

1087

telegrama (cópia) do barão de camaçari para o titular, informando ter assumido o governo do estado da bahia e de estar
solidário com o governador licenciado [joaquim manuel rodrigues lima], e quje continua a prestar seu apoio ao governo do
destinatário.
local: bahia
data: 18/10/1895

1088

ata da sessão de 22.10.1895 da comissão de marinha e guerra
do senado federal referente · discussão e o parecer da proposição no. 82 da câmara dos deputados, dispensando as exigências regulamentares para a matrícula dos alunos da escola militar que envolveram em atos de indisciplina.
imprensa nacional. Rio de janeiro, 1895
local: rio de janeiro
data: / /1895

1089

artigo referente · permissão do titular para que os alunos,
oficiais e praças desligados da escola militar por motivo de
indisciplina, em março de 1895, pudessem retornar; e · rejei
ção por parte do senado federal dp rojeto da câmara dos depu
tados que versava sobre o assunto.
"várias notícias". S/jornal (recorte)
local: s.l.
data: 26/10/1895

1090

telegrama (cópia) do barão de geremoabo para o titular dizendo que o barão de camaçari assumiu o governo da bahia, usando o pretexto de ser presidente do senado daquele estado,
e solicitando providências no sentido de garantir sua posse
por entender ser o legítimo representante daquela casa.
local: bahia
data: 19/10/1895

1091

telegrama (cópia) de joaquim manuel rodrigues lima para o titular informando que por motivo de saúde transmitiu o cargo
para o barão de camaçari, presidente do senando estadual.
local: bahia
data: 19/10/1895

1092

telegrama (cópia) do titular para obarão de camaçari informando que o governo federal só pode intervir nas questões es
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taduais nos casos a que se refere o art. 6. Da constituição;
e que a legitimidade da presdiência do senando estadul está
subordinada ao congresso nacional.
local: rio de janeiro
data: 20/10/1895

1093

anotação (cópia) do titular dizendo ter sancionado a anistia
votada pelo congresso nacional.
local: s.l.
data: 21/10/1895

1094

ata da sessão de 21.10.1895 do senado federal referente a 3a.
discussão e posterior votação da proposição no. 76 da câmara
dos deputados, concedendo anistia a todas as pessoas que direta ou indiretamente envolveram em movimentos revolucionários ocorridos até 23.08.1895.
[diário oficial] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/10/1895

1095

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular informando não ter ordenado a dissolucão do 9o. Batalhão
provisório como dissera o governador júlio de castilhos; e
que verificará se tal batalhão foi organizado pelo citado governador para cumprir ordem do governo federal.
local: pelotas
data: 21/10/1895

1096

telegrama (cópia) do barão de camaçari para o titular informando que o estado encontra-se em paz.
local: bahia
data: 21/10/1895

1097

ata da sessão de 22.10.1895 do senado federal referente ao ofício do ministério da justiça e negócios interiores transmitindo mensagem do titular sancionando o decreto no. 310 de
21.10.1895, concedendo anistia a todas as pessoas que direta
ou indiretamente se envolveram em movimentos revolucionários
ocorridos até 23.08.1895; e a declaração do senador antonio
coelho rodrigues apresentando os motivos que o levaram a se
abster de votar sobre a proposição da anistia.
[diário oficial].(recorte)
se
local: rio de janeiro
data: 22/10/1895

1098

artigo reproduzindo mensagem do general hipólito antonio ribeiro dirigida aos componentes da 3º divisão (não explícita)
cumprimentando-os por ocasião da assinatura do acordo de paz
no rio grande do sul.
"ordem do dia do general hippolito". A notícia (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/10/1895
174

Fundo Prudente de Morais
Código SF

1099

artigos referentes ao pronunciamento do senador rui barbosa
contrário ao projeto de anistia restrita em discussão no se
nado federal; tecendo críticas ao projeto de anistia aprova
do pelo congresso nacional e de autoria do deputado francis
co glicério; e a sanção do titular ao decreto [no. 310 de
21.10.1895] concedendo anistia ·s pessoas que direta ou indiretamente se envolveram em movimentos revolucionários ocorridos até 23.08.1895.
"a anistia quarentenária". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/10/1895

1100

artigo criticando o projeto de anistia restria aprovado pelo
congresso federal e de autoria do deputado francisco glicério; referente ·s manifestações populares comemorando a assi
natura do acordo de paz no rio grande do sul; e conclamando
a população a receberem os anistiados com entusiasmo.
"anistia penal". Correio da tarde (recorte)
local: rio de janeiro
data: 22/10/1895

1101

cartão de francisco josé coelho neto para o titular felicitando-o pela promulgação do decreto da anistia.
local: rio de janeiro
data: 22/10/1895

1102

telegrama (cópia) do barão de geremoabo para o titular, infor
mando ter pedido providências do ministro da guerra, [bernardo vasques], no sentido de resolver a questão da legitimidade
do governador de estado da [bahia] em apoiar o sucessor para
o seu cargo e de manter os quartéis de prontidão.
local: bahia
data: 23/10/1895

1103

anotação (cópia) de agenda do titular dizendo ter revogado o
decreto de 07.04.1892 que reformou onze generais de terra e
mar.
local: s.l.
data: 31/10/1895

1104

telegrama (cópia) de protásio alves para o titular, informando que a assembléia do rio grande do sul aprovou moção dirigi
da ao titular e ao general bernardo vasques, ministro da guer
ra, formulando o pedido para não mandarem por em execução a
medida que dispensa, das comissões os praças que obtiveram
recompensa quando achavam-se em serviço de guerra, até que se
vote, no congresso nacional, o projeto autorizando o governo
da união a tornar efetivas no primeiro posto todos os praças
nele comissionados.
local: porto alegre
data: 31/10/1895

1105

telegrama (cópia) de carlos maria da silva teles para o titu-
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lar, informando ter recebido comunicação do ministério da
guerra sobre a medida [dispensando as comissões dos alferes
que se encontravam em serviço de guerra]; alega ser uma injus
tiça tal resolução no momento em que os oficiais [federalistas], que não souberam honrar a bandeira, são anistiados.
local: bajé
data: 31/10/1895

1106

artigo tecendo elogios ao titular pela revogação dos decretos
de 07.04.1892, do governo do marechal floriano peixoto, passando para a reforma oficiais do exército e da armada; e criticando o marechal floriano peixoto pelas medidas tomadas durante seu governo.
"decreto importante". Jornal do comércio.(recorte)
local: rio de janeiro
data: 01/11/1895

1107

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, transmitindo comunicação do general mena barreto referen
te ao desarmamento e · dispersão de tropas federalista no rio
grande do sul.
local: pelotas
data: 03/11/1895

1108

anotação (cópia) do titular referente ·s fotografias tiradas,
a pedido dos ministros, (não explícitos); e ao choque de dois
trens da estra de ferro central do brasil, entre as estações
de juiz de fora e mariano procópio.
local: s.l.
data: 06/11/1895

1109

notícia referente ·s fotografias triadas pelo titular, juntamente com membros do seu governo, na empresa fotográfica [j.
f. Guimarães e cia.]; e · aclamação popular recebida pelo
mesmo na rua gonçalves dias.
a notícia. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/11/1895

1110

artigo referente · discussão pela câmara dos deputados do pedido de crédito, no valor de 14.000 contos de réis, formulado
pelo pagamento de despesas com o exército e corpos patrióticos que participaram da revolução federalista; e tecendo críticas ao governo do marechal floriano peixoto pelos compromis
sos financeiros contraídos.
"várias notícias". Jornal do comércio. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/11/1895

1111

artigo tecendo críticas ao deputado inocêncio serzedelo correia por ter declarado como corretas as ações do marechal
floriano peixoto ao decretar o estado de sítio e por ter
passado para a reserva os oficiais do exército e da armada.
jornal do comércio. (recorte)
local: rio de janeiro
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data: 09/11/1895

1112

artigo tecendo comentários a respeito do decreto de
07.04.1892, que transferiu para a reserva os oficiais de mar
e guerra e a sua revogação por ato do titular, obedecendo decisão do supremo tribunal federal.
"a reversão dos generais". Jornal do comércio. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 10/11/1895

1113

anotação (cópia) do titular dizendo ter a câmara dos deputados aprovados seu veto ao projeto que concedia 3 loterias de
1.000 contos · irmandande da candelária.
local: s.l.
data: 12/11/1895

1114

telegrama (cópia) de protásio alves para o titular informando
que a imputação de falta grave ao capitão santos filho tinha
sido inspirada por exageradas informações.
local: porto alegre
data: 12/11/1895

1115

anotação (cópia) do titular dizendo ter revogado por decretos desta data os atos que reformaram oficiais do exército
e da armada e que demitiram lentes da faculdade de medicina
de recife.
local: s.l.
data: 14/11/1895

1116

artigo de anônimo, "proudhomme", referente · constituição de
um centro monárquico na cidade do rio de janeiro; tecendo crí
ticas aos jacobinos e ao manifesto lançado pelos monarquistas; e elogiando governo do titular.
"semana polícita". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 14/11/1895

1117

cartão de lúcio de mendonça para o titular cumprimentado-o
pelo 1º aniversário do seu governo.
local: rio de janeiro
data: 15/11/1895

1118

artigo analisando o primeito ano de governo do titular e tecendo elogios a sua administração.
"um ano". Jornal do comércio. (recorte)
local: 1riode janeiro
data: 15/11/1895

1119

artigo analisando os seis anos de governo republicano e o
primeiro ano de governo do titular.
"15 de novembro". Gazeta de notícias. (recorte)
local: rio de janeiro
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data: 15/11/1895

1120

notícia (cópia) referente · solenidade de abertura da exposiindustrial realizada no cassino fluminense e que contou com a
presença do titular, de autoridades ligadas ao seu governo e
de representantes da associação comercial do rio de janeiro.
"exposição industrial". Jornal do comércio. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/11/1895

1121

artigo ·s solenidades ocorridos no campo de são cristovão, no
palácio do itamarati e no cassino fluminense, em comemoração
ao aniversário da proclamação da república.
"gazetilha". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 16/11/1895

1122

local: rio de janeiro
data: 16/11/1895

1123

artigo referente ·s festividades realizadas pela marinha mercante em comemoração ao sexto aniversário da proclamação da
república.
(recorte complementar do documento de no. 1125 [jornal do comércio] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 17/11/1895

1124

carta (cópia) de eduardo prado para gaspar silveira martins
pedindo que dê ordens no hotel paris para que seja entregue
ao portador a sua bagagem; dizendo que o júlio de castilhos
triunfou e que não acredita na lealdade da república nem na
estabilidade do governo do titular.
local: s/l
data: 17/11/1895

1125

artigo referente ·s festividades ocorridas no arsenal de marinha e a bordo do navio riachuelo em comemoração ao sexto
aniversário da proclamação da república e que contou com a
presença do titular e de autoridades do seu governo; e informando que por falta de número não houve sessão no congresso nacional.
"gazetilha". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 17/11/1895

1126

artigo de anônimo "yago", criticando o pronunciamento de
quintino bocaiúva no clube militar, contrário ao governo do
titular, e publicado na página editorial do jornal o país.
"o sr. Quintino e as suas "mágoas"". Jornal do comércio.(recorte_
local: rio de janeiro
data: 17/11/1895
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1127

artigo de anônimo "proudhomme", criticando o manifesto publicado pelos monarquistas e analisando o primeiro ano do governo do titular.
"semana política". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/11/1895

1128

artigo, de autoria de rui barbosa, elogiando o poder executivo pela revogação do decreto de 07.04.1892 que passava para
a reserva oficiais de mar e querra e demitia professores da
faculdade de medicina de recife; e analisando os seis anos de
governo republicano.
"vitória de lei". Jornal do comércio. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/11/1895

1129

artigo de anônimo "proudhomme", idem documento no. 1127.
"semana política". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/11/1895

1130

artigo trascrevendo os artigos publicados nos jornais l' economiste e indépendence belge ressaltando a política pacificadora do titular e elogiando-o pelos atos praticados em seu
primeiro ano de governo.
"o governo civil da república". Jornal do comércio. (recorte)
local: rio de janeiro
data: /12/1895

1131

carta (cópia) de bernardino de campos para o titular, comentando a disputa entre o brasil e a inglaterra a respeito da
ilha de trindade; e questionando o destinatário sobre qual
seria a posição do congresso e da opinião nacional diante das
negociações.
local: sao paulo
data: 01/12/1895

1132

carta (cópia) de joão nunes da silva tavares para o titular,
dizendo que a revolução federalista empobreceu a população do
rio grande do sul; que foi efetuada a deposição das armas por
parte dos revoltosos e que o exército federal, pela maneira
como está organizado, não oferece as garantias desejadas para
a completa tranquilidade.
local: bajé
data: 01/12/1895

1133

carta (cópia) de gabriel toledo piza para o titular questionando sobre o local onde será discutido e assinado o tratado
de limites entre o brasil e a guiana inglesa; e dizendo estar
tratando do pedio formujlado por carlos augusto de carvalho,
ministro das relações exteriores, de encontrar documentos relativos ao arbitramento entre a frança e a holanda.
local: paris
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data: 01/12/1895

1134

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, informando que tem sido agredido diariamente por artigos
publicados no diário popular [rio grande do sul]; e que enviou ajudante de ordens (não explícito) com o intuito de prevenir o redator do citado órgão de informação.
local: pelotas
data: 02/12/1895

1135

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, dizendo ser acusado, por notícia, de estar ordenando a
dispersão das forças patrióticas deixando aramados os ex-revo
lucionários; informa que reduziu um esquadrão a um corpo de
patriotas por motivo de economia; e que os telegramas (não ex
plícitos) de oposição · paz despertam suspeitas.
local: pelotas
data: 02/12/1895

1136

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, transmitindo informações do general mena barreto a respeito do desarmamento do último batalhão de revoltosos e do
seu retorno a porto alegre, completando assim o cerco, depois
de ter percorrido cem léguas.
local: pelotas
data: 04/12/1895

1137

telegrama (cópia) do titular para inocêncio galvão de
queirós, dizendo ter lido carta remetida por este a aristides
galvão; que aguarda pedido de licença e que posteriormente,
combinarão as medidas necessárias para a manuteção da paz no
rio grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 04/12/1895

1138

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, transmitindo informação do general mena barreto a respei
to da pacificação na região serrana, dos pagamentos e das dis
persões de tropas; e comunicando que a quantia enviada, e
que se destinava a tais pagamentos, só foi recebida em 12 de
novembro, o que não possibilitou fazê-los no espaço de 16 ou
18 dias.
local: pelotas
data: 04/12/1895

1139

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, dizendo que, estando pagas e dissolvidas quase todas as
forças civis que operavam sob suas ordens, pedia licença para
ir ao rio de janeiro conferenciar sobre assuntos relacionados
ao seu cargo; e indicando o general cláudio amaral savaget e
os coronéis tomás thompson flores e francisco bitencourt para
assumirem interinamente o comando do 6o. Distrito militar.
local: pelotas
data: 08/12/1895
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1140

anotação (cópia) do titular dizendo ter enviado ao ministro
da guerra, [bernardo vasques], o telegrama recebido de inocên
cio galvão de queirós, juntamente com uma carta concedendo li
cença ao mesmo e recomendando que transmitisse o comando do
6º distrito militar ao general cláudio amaral savaget.
local: s/l
s/d

1141

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, comunicando que o comando do 6o. Distrito militar cabe
ao coronel tomás thompson flores; e que este e o general cláu
dio do amaral savaget são indôneos.
local: pelotas
data: 09/12/1895

1142

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, transcrevendo comunicação do ministro da guerra, em resposta a seu telegrama, na qual este diz não ser encarregado
de transmitir recados telegráficos a nenhuma autoridade e que
para o caso de licença deveria dirigir-se aos superiores; e
dizendo ter entendido que para dirigir ao titular deveria seguir pelos trâmites legais.
local: pelotas
data: 10/12/1895

1143

artigo referente · notícia de que o general inocêncio galvão
de queirós havia sido demitido do comando do 6o. Distrito mi
litar; do apelo formulado pelo jornal echo do sul em nome do
povo rio-grandense e dirigido ao general; e a resposta deste
ao jornal, transcrevendo os entendimentos mantidos com o titular no sentido de que fosse processada sua licença e conse
quentemente a nomeação do susbstituto para o cargo
jornal (recorte)
local: pelotas
data: 11/12/1895

1144

telegrama (cópia) de inocêncio galvão de queirós para o titular, transmitindo comunicação do tenente coronel francisco de
paula castro dizento que país (não explícito) vizinho está fa
zendo assentamento de trilhos em território brasileiro e que
não tomou providências por competir a iniciativa · autoridade
civil.
local: pelotas
data: 12/12/1895

1145

anotação (cópia) do titular dizendo ter mudade para uma casa
localizada no morro do inglês.
local: 1.l.
data: 13/12/1895

1146

artigo reproduzindo a correspondência enviada ao jornal echo
do sul pelo general inocêncio galvão de queirós, na qual
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transcreve os entendimentos mantidos com o titular a respeito da sua licença docomando do 6o. Distrito militar para ir
ao rio de janeiro conferenciar sobre o acordo de paz firmado
no rio grande do sul: e tecendo elogios ao titular diante da
oposição desencadeada pelos castilhistas e pelo partido repu
blicano.
"o sul". Cidade do rio. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/12/1895

1147

anotação (cópia) do titular dizendo ter descido para efetuar
o despacho e retornado ·s 5:30 h da tarde.
local: s.l.
data: 16/12/1895

1148

relato (cópia) de rodrigo otávio (extraído de "a tormenta que
prudente de morais venceu", p. 176-8) referente a reunião do
titular com seus ministros, onde foi apresentada pelo
ministro das relações exteriores, carlos augusto de carvalho,
a
correspondência enviada pela inglaterra na qual reivindicava
a posse da ilha de trindade e propunha que o caso fosse levado as arbitramento; colocada em discussão, obteve aprovção a
proposta apresentada pelo ministro das relações exteriores
que optava pela mediação.
s/d

1149

carta (cópia) de edmund constantine henry phipps para carlos
augusto de carvalho dizendo que a inglaterra considerou o
protesto do governo brasileiro pela ocupação da ilha da
trindade e comunica a disposição do governo de sua majestade
em submeter a questão ao arbitramento.
local: rio de janeiro
data: 16/12/1895

1150

anotação (cópia) de não identificado referente a conferência
entre carlos augusto de carvalho, ministro das relações
exteriores e edmund constantine henry phipps, embaixador da
inglaterra, a respeito da questão da ilha da trindade; e a
comunicação enviada pelo citado embaixador a robert cecil
salisbury, ministro das relações exteriores da inglaterra.
data: 17/12/1895

1151

anotação (cópia) dotitular dizendo ter recebido telegrama do
general cláudio do amral savaget participando haver assumido
o comando do 6º distrito militar; e de ter respondido ao
mesmo recomendando que fosse mantido o acordo de paz.
data: 17/12/1895

1152

telegrama (cópia) de cláudio do amaral savaget para o titular
comunicando ter assumido o comando do 6º distrito militar.
local: pelotas
data: 17/12/1895
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1153

telegrama (cópia) de antônio correia da costa para o titular,
comunicando que o governador do amazonas [eduardo gonçalves
ribeiro], mandou atacar a coletoria de santo antonio (mato
grosso) e solicita a intervenção amigável junto ao citado
governador a fim de evitar desordens.
local: cuiabá
data: 17/12/1895

1154

telegrama (cópia) de cláudio do amaral savaget para o
titular, dizendo que as ordens (não explícitas) serão
cumpridas; informando ter recebido do governador do estado do
rio grande do sul, júlio prates de castilhos, mensagem de
solidariedade; e comunicando que irá retribuir · visita do
barão de santa tecla.
local: pelotas
data: 18/12/1895

1155

telegrama (cópia) do titular para eduardo gonçalves ribeiro,
governador do amazonas, agradecendo a comunicação enviada e
que informava a escolha de fileto pires ferreira como
candidato ao cargo de governador daquele estado.
local: rio de janeiro
data: 19/12/1895

1156

artigo referente · solicitação de licença formulada pelo
general inocêncio galvão para que pudesse se ausentar do
comando do 6º distrito militar; elogiando-o por seu trabalho
pacificador e tecendo críticas aos senhores bernardo vasques,
ministro da guerra; júlio de castilhos e ao senador pinheiro
machado pela oposição ao citado general.
local: rio de janeiro
data: 20/12/1895
observaç„o: "paz ou guerra". Correiro da tarde (recorte)

1157

telegrama (cópia) de cláudio do amaral savaget para o titular
dizendo que enviou guarnição a livramento para apurar fatos
(não explícitos), denunciados pelo jornal el sigilo; falando
da dificuldade de se conseguir a paz no rio grande do sul; e
relatando as precárias condiçoes da pupulaçao.
local: pelotas
data: 20/12/1895

1158

carta da carlos augusto de carvalho, ministro da relações
exteriores, para o titular apresentando a nota do [embaixador
da inglaterra], edmundo constantine henry phipps, o despacho
do [ministro das relações exteriores da inglaterra], robert
cecil salisbury, e o extrato da conferencia de 17.12.1895
(não explícita).
local: s/l
data: 21/12/1895

1159

carta (cópia) de gabriel de toledo piza para o titular,
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comentando a respeito do arbitramento na questão da disputa
de posse da ilha de trindade pelo brasil e inglaterra;
dizendo estar procurando obter autorização para a cotação na
bolsa de paris do último empréstimo contraído pelo brasil em
londres; e tecendo comentários sobre o conflito verificado no
amapá entre brasileiros e franceses, como também,
questionando sobre os conflitos que se deram estre estes no
contestado.
local: paris
data: 22/12/1895

1160

telegrama (cópia) de cláudio do amaral savaget para o
titular, comunicando que enviou telegrama ao comando sediado
em livramento questionando a respeito da notícia de que
muitos ex-revolucionários voltaram para o uruguai e dos
assassinatos cometidos pelos soldados comandados pelo tenente
-coronel vidal ribeiro; e transcrevendo a resposta enviada
pelo tenente-coronel francisco de paula castro negando tais
notícias.
local: pelotas
data: 22/12/1895

1161

anotaçao (cópia) do titular referente a sua ida · vara do dr.
lara (sic.).
data: 23/12/1895

1162

telegrama (cópia) de cláudio do amaral savaget para o
titular, transmitindo comunicação do coronel thmpson flores
informando ter assegurado a tranquilidade pública em camacuã
[rio grande do sul].
local: pelotas
data: 23/12/1895

1163

artigo referente ·s homenagens recebidas pelo general
inocêncio galvão de queirós por ocasião do seu embarque
ocorrido em pelotas, na sua passagem por rio grande [rio
grande do sul] a bordo do navio desterro, e no seu
desembarque na cidade do rio de janeiro.
local: rio de janeiro
data: 27/12/1895
observaç„o: "general de queiroz" gazeta de notícias.(recorte)

1164

artigo referente · publicação de assunto no jornal do brasil
a respeito de divergências entre o general inocêncio galvão
de queiroz e o ministro da guerra, bernardo vasques, no que
se refere · paz no rio grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 30/12/1895
observaç„o: "bernardice?" cidade do rio (recorte).

1165

artigo tecendo críticas ao general bernardo vasques, ministro
da guerra, pelo comunicado distribuído · imprensa, pelo seu
gabinete, no qual informa haver questionado o general
inocêncio galvão de queiroz a respeito do artigo publicado no
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jornal do brasil.
local: rio de janeiro
data: 31/12/1895
observaç„o: "a devassa". Cidade do rio (recorte).

1166

anotação do titular referentes aos presentes recebidos pelo
mesmo, por ocasião da pacificação do rio grande do sul e pela
passagem do seu aniversário (04.10.1895).
data: / /1895

1167

telegrama (cópia) de eduardo gonçalves ribeiro, governador do
amazonas, para o titular, referente · cobrança de impostos,
pelo estado do mato grosso, dentro de sua jurisdição;
solicita providências do governo federal.
local: belém
data: 04/01/1896

1168

artigo referente · crise política e econômica existente no
brasil; destaca, do ano de 1985, as questões referentes ·
revolução federalista e a contratação de empréstimos internos
e externos; de apoio político ·s ações do titular.
"gasetilha, 1985". Jornal do comércio (recorte).
local: rio de janeiro
data: 01/01/1896

1169

notícia referente ao decreto de 01.01.1896 de exoneração do
general inocêncio galvão de queirós, do cargo de comandante
do 6º distrito militar, no rio grande do sul.
o país (recorte).
local: rio de janeiro
data: 03/01/1896

1170

carta (cópia) do titular ao general joão nunes da silva
tavares agradecendo sua cooperação na questão da pacificação
do rio grande do sul e comunicando a exoneração do general
inocêncio galvão de queirós do cargo de comandante do 6º
distrito militar.
local: rio de janeiro
data: 04/01/1896

1171

artigo referente · repreensão (não explícita) dirigida pelo
general bernardo vasques, ministro da guerra, ao general
inocêncio galvão de queirós.
local: rio de janeiro
data: 07/05/1896

1172

carta (cópia) do barão do rio branco ao titular, agradecendo
pela nomeação de seu filho mais velho (nome não explícito)
para um dos cargos de secretário da comissão de estudos
ligada · questão da "identidade de oiapoc", discutida entre o
brasil e frança.
local: paris
data: 06/01/1896
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1173

anotações (cópia) do titular referente · questão da ilha de
trindade discutida entre o brasil e a inglaterra.
data: 06/01/1896

1174

edital publicado pelo general bernardo vasques, ministro da
guerra, referente a divergências suas com o general inocêncio
galvão de queirós, criticando os procedimentos deste,
considerados, pelo ministro da guerra, desrespeitosos.
diário oficial (recorte).
local: rio de janeiro
data: 07/01/1896

1175

anotações (cópia) do titular referente ao aniversário de seu
filho (antônio prudente de morais).
data: 09/01/1896

1176

carta (cópia) do titular a bernardino de campos,
transcrevendo trechos de uma carta, de 10.01.1895, de um
correspondente de um jornal (ambos não explícitos), sobre o
boato da existência de um plano da oposição
jacobina,objetivando sua deposição; tece comentários acerca
desta oposição.
local: rio de janeiro
data: 10/01/1896

1177

ofício (cópia) de bernardino de campos ao titular emitindo
opiniões sobre as ações políticas dos jacobinos; tece
críticas acerca dos posicionamentos da imprensa em relação as
questões políticas.
local: são paulo
data: 16/01/1896

1178

carta (cópia) do titular ao general joão cantuária, (nomeado
comandante do 6º distrito militar. No rio grande do sul, em
substituição ao general inocêncio galvão de queirós), dando
instruções de proicedimentos para a manutenção da paz no rio
grande do sul.
local: rio de janeiro
data: 17/01/1896

1179

artigo transcrevendo ordem do dia em que o general joão tomás
cantuária assumiu o comando do 6º distrito militar (rio
grande do sul).
s/d

1180

anotações (cópia) do titular sobre a viagem de luís mendes de
morais com a família.
data: 19/01/1896
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1181

carta 9cópia) de (francisco coelho duarte badaró) ao titular
informado sobre as simpatias que a santa sé e a cúria romana
nutrem em relação a república brasileira.
local: roma
data: 19/01/1896

1182

anotações (cópia) do titular, referente ao aniversário de sua
filha paula.
data: 25/01/1896

1183

carta (cópia) de adolfo da silva gordo ao titular, tecendo
críticas aos posicionamentos de bernardino de campos,
govrnador de são paulo, em relação aos procedimentos
políticos dos jacobinos.
local: são paulo
data: 26/01/1896

1184

artigo transcrevendo trechos da ordem do dia em que o general
joão tomás cantuária dirigiu a guarnição referente ·
necessidade de manutenção da ordem e da paz no rio grnade do
sul, e trecho do jornal eco do sul, do rio grande do sul,
comentando sobre a organização de um exercício estadual pelo
governador júlio de castilhos e suas consequências negativas.
local: pelotas
data: 29/01/1896

1185

artigo de "condorcet", pseudônimo de antônio pinto de
mendonça, críticas · oposição de um jornal (não explicito)
da capital federal faz ·s ações políticas do titular; exalta
e apóia os procedimentos do presidente da república.
"o exmo. Sr. Prudente de morais". Jornal (recorte)
data: 05/02/1896

1186

artigo transcrevendo opiniões e críticas do conselheiro
lourenço de albuquerque acerca da lei orçamentária, desde o
ano de 1890 até a lei de 1896, e as consequências advindas
destas, destacando a carestia econômica rfletida nos altos
preços dos produtos na queda de consumo, no aumento de
impostos, nos déficits públicos e outros.
"a lei de orçamento". Jornal do comércio (recorte).
local: rio de janeiro
data: 06/02/1896

1187

anotações (cópia) do titular referentes · viagem de seus
filhos: (antônio prudente de morais) e prudente de morais
filho (nhosinho) a campos de jordão.
data: 12/02/1896

1188

ofício (cópia) do general joão tomás cantuária ao titular,
informando sobre suas providências no sentido de desarmar as
últimas forças legais; sobre a incorporação dos corpos
comandados pelos generais joão francisco e joão rodrigues
mena barreto a brigada policial do estado do rio grande do
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sul; sobre os compromissos pecuniários da união para com o
estado do rio grande do sul e o atraso dos pagamentos.
local: pelotas
data: 14/02/1896

1189

telegrama (cópia) de bernardino de campos referente · eleição
realizada no dia 15.02.1896, para os cargos de governador e
vice-governador do estado de são paulo, sendo eleitos campos
sales e peixoto gomide, respectivamente; comenta a
tranquilidade do processo eleitoral.
8
local: são paulo
data: 16/02/1896

1190

telegrama (cópia) de bernardino de campos ao titular,
informando que nomeou para representantes de são paulo na
conferência sobre a propaganda do café, realizada na data de
02.03.1896, em petrópolis, rio de janeiro, o dr. Jorge
miranda e o senador antônio de lacerda franco.
local: são paulo
data: 27/02/1896

1191

ofício de juam silvano godoi, representante do governo
paraguaio, dirigido ao titular, referente · discussão do
governo paraguaio, acerca de seus direitos sobre os
territórios que passaram ao domínio do brasil pelo tratado
cotegipe loizaga.
local: ]io de janeiro
data: 07/03/1896

1192

ofício (cópia) do general joão tomás cantuária ao titular,
referente aos seus procedimentos acerca da dissolução das
forças legais do rio grande do sul,do pagamento das despesas
ocasionadas pela guerra e outros.
local: porto alegre
data: 10/03/1896

1193

carta (cópia) de martim francisco ribeiro de andrada ao
titular, pedindo garatias de vida e propriedade, em função
das ameaças que sofre por parte de um grupo de capangas que
alegam obedecer ordens.
local: rio fde janeiro
data: 16/03/1896

1194

ofício (cópia) do titular ao general joão tomás cantuária
reconhecendo as ações deste acerca da responsabilidade de
tornar efetiva as garantias prometidas aos ex-revolucionários
do rio grande do sul e a consolidação da paz; tece
comentários, contrários a conversão de sois corpos de
voluntários da guerra no rio grande do sul, comandados pelos
generais joão francisco e mena barreto, em corpos policiais;
comenta, ainda, a existência de boatos de articulação de uma
revolução no uruguai; informa sobre a remessa de dinheiro
para a efetuação do pagamento das despesas provenientes da
guerra e sobre as providências tomadas acerca da falta de
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fardamentos e de quartéis.
local: rio de janeiro
data: 13/03/1896

1195

ofício (cópia) do general joão tomás cantuária ao titular,
referente · necessidade de consolidação da paz no rio grande
do sul através da execução das garantias prometidas pelo
governo aos ex-revolucionários; acertadas no acordo de
pacificação e do respeito aos direitos constituicionais dos
cidadãos pouco praticadopor algumas autoridades policiais e
municipais; comenta a questão dos pagamentos das despesas com
a revolução do rio grande do sul.
local: porto alegre
data: 19/03/1896

1196

artigo transcrevendo moção dos oficiais de terra e mar, de
resistência contra qualquer tentativa de mudança do regime de
governo, por grupos subversivos.
"moção" jornal (recorte).
local: rio de janeiro
data: 21/03/1896

1197

carta (cópia) do titular a bernardino de campos referente ·
crítica · moção votada pelos militares de mar e terra que
considera inconsciente em relação ao governo federal; tece
comentários sobre a propaganda de restauração monárquica
durante seu governo.
local: rio de janeiro
data: 24/03/1896

1198

artigo transcrevendo carta de gabriel salgado dos santos,
deputado federal pelo amazonas, ao marechal francisco
raimundo ewerton quadros, presidente do clube militar e
respostas de vários militares, dentre eles alberto carlos da
cunha, a. Monteiro de barros, destacando seus posicionamentos
políticos, de apoio e oposição · moção dos oficiais de amr e
guerra, contra qualquer tentativa de subversâo da ordem
republicana, de iniciativa do citado clube.
"pela república". Jornal (recorte)
local: s/l
s/d

1199

ofício (cópia) do titular ao governador do maranhão (casemiro
dias vieira júnior0 comentando que a propaganda monarquista
não tem a importância que lhe atribui uma vez que, as
instituições republicanas encontravam-se enraizadas no
brasil.
local: rio de janeiro
data: 27/03/1896

1200

ofício (cópia) do general joão tomás cantuária ao titular,
informando sobre a conversão de dois corpos de voluntários da
revolução do rio grande do sul, comandados pelos generais
joão francisco e mena barreto, em brigada policial do estado
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do rio grande do sul; o andamento do processo militar contra
o general joão francisco (pelo assassinato de um policial
uruguaio); o retorno dos batalhões do norte, que auxiliaram
as forças federais durante a revolução e outros.
local: porto alegre
data: 28/03/1896

1201

telegrama (cópia) do general joão tomás cantuária ao titular
informando sobre o decreto nº431 de 01.07.1891, art. 3º
(esclarecendo sobre a subordinação dos comandantes de
distritos militares ao ajudante general do exército).
local: porto alegre
data: 29/03/1896

1202

telegrama (cópia) do senador vicente machado ao titular,
informando sobre a descoberta de uma sublevação, de diversos
corpos da guarnição, no sul, objetivando a restauração do
regime monárquico.
local: curitiba
data: 30/03/1896

1203

telegrama (cópia do general joão tomás cantuária ao titular,
referente · subordinação dos comandantes dos distritos
militares ao ajudante general do exército, intermediário do
ministro da guerra.
local: porto alegre
data: 31/03/1896

1204

telegrama (cópia) do titular ao general joão tomás cantuária,
autorizando a continuação do pagamento das despesas
provenientes da revolução federalista, do ano de 1894 a 1895,
e conservar a caixa militar para comprovação das contas e de
seus respectivos pagamentos.
local: rio de janeiro
data: 31/03/1896

1205

carta (cópia) de campos sales ao titular emitindo opiniões
sobre o "habeas-corpus"; solicita que o presidente apresse a
expedição dos decretos relativos · reorganização da guarda
nacional de rio claro e anápolis.
local: são paulo
data: 03/04/1896

1206

ofício (cópia) do titular ao general joão tomás cantuária
referente · questão da subordinação dos comandantes dos
distritos militares ao ajudante general do exército e a
situação especial do 6º distrito militar, do rio grande do
sul, responsável pela consolidação da paz no rio grande do
sul; solicita que o general retire o seu pedido de demissão.
local: rio de janeiro
data: 04/04/1896

1207

telegrama (cópia) do titular ao general joão tomás cantuária
agradecendo por continuar no comando do 6º distrito militar;
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voltando atrás quanto ao seu pedido de demissão.
local: rio de janeiro
data: 05/04/1896

1208

telegrama (cópia) do general joão tomás cantuária ao titular
ratificando sua permanência no comando do 6º distrito
militar.
local: porto alegre
data: 05/04/1896

1209

anotações (cópia) do titular referente · visita do general
pachares (sic) (j.r., pachano), ministro da venezuela.
data: 06/04/1896

1210

anota.cões (cópia) do titular referentes · eleição do senador
para substituição do dr. Aristides lobo.
data: 09/04/1896

1211

anotações (cópias) do titular referentes ao retorno de seus
filhos antônio e prudente filho (nhosinho), de campos de
jordão.
data: 10/04/1896

1212

artigo de oposição e crítica · propaganda parlamentarista no
brasil; analisa o surgimento da república unitária
parlamentar francesa; de apoio político ao titular.
"república parlamentar". Jornal (recorte)
s/d

1213

anotações (cópia) do titular referentes ao término do período
de governo de bernardino de campos, no estado de são paulo.
data: 15/04/1896

1214

anotações (cópia) do titular referentes · recepção do
ministro francês stephen pichon.
data: 16/04/1896

1215

carta (cópia) do titular a bernardino de campos felicitando-o
por ocasião do término do governo deste em são paulo, pela
importância dos seus serviços prestados · república e ao
estado de são paulo; agradece a mensagem que lhe foi
oferecida apresentada no congresso nacional.
local: rio de janeiro
data: 17/04/1896

1216

anotações (cópia) do titular referentes ao carnaval.
data: 18/02/1896

1217

anotações (cópia) do titular referentes · admissão do general
carlos machado bittencourt do cargo de ajudante-general do
exército.
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data: 23/03/1896

1218

carta (cópia) de (francisco coelho duarte badaró) ao titular,
referente · repercussão, em viena e roma, dos rumores de
movimentos monarquistas restauradores no brasil; destaca o
posicionamento político do clero diante de tais rumores e da
existência do regime republicano.
local: roma
data: 23/04/1896

1219

telegrama (cópia) do titular a júlio de castilhos,governador
do rio grande do sul, referente a violações de
correspondencias telegráficas nas estações de telégrafos do
rio grande do sul; informa a remoção do telegrafista chefe da
estação de porto alegre, providenciada pelo diretor-geral dos
telégrafos (não explícito).
local: rio de janeiro
data: 25/09/1896

1220

anotações (cópia) do titular referentes ao nascimento de um
neto, filho de (maria amélia de morais), lalão.
data: 27/04/1896.

1221

artigo referente · propaganda dos jacobinos contra o governo
de prudente de morais responsabilizando-o pelo
recrudescimento da propaganda monarquista restauradora; de
apoio ao governo do titular e ao regime republicano.
"efêmeros". O município (recorte)
local: minas gerais
data: 27/04/1896

1222

carta (cópia) de joão tobias de barros aguiar a (prudente de
morais) pedindo o ingresso de seu filho, paulo tobias de
aguiar, na escola militar.
local: são paulo
data: 27/04/1896

1223

artigo referente aos castigos aplicados pelo exército aos
soladados, citando o caso de um soldado.
"diversas". Correio do povo (recorte)
local: porto alegre
data: 28/04/1896

1224

carta (cópia) de bernardo vasques, ministro da guerra,
informando haver possibilidade de matricular [paulo tobias de
aguiar], filho do sr. Tobias de barros de aguiar, na escola
militar.
local: rio de janeiro
data: 29/04/1896

1225

anotações (cópia0 do titular referentes a despacho, em que
fez a leitura de mensagem, para a sessão do congresso
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nacional de 03.05.1896
local: [rio de janeiro]
data: 30/04/1896

1226

anotações (cópia) do titular, referentes · revisão final da
mensagem [a ser apresentada ao congresso nacional no dia
03.05.1896] e a posse de campos sales, no governo de são
paulo.
data: 01/05/1896

1227

carta (cópia) do titular a joão batista da silveira melo, seu
genro, parabenizando pelo nascimento do filho deste com
lalão[maria amélia de morais], e dando notícias sobre os
demais familiares.
local: rio de janeiro
data: 01/05/1896

1228

carta (cópia0 de joão de barros aguiar ao titular, referente
ao ingresso de seu filho [paulo tobias de aguiar], na escola
militar.
local: são paulo
data: 01/05/1896

1229

notícia referente ao embarque do major joão pedro rosário,
para uruguaiana, transferido do 28º batalhão de infantaria,
rio grande do sul, por solicitação do comandante do 6º
distrito militar (rio grande do sul), joão tomás cantuária.
"porto alegre, 03 de maio". Jornal do comércio (recorte)
local: [rio de janeiro]
data: 03/05/1896

1230

notícia referente ao embarque do major joão pedro rosário
para uruguaiana, transferido do 28º batalhão de infantaria,
rio grande do sul, por solicitação do comandante do 6º
distrito militar (rio grande do sul), joão tomás cantuária.
"porto alegre, 3". O país (recorte)
data: 03/05/1896

1231

anotações (cópia) do titular referentes a sua visita ao
palácio do catete a eleição de preenchimento da vaga de
aristides lobo, no senado federal, em que foi eleito tomás
delfino.
data: 13/05/1896

1232

anotações (cópia) do titular referentes a 3º sessão da
2ºlegislatura do congresso nacional em que foi lida a
mensagem presidencial.
data: 14/05/1896

1233

anotações (cópia) do titular referentes ao falecimento do
senador cristiano otoni.
data: 17/05/1896
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1234

ofício (cópia) do general [joão tomás cantuária] ao titular
referente · transferência do major joão pedro rosário, do 28º
batalhão de infantaria, rio grande do sul, em função dos
constantes castigos físicos aplicados contra os praças do seu
comando e sobre as consequências desta transferência nas
relações políticas e diplomáticas mantidas, pelo 6º distrito
militar, com o governo do rio grande do sul.
local: porto alegre
data: 18/05/1896

1235

telegrama (cópia) do general joão tomás cantuária ao titular,
informando sobre a agressão sofrida pelo chefe de telégrafo
[de porto alegre] joão vespúcio de abreu e silva, infligida
por germano haslocher, do "gazeta da tarde" do rio grande do
sul.
local: s/l
s/d

1236

artigos referentes · criação de um jornal denominado "a
situação", em porto alegre, de propriedade e redação anônimas
que publica artigos defendendo a república contra o governo
federal; transcrevem trechos de artigo do citado jornal e
destacam a reação da imprensa ao novo jornal.
"porto alegre, 22; pelotas 22". Gazeta de notícias (recorte)
local: [rio de janeiro]
data: 24/05/1896

1237

artigo referente · criação de um jornal denominado "a
situação", em porto alegre, de propriedade e redação anônimas
que publica artigos defendendo a república contra o governo
federal, de tendências jacobinas; transcreve trecho do citado
jornal em que este se dirige ao governador do rio grande do
sul, júlio de castilhos, concitando-o a reagir contra o
governo federal.
"rio grande do sul". Jornal do brasil (recorte)
local: [rio de janeiro]
data: 24/05/1896

1238

telegrama (cópia) do titular ao general joão tomás cantuária
referente ·s agressões ao governo da união, por parte dos
partidários do governador do rio grande do sul, júlio de
castilhos, através do surgimento de pasquins de oposição ao
governo; solicita que envie telegrama cifrado com o nome dos
oficiais do exército que se identificam com júlio de
castilhos.
local: rio de janeiro
data: 25/05/1896

1239

ofício (cópia) de rodrigo otávio, secretário da presidência
da república, ao titular, pedindo oficiosamente, sua
demissão.
local: rio de janeiro
data: 27/05/1896
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1240

telegrama (cópia) do clube caixeral ao titular, referente ·s
ameaças feitas, pelo coronel teles, comandante da guarnição
de baje, a diretoria do citado clube, de prisão e agressão;
solicita providências.
local: pelotas
data: 31/05/1896

1241

ofício (cópia) do ministro das relações exteriores, carlos de
carvalho, ao titular, reproduzindo trechos de telegramas do
representante dos negócios de portugal, do ministro das
relações exteriores de portugal e outros, referente · questão
da mediação de portugal na solução da discussão da soberania
da ilha de trindade, travada entre brasil e inglaterra.
local: rio de janeiro
data: 02/06/1896

1242

ofício (cópia) do titular ao general [joão tomás cantuária]
referente ·s manifestações de apoio ao major joão pedro
rosário, promovidas pelo governador do rio grande do sul,
júlio de castilhos e outros [em ocasião da transferência, do
citado major, do comando do 28º batalhão de infantaria, por
ordem do general joão tomás cantuária, em função dos maus
tratos físicos que aplicava aos praças de seu comando]; ·s
ameaças sofridas pelo clube caixeral, feitas pelo coronel
teles; e outros; solicita a relação de nomes dos oficiais do
exército partidários de júlio de castilhos e recomenda
providências na solução destas questões.
local: rio de janeiro
data: 03/06/1896

1243

ofício (cópia) de [gabriel de toledo piza] ao titular,
referente ·s questões do tratado de arbitramento e polícia
mista para o território neutralizado e do conflito de amapá,
a serem resolvidas com a frança; a declaração de gaspar
silveira martins de que a paz no sul é fictícia, afirmando
ser nova revolução inevitável, tendo por bandeira separar o
[estado do rio grande do sul] do brasil, anexando-o ao
uruguai.
local: paris
data: 10/06/1896

1244

anotações (cópia) do titular referentes ao roubo de 14:500$00
que guardava.
data: 13/06/1896

1245

anotações (cópia) do titular referentes aos cálculos de
receitas e despesas, objetivando avaliar o que lhe fora
roubado em dinheiro.
data: 14/06/1896

1246

anotações (cópia) do titular referentes · descoberta da
autoria do roubo do dinheiro e aos cálculos de prejuízo
sofrido em dinheiro.
data: 15/06/1896
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1247

anotações (cópia) do titular referentes ao cálculo do que lhe
fora roubado por manuel félix da silva, dos prejuízos e das
restituições.
data: 16/06/1896

1248

anotações (cópia) do titular referentes aos decretos, das
datas de 15.06.1896 e de 17.06.1896, de nomeação dos
ministros do superior tribunal militar e do ministro do
supremo tribunal federal, respectivamente.
data: 17/06/1896

1249

anotações (cópia) do titular referentes · demissão do general
joão tomás cantuária, do comando do 6o. Distrito militar do
rio grande do sul, e · substituição deste pelo general de
brigada carlos eugênio de andrade guimarães.
data: 20/06/1896

1250

anotações (cópia) do titular referentes · nomeação do dr.
antônio augusto ribeiro de almeida para o supremo tribunal
federal e sobre a substituição de rodrigo otávio, do cargo de
secretário da presidência da república, por carlos borges
monteiro.
data: 23/06/1896

1251

carta (cópia) de homero batista ao titular referente ·
situação política do estado do rio grande do sul, consequente
da revolução federalista, e ·s dificuldades para consolidação
de paz no sul devido · resistência dos grupos políticos de
oposição, [os jacobinos].
local: porto alegre
data: 23/06/1896

1252

anotações (cópia) do titular referentes a seu estado de
saúde.
data: 27/06/1896

1253

anotações (cópia) do titular referentes · aprovação, pela
câmara dos deputados, do veto · resoluç·o do congresso
nacional sobre terras devolutas da marinha.
data: 28/06/1896

1254

anotações (cópia) do titular referentes a nomeações, por
decreto de 30.06.1896, para os cargos de diretor da escola
politécnica, membro da corte de apelação, membro do tribunal
civil e criminal, juíz da 1a. Pretoria.
data: 30/06/1896

1255

anotações (cópia) do titular referentes · mudança de
residência e a seu estado de saúde.
data: 01/07/1896
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1256

ofício (cópia) de antônio gonçalves ferreira, ministro da
justiça e negócios interiores, ao titular referente ao
discurso proferido pelo senador gomes de castro, acerca da
autorização de despesas, pelo governo federal, para o palácio
do governo da bahia, comenta os posicionamentos políticos do
citado senador.
local: [rio de janeiro]
data: 03/07/1896

1257

ofício (cópia) de carlos de carvalho, ministro das relações
exteriores, ao titular informando acerca da correspondência
reservada de caetano da silva.
local: [rio de janeiro]
data: 08/07/1896

1258

anotações (cópia) do titular referentes · suspensão de
dezesseis professores da escola politécnica por declarações
feitas a imprensa.
data: 15/07/1896

1259

carta (cópia) de bernardino de campos ao titular referente a
questões políticas e discussões (não explícitas) travadas no
senado federal.
local: rio de janeiro
data: 18/07/1896

1260

artigo referente ·s discussões travadas no senado federal,
entre os senadores vicente machado e morais e barros em que
este afirma pleitear o senador machado, vaga no corpo
diplomático; transcreve telegramas que comprovam tal
afirmação.
gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/07/1896

1261

artigo transcrevendo carta do senador vicente machado ao
redator do jornal "gazeta de notícias" desmentindo a
veracidade dos telegramas publicados nesta folha [dirigidos
pelo senador ao ministro das relações exteriores, carlos de
carvalho, pleiteando vaga no corpo diplomático].
gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/07/1896

1262

artigo transcrevendo carta de manuel vitorino,
vice-presidente da república, dirigida ao "jornal do
comércio" tecendo considerações sobre o partido republicano
federal e sobre as relações governo, de um modo geral, e
partidos políticos, em resposta a um edital intitulado "o
presidente e o partido republicano federal", publicado pela
citada folha.
"o presidente e o partido republicano federal" jornal do
comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/07/1896
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1263

artigo transcrevendo telegrama do chefe da estação
telegráfica de curitiba dirigido ao ministro das relações
exteriores confirmando a existência de um telegrama enviado
pelo senador vicente machado ao citado ministro, em que
solicita vaga no corpo diplomático.
gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 20/07/1896

1264

anotações (cópia) do titular referentes ao seu veto ·
resolução do congresso nacional transferindo para os estados
os terrenos de marinha e ribeirinhos.
data: 21/07/1896

1265

artigo transcrevendo carta do senador vicente machado
dirigida ao jornal "gazeta de notícias" desmentindo o
telegrama enviado pelo chefe da estação telegráfica de
curitiba ao ministro das relações exteriores que confirmava a
existência de telegrama seu, enviado ao citado ministro,
solicitando vaga para o corpo diplomático.
"o caso dos telegramas" gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 21/07/1896

1266

anotações (cópia) do titular referentes · primeira reunião
dos membros do congresso nacional no palácio.
data: 22/07/1896

1267

artigo transcrevendo ofício enviado pelo inspetor geral da
iluminação da capital federal, jaime benevolo, ao
representante da sociedade anônima do gás do rio de janeiro,
visconde de guaí, referente · notícia publicada em um jornal
de bruxelas (não explícito) informando sobre um protesto
apresentado a assembléia geral dos acionistas da [sociedade
anônima do gás do rio de janeiro] contra a aprovação do
balanço contábil desta empresa, relativo ao ano de 1895,
antes do esclarecimento de questões financeiras, que
envolviam irregularidades.
"inspetoria geral de iluminação", jornal do comércio
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 23/07/1896

1268

artigo transcrevendo ofício enviado pelo visconde de guaí,
representante da sociedade anônima do gás do rio de janeiro,
ao inspetor de iluminaçao pública da capital federal, jaime
benevolo, desmentindo as notícias de suborno de funcionários,
publicados nos jornais o país e jornal do comércio e que
envolvem a sua pessoa.
jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 24/07/1896
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1269

ofício (cópia) do barão de traipú para o titular, informando
a respeito das divergências políticas existentes em alagoas,
no seio do partido republicano federal, e acusando o
tenente-coronel gabino besouro por perturbar a ordem e a
economia do estado.
local: maceió
data: 26/07/1896

1270

anotação (cópia) do titular dizendo que 16 professores da
escola politécnica do rio de janeiro, que haviam sido
suspensos pelo decreto de 15.07.1896, tentaram tomar posse de
suas cadeiras, munidos de mandados de segurança; avisado, o
governo declarou que os mesmos continuavam suspensos e que
fosse executado o citado decreto.
data: 27/07/1896

1271

ofício (cópia) de antônio gonçalves ferreira para o titular ,
pedindo que mande autorizar a publicação, no diário oficial,
dos decretos permitindo o dr. Graça aranha da procuradoria do
ministério da justiça e nomeando o dr. Esmeraldino bandeira
para o cargo; e informando que o dr. Medeiros (não explícito)
não irá combater o procedimento do governo no caso da
suspensão dos professores da escola politécnica do rio de
janeiro.
local: rio de janeiro
data: 28/07/1896

1272

ofício (cópia) do titular para o dr. Dionísio ceruqeira
informando que o major gabriel pereira de sousa botafogo tem
dirigido com hostilidade ao governo nas rodas que frequenta.
local: rio de janeiro
data: 07/07/1898

1273

anotaç·o (cópia) do titular dizendo que na 3a. Reunião de
congressistas, no palácio do itamarati, compareceram 24
senadores e 35 deputados; e que visitou o hospício nacional
dos alienados.
data: 01/08/1896

1274

carta (cópia) do barão de traipú para o titular informando
das irregularidades ocorridas na alfândega da cidade de
penedo (alagoas) e das perseguições sofridas pelo seu genro
antônio espíndola ferreira de oliveira, inspetor daquela
repartição.
local: maceió
data: 01/08/1896

1275

anotação (cópia) do titular dizendo que o encarregado de
negócios de portugal (não explícito) transmitiu a notícia de
que o governo inglês reconhecia a soberania do brasil sobre a
ilha da trindade.
data: 05/08/1896
observaç„o: w
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1276

ata da sessão de 05.08.1896 da câmara dos deputados referente
· mensagem enviada pelo titular informando o reconhecimento
da soberania do brasil, pelo governo inglês, na questão da
ilha da trindade; e · aprovação de moção pelos senhores
deputados congratulando com o povo brasileiro pelo citado
reconhecimento.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/08/1896

1277

ata da sessão de 05.08.1896 do senado federal referente ·s
aprovações dos senadores coelho rodrigues justo leite
chermont e francisco de paula leite e oiticica congratulando
com os governos da inglaterra e do brasil pela solução da
questão relacionada com a ilha de trindade.
[diário oficial]. (recorte)
local: rio de janeiro
data: 05/08/1896

1278

anotação (cópia) do titular dizendo da aprovação, pela câmara
dos deputados, do protocolo italiano [que exigia do governo
brasileiro uma indenização pelas perdas verificadas pelos
italianos durante a revolução federalista e a revolta da
armada].
data: 07/08/1896

1279

ofício (cópia) de francisco de paula rodrigues alves para o
titular comunicando ter recebido informação dizendo que o
major carlos de alencar colocaria seu regimento na rua se
fosse aprovado, pela câmara dos deputados, o protocolo
italiano [que solicitava do governo brasileiro uma
indenização pelos prejuízos causados , pela revolução
federalista e revolta da armada, aos italianos].
local: rio de janeiro
data: 07/08/1896

1280

ofício (cópia) de bernardo vasques para o titular dizendo ter
recebido sua carta e a de francisco de paula rodrigues alves
comunicando a respeito [das ameaças feitas pelo major carlos
de alencar, de colocar seu regimento na rua, caso fosse
aprovado pela câmara dos deputados o decreto indenizando os
italianos pelos danos causados pela revolução federalista e
pela revolta da armada]; e informando ter tomado medidas
preventivas visando reprimir qualquer tentativa de
perturbação da ordem.
local: rio de janeiro
data: 07/08/1896

1281

anotação (cópia) do titular dizendo ter recebido telegrama do
rei de portugal [carlos i] congratulando com a nação
brasileira pelo reconhecimento da soberania do brasil, pela
inglaterra, na questão da ilha de trindade.
data: 08/08/1896

1282

telegrama (cópia) de campos sales para o titular, informando
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ter recebido sua correspondência apresentando a situação (não
explícita) sob aspecto mais suave; diz concordar com a
questão (não explícita) do cônsul [conde de brichanteau] seja
conduzida com prudência e firmeza e, que procedeu a abertura
de inquérito que apurará todas as responsabilidades.
local: são paulo
data: 09/08/1896

1283

artigo referente ·s notícias nos jornais o estado de são
paulo e la prensa relativas aos acontecimentos (não
explícitas) a respeito do projeto do deputado francisco
glicério autorizando o poder executivo a abrir créditos
necessários para a liquidação das reclamações estrangeiras.
"questão italiana" jornal (recorte)
data: / /1896

1284

telegrama (cópia) de carlos augusto de carvalho para júlio
prates de castilhos dizendo da gravidade da situação
política; informando que a questão do protocolo italiano [que
exigia indenização do governo brasileiro pelos prejuízos
causados aos italianos pela revolução federalista e pela
revolta da armada] faz parte de um movimento de oposição ao
governo de prudente de morais; e solicitando esforços no
sentido de superar tal crise.
local: rio de janeiro
data: 15/08/1896

1285

ofício (cópia) de lauro muller para o titular, agradecendo o
envio de comunicações aos representantes de santa catarina; e
tecendo comentários a respeito da questão fronteiriça entre o
paraná e santa catarina.
local: rio de janeiro
data: 16/08/1896

1286

ofício (cópia) de alberto josé gonçalves para o titular
informando que o governo de santa catarina ultrapassou a
fronteira com o estado do paraná, vindo construir uma ponte
em terreno pertencente a este; diz que se o titular desejar
participar da questão, com sua influência pacificadora, muito
conseguirá fazendo com que se retirem as forças (não
explícitas).
local: rio de janeiro
data: 18/08/1896

1287

ofício (cópia) do titular para alberto josé gonçalves,
dizendo que os representantes de santa catarina informam que
as pontes da estrada de são lourenço foram decretadas em 1891
e construídas em 1894; e que mantido o acordo entre os dois
estados [paraná e santa catarina] visando resolver a questão
fronteiriça pelo arbitramento, bem intencionados como são,
facilmente poder·o evitar a reprodução de desagradáveis
acontecimentos.
local: rio de janeiro
data: 18/08/1896
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1288

anotação (cópia) do titular dizendo que foi aprovado, em 2a.
discussão, por 92 votos contra 67 o projeto sobre o protocolo
italiano.
data: 21/08/1896

1289

anotação (cópia) do titular dizendo dos conflitos verificados
, em são paulo, quando um grupo de estudantes queimaram um
fac-simile da bandeira italiana e, um grupo de italianos, com
o cônsul [conde de brichanteau] · frente, deram vivas a
itália e morras ao brasil.
data: 22/08/1896

1290

telegrama (cópia) de campos sales para o titular dizendo a
respeito da manifestação dos italianos, liderados pelo cônsul
[conde de brichanteau], na cidade de são paulo; informa que
houve a intervenç·o da força policial e que está
restabelecido o sossego público.
local: são paulo
data: 22/08/1896

1291

telegrama (cópia) de campos sales para o titular informando
que o cônsul italiano [conde de brichanteau] reclamou por
terem os estudantes queimado a bandeira italiana, durante uma
manifestação em são paulo, e exigiu reparação por parte do
governo; diz ter argumentado que tal reparação compete ao
presidente da república.
local: são paulo
data: 22/08/1896

1292

telegrama (cópia) do titular para campos sales informando que
o ultraje · bandeira italiana [pelos estudantes paulista], é
crime previsto no código penal; e que a reclamação
apresentada pelo cônsul italiano [conde de brichanteau] só
poderá ser apresentada pelo agente diplomático.
local: rio de janeiro
data: 22/08/1896

1293

anotaç·o (cópia) do titular referente · conversa mantida com
francisco glicério e carlos augusto de carvalho, quando ouviu
destes a impossibilidade da aprovaç·o do protocolo italiano
[que exigia indenizaç·o do governo brasileiro pelos prejuízos
causados aos italianos pelas revoltas verificadas no país],
em virtude das ocorrências verificadas em são paulo; na
ocasião os citados sugeriram a rejeição ao decreto, o que foi
reprovado pelo titular.
data: 23/08/1896

1294

carta (cópia) de carlos augusto de carvalho para o titular
informando ter combinado de encontrar com francisco glicério,
na residência do titular, para tratar da sessão seguinte da
câmara dos deputados; diz que foi também avisado o dr. Artur
rios.
local: rio de janeiro
data: 23/08/1896
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1295

anotação (cópia) dizendo do pedido de rejeição do projeto do
[protocolo italiano] formulado pelo deputado francisco
glicério e aprovado pela câmara dos deputados ; e dos pedidos
de demissão apresentados pelos ministros carlos augusto
carvalho e antônio gonçalves ferreira, durante o despacho
ministerial.
data: 24/08/1896

1296

ofício (cópia) do barão de traipú para o titular informando a
respeito das divergências políticas existentes em alagoas, no
seio do partido republicano federal, e acusando o
tenente-coronel gabino besouro por perturbar a ordem e a
economia do estado.
local: maceió
data: 26/07/1896

1297

telegrama (cópia) do titular para campos sales exigindo a
demissão do cônsul [italiano] e dizendo ter havido
precipitação da câmara dos deputados na rejeição do decreto
do protocolo italiano.
local: rio de janeiro
data: 25/08/1896

1298

telegrama (cópia) do titular para campos sales dizendo que a
rejeição do protocolo [italiano pela câmara dos deputados]
tornou delicadas as relações com o governo daquele país; e
solicita o envio de notícias para que possam ser desfeitos os
boatos sobre novos incidentes [entre brasileiros e
italianos].
local: rio de janeiro
data: 25/08/1896

1299

ofício (cópia) de carlos augusto de carvalho para o titular
informando não ter recebido comunicação proveniente da itália
a respeito da retirada do "exaquatur" do cônsul italiano
[conde de brichanteau]; e dizendo que o caso [da queima da
bandeira italiana por estudantes paulistas] poderá ser
resolvido sem dificuldade, por não estar envolvido nenhum
agente do governo.
local: rio de janeiro
data: 25/08/1896

1300

telegrama (cópia) de manuel inácio belfort vieira para o
titular dizendo da existência de boatos a probabilidade de
levante contra o governo da república; e solicita
informações.
local: são luís
data: 25/08/1896

1301

telegrama (cópia) do titular para manuel inácio belfort
vieira informando serem sem fundamentos os boatos [sobre a
probabilidade de levante contra seu governo]; e dizendo que a
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exploração política (não explícita) do protocolo italiano
produziu distúrbios em são paulo, e consequentemente,
provocou a rejeição do citado protocolo pela câmara dos
deputados.
local: rio de janeiro
data: 25/08/1896

1302

telegrama (cópia) do titular para campos sales informando que
os distúrbios (não explícitos) verificados no largo do rócio
e em outros lugares cessaram com a intervenção da polícia, e
que logo responderá a primeira parte de seu telegrama
cifrado.
local: rio de janeiro
data: 26/08/1896

1303

telegrama (cópia) do titular para campos sales, informando
ter recebido correspondência proveniente da itália dizendo
que o ministro das relações exteriores daquele país examinará
a questão relativa ao cônsul italiano [conde de brichanteau]
e solicita, do governo brasileiro, que assegure a
tranquilidade aos italianos residentes no brasil.
local: rio de janeiro
data: 26/08/1896

1304

telegrama (cópia) de campos sales para o titular informando a
respeito de notícias recebidas sobre a existência de diversos
navios de guerra italiano no porto do rio de janeiro; dizendo
que a imprensa italiana aconselha rigor do governo daquele
país com o brasil; e de ter havido distúrbios no largo do
rócio [rio de janeiro].
local: são paulo
data: 26/08/1896

1305

telegrama (cópia) de campos sales para o titular, informando
não ter ocorrido assassinato de estudante e que a cidade
encontra-se calma; e solicitando o envio de informações
pedidas no telegrama cifrado.
local: são paulo
data: 26/08/1896

1306

telegrama (cópia) de campos sales para o titular dizendo que
recebeu suas correspondências tranquilizadoras; informando
haver cessada a agitação; e que espera a solução da questão
relacionada ao cônsul italiano [conde de brichanteau].
local: são paulo
data: 26/08/1896

1307

carta (cópia) de carlos augusto de carvalho para o titular
informando ter o expediente sobre o "exequatur" [do cônsul
italiano] que submeterá a sua apreciação; diz que o telegrama
enviado por francisco régis de oliveira não autoriza o alarme
(não explícito) referido por campos sales em correspondência
dirigida ao titular. Em nota, acrescentada ao final, comunica
que o irmão (não explícito) do serzedelo correia afixou
boletim, na rua do ouvidor, dizendo ser ele advogado de
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caminada (sic).
local: rio de janeiro
data: 26/08/1896

1308

anotação (cópia) do titular dizendo da discussão entre carlos
augusto de carvalho e antônio gonçalves ferreira por ocasião
do despacho ministerial e os pedidos de demissão formulados
por ambos.
data: 27/08/1896

1309

telegrama (cópia) do titular para campos sales dizendo que o
governo italiano prometeu examinar a demissão do cônsul
[conde de brichanteau]; e informando haverem telegrafado ·
legação brasileira em roma garantindo os direitos da colônia
italiana no brasil e insistindo na demissão do citado cônsul
italiano.
local: rio de janeiro
data: 27/08/1896

1310

telegrama (cópia) de francisco régis de oliveira para carlos
augusto de carvalho transmitindo resolução do visconde
vanosta [ministro das relações exteriores da itália], de
enviar ao brasil o sr. Roberto de martino, em missão
diplomática, para tratar de assuntos relacionados com o
protocolo italiano e assumir o cargo de embaixador; e
informando ter conseguido a saída dos vapores com os
imigrantes, estando dependendo apenas das faturas (não
explícitas).
local: roma
data: 28/08/1896

1311

carta (cópia) de carlos augusto de carvalho para o titular
dizendo estar enviando a minuta da nota [italiana] para sua
apreciação; e informando ter telegrafado ao embaixador
brasileiro em roma para transmitir suas indicações (não
explícitas).
local: rio de janeiro
data: 28/08/1896

1312

anotação (cópia) do titular, referente ·s suas observações·
nota italiana de 27.08.1896, afirmando que após a apuração do
ultraje a bandeira [italiana pelos estudantes paulistas], se
for verificado a existência de crime, os autores serão
processados; citando os motivos que levaram o governo a pedir
a demissão dos cônsules de são paulo; e dizendo estar
aguardando a chegado do sr. Roberto de martino [que virá ao
brasil em miss·o diplomática do governo da itália].
s/d

1313

anotação (cópia) do titular dizndo ter concedido as demissões
pedidas pelos ministros carlos augusto de carvalho e antônio
gonçalves ferreira; e de ter escrito a ambos comunicando e
agradecendo os serviços prestados · república.
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data: 29/08/1896

1314

anotação (cópia) do titular dizendo ter nomeado alberto
torres e dionísio cerqueira para os cargos de ministros da
justiça e interior e, do exterior, respectivamente; e que os
ex-ministros carlos augusto de carvalho e antônio gonçalves
ferreira vieram apresentar suas despedidas.
data: 30/08/1896

1315

carta (cópia) de alberto torres para o titular informando que
cumprindo sua ordem comparecerá ao despacho para exercer o
primeiro ato do cargo [ministro da justiça e interior], para
o qual foi nomeado.
local: niterói
data: 30/08/1896

1316

anotação (cópia) do titular dizendo que compareceram ao
despacho os dois novos ministros [alberto torres e dionísio
cerqueira].
local: s/l
data: 31/08/1896

1317

ofício (cópia) de francisco badaró para o titular informando
a respeito da situação política existente na itália após os
acontecimentos relacionados com o protocolo italiano [que
exigia do governo brasileiro uma indenização pelos prejuízos
causados aos italianos pelas revoltas verificadas no país].
local: roma
data: 31/08/1896

1318

artigo (cópia) de anônimo, "gavarni" [lúcio de mendonça],
comentando as dificuldades políticas enfrentadas pelo titular
no seu governo; tecendo críticas ao partido republicano
federal e ao general francisco glicério; e elogianso o
titular pelo seu espírito mediador.
"prudente e demorado". Gazeta de notícias (recorte)
local: rio de janeiro
data: 31/08/1896

1319

anotação (cópia) do titular dizendo da chegada da 2a. Divisão
da esquadra argentina, sob o comando de atilio s. Basileu.
data: 01/09/1896

1320

ofício (cópia) de campos sales para o titular dizendo ter
sido informado a respeito da intenção, por parte do
ministério da guerra, de transferir para são paulo o 7o. De
linha, que encontra-se em santa vatarina, e solicita que
trate de evitar isto; informando que a comiss·o americana
(não explícita) partiu de são paulo contente com o que viu; e
dizendo que o governo deve conduzir a questão relacionada com
o pedido de demissão do cônsul italiano com a maior calma.
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local: são paulo
data: 02/09/1896

1321

anotação (cópia) do titular dizendo ter recebido a visita da
oficialidade argentina, apresentada pelo embaixador argentino
epifânio portela.
data: 03/09/1896

1322

ofício (cópia) de campos sales para o titular informando que
amigos do cônsul italiano, conde de brichanteau, estão
organizando, ruidosamente, os festejos do dia 20.09; e diante
dos conflitos já ocorridos entre brasileiros e italianos,
solicita fazer chegar ao conhecimento do embaixador tal
situação para que o mesmo possa impedir a citada
manifestação.
local: são paulo
data: 03/09/1896

1323

anotação (cópia) do titular dizendo ter retribuido,
juntamente com todos os seus ministros, a visita dos
[oficiais] argentinos.
data: 04/09/1896

1324

anotação (cópia) do titular dizendo que quando voltavam do
jockey club, ao atravessarem o edifício da estação central, o
deputado medeiros de albuquerque desfechou três tiros no
deputado josé carlos de carvalho, dos quais somente um
atingiu o alvo; e que após o ocorrido o agressor foi preso e
quase linchado pelos populares e praças presentes.
data: 06/09/1896

1325

relato extraído de minha vida (memória) v.2, p.147-8 de
medeiros de albuquerque referente · agressão sofrida por ele
quando discursava na câmara dos deputados e causada pelo
deputado josé carlos de carvalho; aos tiros desfechados por
ele no citado deputado; e a não aprovação de licença, pela
câmara dos deputados, para que o mesmo pudesse ser
processado.
s/d

1326

anotação (cópia) do titular dizendo da recepção (não
explícita) no palácio; de festival no [teatro] são pedro de
alcântara e de espetáculo de gala no [teatro] lírico.
local: s/l
data: 07/09/1896

1327

anotação (cópia) do titular referente ·s recepções oferecidas
aos [oficiais] argentinos no clube naval e a bordo do
riachuelo.
data: 08/09/1896

1328

anotação (cópia) do titular dizendo da grande afluência ·
festa oferecida aos [oficiais] argentinos.
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data: 09/09/1896

1329

anotação (cópia) do titular referente · excursão com os
[oficiais] argentinos e autoridades a tijuca.
data: 10/09/1896

1330

anotação (cópia) do titular referente ao almoço a bordo do
couraçado almirante brown, oferecido pelas autoridades
argentinas.
data: 11/09/1896

1331

anotação (cópia) do titular referente · festa da escola
politécnica oferecida aos [oficiais] argentinos e ao clube
militar; · rejeição, pela câmara dos deputados, de crédito
para pagamento de empregados vitalícios demitidos por
floriano peixoto e readmitidos pelo titular; e dizendo da
compensa.cão por ter, a mesma câmara, julgado improcedente a
acusaç·o contra o deputado medeiros e albuquerque por
tentativa de homicídio.
data: 12/09/1896

1332

anotação (cópia) do titular referente · festa, na escola de
medicina, oferecida aos [oficiais] argentinos.
data: 14/09/1896

1333

anotação (cópia) do titular referente ao aniversário de sua
esposa adelaide.
data: 17/09/1896

1334

anotação (cópia) do titular referente · viagem de sua esposa
adelaide, para piracicaba, acompanhada de paula [sua filha],
e luís [seu sobrinho].
data: 18/09/1896

1335

artigo referente aos conflitos causados pelos "castilhistas"
na cidade do rio grande [rio grande do sul] antes da
manifestação (não explícita) ao coronel josé carlos pinto e
durante o espetáculo teatral ocorrido no teatro politeama.
jornal (recorte)
local: pelotas
data: 22/09/1896

1336

anotação (cópia) do titular referente · chegada do ministro
italiano [renato] de martino, ao brasil, a bordo do cruzador
piemonte.
data: 23/09/1896

1337

anotação (cópia) do titular dizendo ter recebido em audiência
o [ministro italiano renato] de martino.
data: 28/09/1896
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1338

anotação (cópia) do titular referente · primeira conferência
entre dionísio cerqueira e o [ministro italiano renato] de
martino.
data: 29/09/1896

1339

anotação (cópia) do titular dizendo que a segunda conferência
o [ministro italiano renato] de martino mostrou-se menos
exigente e que este telegrafou ao seu governo pedindo
instruções sobre a demissão do cônsul [conde de] brichanteau.
data: 30/09/1896

1340

anotação (cópia) do titular dizendo do seu exame médico com o
barão de pedro afonso.
data: 03/10/1896

1341

anotação (cópia) do titular dizendo das felecitações
recebidas pelo seu aniversário e de ter passado o dia
sentindo muitas dores na bexiga.
data: 04/10/1896

1342

anotação (cópia) do titular dizendo do seu exame médico com o
dr. Oscar bulhões.
data: 12/10/1896

1343

notícia referente · moldura de prata que mandou colocar o
embaixador de portugal, conselheiro camelo lampreia, na
fotografia presenteada pelo titular.
jornal (recorte)
s/d

1344

carta (cópia) de cândido barata ribeiro para oscar bulhões,
questionando a respeito do estado de saúde do titular e sobre
a possibilidade do mesmo sofrer uma intervenção cirúrgica.
local: rio de janeiro
data: 14/10/1896

1345

carta (cópia) de oscar bulhões para cândido barata ribeiro,
informando ser necessário que o titular sofra uma intervenção
cirúrgica para retirada de um cálculo vesical.
s/d

1346

anotação (cópia) do titular dizendo ter havido despacho com
todo o ministério, deixando de comparecer o marechal bernardo
vasques, substituido pelo general dionísio cerqueira.
data: 22/10/1896

1347

ofício (cópia) de campos sales para o titular dizendo da
necessidade de conseguir empréstimo na europa, o que será
possível somente após concluída a missão do [ministro
italiano renato de martino]; das dificuldades financeiras
diante das epidemias no estado, e de ter enviado uma carta do
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ministro rodrigues alves solicitando que a união efetue o
pagamento do débito para com o estado de são paulo.
local: são paulo
data: 22/10/1896

1348

anotação (cópia) do titular dizendo ter conseguido que o
engenheiro carlos niemeyer aceitasse o cargo de diretor da
estrada de ferro central do brasil.
data: 23/10/1896

1349

telegrama (cópia) de josé pereira dos santos andrade para o
titular dizendo que atendendo a sua comunicação tem evitado
que haja conflitos na zona em litígio com o estado de santa
catarina; informando que o governador daquele estado procura
exercer jurisdição na colônia lucena; e solicitando a
intervenção do titular junto ao citado governador.
local: curitiba
data: 23/10/1896

1350

anotação (cópia) do titular dizendo ter recebido em audiência
o novo ministro da bélgica [conde van der steen de jehay].
data: 24/10/1896

1351

telegrama (cópia) de hercílio luz para o titular, dizendo ter
recebido comunicação do governador do paraná acusando-o de
procurar exercer jurisdição sobre a colônia lucena e de ter
sido esta por seu estado; informando ter respondido ao citado
governador que a citada colônia foi fundada pelo governo
federal e que aguarda a solução da questão pelo arbitramento;
e solicitando, do titular, conselhos a respeito do assunto.
local: florianópolis
data: 24/10/1896

1352

anotação (cópia) do titular dizendo ter mudado para
residência localizada no morro do inglês.
data: 26/10/1896

1353

carta (cópia) de cândido barata ribeiro para o titular,
informando ter combinado com oscar bulhões e barão de pedro
afonso [ a respeito da intervenção cirúrgica do mesmo]; e
confirmando tal operação para o dia seguinte.
local: rio de janeiro
data: 28/10/1896

1354

ofício (cópia) de campos sales para o titular informando da
oposição ao seu governo e liderada pelos mendes (não
explícito); e solicitando, como medida de precaução, a
transferência do 7o. Batalhão de infantaria para aquele
estado.
local: são paulo
data: 28/10/1896

1355

anotação (cópia) do titular dizendo da operação cirúrgica ·
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qual foi submetido para a retirada de um cálculo na bexiga.
data: 29/10/1896

1356

notícia referente · operação cirúrgica submetida ao titular
para a extração de um cálculo na bexiga.
"várias notícias" - jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 30/10/1896

1357

anotação (cópia) do titular referente ao rompimento da
soutura da bexiga; e dizendo que o dr. Oscar bulhões
colocou-lhe uma sonda para drenar a urina.
data: 04/11/1896

1358

notícias referentes ·s visitas recebidas pelo titular por
ocasião da operação cirúrgica · qual foi submetido; ao seu
embarque para teresópolis, lugar escolhida para sua
convalescença; e aos votos enviados pelo embaixador da frança
ao titular desejando seu restabelecimento.
"várias notícias". [jornal do comércio] (recorte)
local: [rio de janeiro
data: 09/12/1896

1359

anotação (cópia) do titular dizendo da conferência da junta
médica para tratar do seu estado de saúde.
data: 10/11/1896

1360

ofício do titular para manuel vitorino pereira, transcrita do
livro "manuel vitorino e o desencanto político" de alexandre
passos - pag.136, transferindo a este o cargo de presidente
da república para que pudesse restabelecer o seu estado de
saúde.
local: rio de janeiro
data: 10/11/1896

1361

anotação (cópia) do titular dizendo da melhora do seu estado
de saúde após a aplicação de medicamentos.
data: 11/11/1896

1362

local: rio de janeiro
data: 11/11/1896

1363

artigo referente · conferência médica para tratar do estado
de saúde do titular; · visita do representante (não
explícita) do jornal do brasil ao vice-presidente da
república, manuel vitorino pereira; e a posse deste no cargo
de presidente da república.
jornal do brasil (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/11/1896

1364

artigo referente · mensagem enviada pelo titular a manuel
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vitorino pereira transferindo-lhe o cargo de presidente da
república; e · posse deste no palácio do itamarati.
"gazetilha". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 11/11/1896

1365

anotação (cópia) do titular dizendo ter ingerido um forte
purgativo; e da aplicaç·o de eletricidade, efetuada pelos
médicos (não explícitos), em seus intestinos.
data: 12/11/1896

1366

artigo referente · carta enviada pelo barão de pedro afonso
ao jornal cidade do rio relatando a operação cirúrgica
efetuada no titular e comentando o estado de saúde do mesmo.
"a moléstia do presidente". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 12/11/1896

1367

anotação (cópia) do titular dizendo ter melhorado o seu
estado de saúde.
data: 13/11/1896

1368

artigo referente · reunião do vice-presidente, manuel
vitorino pereira, com os ministros das diversas pastas para a
assinatura de atos (não explícitos) do governo; · reunião do
mesmo com representantes do congresso nacional para tratar de
assuntos (não explícitos) políticos; e ao estado de saúde do
titular.
jornal (recorte)
data: 13/11/1896

1369

anotação (cópia) do titular dizendo que [seus filhos] gustavo
e [maria amélia] chegaram de piracicaba para visitá-lo.
data: 14/11/1896

1370

carta aberta de josé do patrocínio para o barão de pedro
afonso criticando-o pela operação cirúrgica efetuada no
titular.
"a moléstia do presidente". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 14/11/1896

1371

artigo referente · carta enviada pelo barão de pedro afonso a
josé do patocínio, redator chefe do jornal cidade do rio,
tecendo comentários a respeito da operação cirúrgica efetuada
por ele no titular.
"a moléstia do presidente". Cidade do rio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 15/11/1896

1372

anotação (cópia) do titular dizendo da visita dos médicos
rocha faria e barbosa romeu; e comentando seu estado de
saúde.
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data: 18/11/1896

1373

notícias referentes ·s visitas recebidas pelo titular; ao
conselho emitido pelos médicos (não explícitos) para que o
titular convalecesse em campos do jordão; e ·s cartas
dirigidas ao vice-presidente da república, manuel vitorino
pereira, pelos ministros da fazenda, da marinha e da
indústria e viaç·o formulando seus pedidos de demissões.
"várias notícias". [jornal do comércio] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 18/11/1896

1374

notícias referentes ·s visitas recebidas pelo titular; e ·s
conferências (não explícitas) entre o vice-presidente da
república e os representantes do congresso federal.
"várias notícias" [jornal do comércio] (recorte)
local: rio de janeiro
data: 19/11/1896

1375

notícia referente ao cancelamento da visita que faria o
vice-presidente da república, manuel vitorino pereira, ao
titular, segundo conselho médico.
jornal (recorte)
data: 20/11/1896

1376

carta (cópia) do titular para [maria amélia de morais]
comentando a respeito da sua saúde e de sua família.
local: teresópolis
data: 22/11/1896

1377

anotação (cópia) do titular do restabelecimento da sua saúde.
data: 25/11/1896

1378

anotação (cópia) do titular dizendo da visita dos médicos
rocha faria e barbosa romeu e dos conselhos transmitidos
pelos mesmos.
data: 26/11/1896

1379

receita, do titular, aviada pelos médicos benjamin antônio
rocha faria e vitorino ricardo barbosa romeu.
local: rio de janeiro
data: 30/11/1896

1380

anotação (cópia) do titular dizendo da visita de seus médicos
e do resultado da operação cirúrgica · qual foi submetido.
data: 04/12/1896

1381

carta (cópia) de cândido barata ribeiro para o titular
comentando e se defendendo das acusações, publicadas na
imprensa, sobre a ocorrência de imperícia médica durante sua
aprovação cirúrgica; e solicitando, caso julgar necessário, a
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publicaç·o da carta enviada, juntamente com a resposta.
local: rio de janeiro
data: 04/12/1896

1382

carta (cópia) do titular para cândido barata ribeiro
dizendo-se agradecido pelos seus serviços [médicos] e
discordando da discussão, pela imprensa, sobre a enfermidade
e a operação cirúrgica · qual foi submetido.
local: morro do inglês
data: 05/12/1896

1383

anotação (cópia) do titular dizendo da visita da
representação paulista no congresso federal.
local: www
data: 06/12/1896

1384

carta (cópia) de cândido barata ribeiro para o titular
comentando sobre as acusações dirigidas a ele pelo barão de
pedro afonso; e dizendo esperar da justiça do tempo.
local: 1rio de janeiro
data: 06/12/1896

1385

carta (cópia) do titular para cândido barata ribeiro dizendo
estar em convalescença da grande enfermidade sofrida; e
agradecendo os seus serviços médicos.
local: rio de janeiro
data: 07/12/1896

1386

anotação (cópia) do titular dizendo ter mudado para a casa
junto do palácio (não explícito); e de ter recebido muitas
visitas.
data: 08/12/1896

1387

carta (cópia) do titular para [maria amélia de morais]
dizendo estar com a saúde restabelecida; e que seguirá,
juntamente com a família, para teresópolis.
local: rio de janeiro
data: 08/12/1896

1388

artigo referente · comunicação enviada pelo titular
agradecendo as visitas e as provas de estima por ocasião da
enfermidade sofrida pelo mesmo.
"o sr. Presidente da república"; jornal (recorte)
local: s.l.
s/d

1389

anotação do titular comentando as duas versões publicadas nos
jornais correio paulistano, de 11.12.1896, e jornal do
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comércio, de 10.12.1896, a respeito dos honorários pagos pela
sua operação cirúrgica.
data:

1390

anotação (cópia) do titular comentando sua viagem para a
chácara, de propriedade de josé augusto vieira [localizada em
teresópolis].
local: s/l
data: 09/12/1896

1391

artigo referente ao embarque do titular, acompanhado de seus
familiares e autoridades, no arsenal da marinha para efetuar
viagem até teresópolis.
"o sr. Presidente da república". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 09/12/1896

1392

anotação (cópia) do titular comentando a operação cirúrgica ·
qual foi submetido; o período referente · sua recuperação; e
dizendo da sua viagem para teresópolis.
data: / /1896

1393

anotaç·o (cópia) do titular dizendo ter dormido bem durante a
noite.
data: 10/12/1896

1394

local: rio de janeiro
data: 10/12/1896

1395

anotação (cópia) do titular comentando a temperatura de
teresópolis e do rio de janeiro.
data: 11/12/1896

1396

artigo referente ao relato do representante (não explícito)
do jornal do comércio sobre a viagem do titular, juntamente
com sua família e comitiva, do rio de janeiro para a cidade
de teresópolis.
"viagem presidencial". Jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: 13/12/1896

1397

carta (cópia) de j. J. Torres cotrim para o titular dizendo
que, atendendo o seu pedido, procurou os drs. Rocha faria,
barbosa romeu e oscar bulhões para pedir-lhes as notas
referentes aos serviços médicos prestados durante sua
operação cirúrgica; e desejando o seu completo
restabelecimento.
local: rio de janeiro
data: 17/12/1896

1398

artigo criticando o vice-presidente da república [manuel
vitorino pereira], por ter feito modificações nos nomes,
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escolhidos pelo titular, dos navios em construção na europa.
jornal (recorte)
data: 24/12/1896

1399

carta (cópia) de j. J. Torres cotrim para o titular
informando que, cumprindo sua determinação, saldou as contas
dos honorários médicos referentes ao seu tratamento.
local: rio de janeiro
data: 25/12/1896

1400

carta (cópia) de filadelfo de castro para o titular
informando que, em obediência · sua ordem, entregou ao dr. J.
j. Torres cotrim a quantia de treze contos de réis; e dizendo
da notícia publicada no jornal o país a respeito da sua
saúde.
local: rio de janeiro
data: 25/12/1896

1401

carta (cópia) de josé carlos rodrigues para o titular
comentando a respeito da intervenção (não explícita) do
manuel vitorino pereira na eleição de campos; e dizendo das
divergências entre este e os ministros de estado.
local: rio de janeiro
data: 30/12/1896

1402

carta (cópia) de cândido barata ribeiro para o titular
dizendo da amizade entre ambos, motivo pelo qual não aceita o
pagamento dos seus serviços médicos.
local: s.l.
s/d

1403

artigo referente aos conflitos entre italianos e brasileiros
ocorridos em são paulo; · crítica ao cônsul conde bompaus de
brichanteau por suas posições · frente da colônia italiana; e
aos artigos publicados pela tribuna italiana a respeito de
tais acontecimentos.
"a questão italiana". Jornal do comércio(recorte)
local: [rio de janeiro]
data: 1896

1404

artigo referente aos telegramas enviados pelo governador do
estado do rio de janeiro, joaquim maurício de abreu, para o
vice-presidente da república mostrando seu descontentamento
pela intervenção do governo federal nas eleições do município
de campos.
"a intervenção federal em campos". Jornal do comércio
(recorte)
local: [rio de janeiro]
data: 31/12/1896

1405

caderno de anotações de prudente de morais contendo: receita
de remédio contra sífilis, relação de despesas efetuadas em
março e abril de 1861, listagem de peças de roupas [enviadas
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· lavanderia (1863)]; anotaçoões referentes · tutela do órfão
matias mayer, ao aluguel da casa de luis inácio caldrina, e
outros.]
local: [são paulo]
data: / /

1406

caderno de anotações referentes a aluguel de imóveis
contendo:discriminação de receitas provenientes da locação ,
nomes dos locatários e despesas efetuadas com os imóveis.
local: [são paulo]
data: 1862 a 1892

1407

caderno do titular contendo anotações referentes · relação de
despesas pessoais: roupas, bilhetes de teatro, imposto de
escravos, despesas da casa, assinatura de jornal, etc.,
efetuadas no período de 1871 a 1891.
local: são paulo
data: / /1861- / /1891

1408

anotações de identificação do relógio de ouro de prudente de
morais.
constituição [piracicaba]
local: (são paulo)
data: 07/04/1874

1409

apólice no. 8422 da dívida pública do império do brasil,
estipulando juros de 30 mil réis ao portador.
local: rio de janeiro
data: 1877

1410

recibo de são joão batista da silveira melo passado a
prudente de morais referente aos dotes de maria amélia de
morais silveira (laláu).
local: piracicaba
data: 01/08/1889

1411

comunicado da casa nothman ao titular informando-lhe sobre
importância,em dinheiro, creditado em sua conta.
local: são paulo
data: 05/09/1892

1412

anotações sobre (ações, apólices e letras bancárias),
pertencentes · família do titular, destacando-se os de dona
adelaide benvinda da silva gordo, esposa de prudente de
morais; das filhas paula de morais barros e júlia prudente de
morais e das netas maria, teresa e adelaide.
local: [são paulo]
data: / /1895- / /1897

1413

caderno do titular, "assuntos particulares", contendo cópias
de receitas para a composição de remédios; despesas com
educação dos filhos, com consertos na casa de piracicaba;
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receitas provenientes de aluguel e outros.
local: são paulo
data: / /1895- / /1899

1414

caderneta de conta corrente de prudente de morais no banco
mercantil de santos, agência são paulo.
local: são paulo
data: 01/01/1896-21/08/1900

1415

caderno de receita geral da família de prudente de morais, de
1899 a 1908, destacando-se a receita de nora do titular (não
explicita) e de maria,sua neta.
local: são paulo
data: / /1899- / /1908

1416

apólice no. 3134 da dívida pública da república dos estados
unidos do brasil, estipulando juros de 25 mil réis ao
portador.
local: [rio de janeiro]
data: 1902

1417

termo de pesar (cópia) pelo falecimento de prudente de
morais, lavrado no cartório do 2o. Ofício na comarca de
ituverava, pelo tabelião euclides barbosa lima.
local: ituverava
data: 11/12/1902

1418

caderno de apontamentos jurídicos do titular, contendo
anotações e recortes de jornais destacando-se leis, decretos
e artigos, referentes a diversos assuntos, tais como:
impedimento aos estrangeiros para atuarem como procuradores
judiciais, férias e competência dos promotores públicos,
habeas-corpus, naturalização, trabalho servil, estupro,
reforma de guarda nacional, catálogo de livros pertencentes a
prudente de morais e outros.
local: [são paulo]
s/d

1419

livro manuscrito "lições de prática civil e comercial",
escrito por prudente de morais, segundo as explicações do dr.
joaquim inácio ramalho, lente da 1º cadeira do 5º ano na
faculdade de são paulo, destacando-se conceitos e
procedimentos indispensáveis · prática do direito civil e
comercial.
local: [são paulo]
data: [ / /1863- / / ]

1420

artigo (cópia) publicado no jornal do comércio, por francisco
da costa carvalho, referente ao processo contra manuel de
morais barros pela agressão deste, dirigida a manuel alves
lobo (caso foi de evento); esclarece o motivo de estar
advogando em piracicaba e a favor do réu; em anexo,
documentos relativos ao caso.
jornal do comércio.
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local: rio de janeiro
data: 20/12/1863

1421

crônica do padre francisco de assis pinto de castro referente
· cidade de piracicaba; descreve acontecimentos relativos ·
sua paróquia: a celebração de missa no sítio do amigo capitão
josé jeremias ferraz; o recebimento de carta do vigário joão
de santa cândida para franquear sua igreja; o acompanhamento
de procissão da imagem do bom jesus do norte; a encenação do
papel de cristo na missa de domingo de ramos; a expulsão do
vigário josé gomes; o rendimento (em dinheiro) das missas;
comenta episódios políticos, como os insultos ao sub-delegado
joaquim antônio de oliveira e a observação do fato por
prudente de morais; a posse do barão de itaúna na presidência
de são paulo (1868); a lista de candidatos a juizes de paz e
a vereadores e os festejos pelo final da guerra do paraguai.
traça um paralelo entre liberais e conservadores, sobre a
conduta desses, com ele em particular, desde o ano de 1851;
destaca nomes dos liberais aos quais deve obrigações e a
notíciada queda do ministério conservador em 1868; relaciona
objetos comprados para uso pessoal; faz relato de assuntos
pessoais de políticos ligados · cidade como por exemplo:
eulálio da costa carvalho, carvalho rios, c. Arruda botelho,
josé mariano de matos, etc., e outros.
local: [piracicaba]
data: / /1868- / /1871

1422

ação (minuta) de matrícula; estudo desenvolvido pelo titular
a partir da lei 2040 de 28.09.1871 e decreto nº 4835 de
01.12.1871, referentes · vigência de matrícula de todos os
escravos existentes no império; faz exposição minuciosa dos
argumentos que servem de base para a ação de requerimento de
domínio do escravo paulino por joão (filho de cândido vieira
morais); destaca a petição endereçada ao juiz municipal;
relata o falecimento de coronel (não explícito) e oferece
pesames · família.
local: [são paulo]
s/d

1430

anotações do titular referente · proposta (sic) do governador
do bispado de são paulo, conêgo manuel vicente, formulando
perguntas sobre as leis de mão morta; e ao parecer do
titular, destacando a antiga legislação portuguesa
transplantada para o brasil instituindo a tutela do poder
público sobre as corporações de mão-morta; o decreto no.
119-a de 07-01-1890, do governo provisório, que separou o
estado da igreja, estabelecendo a plena liberdade de culto,
de associação para fins religiosos e reconhecendo a
personalidade jurídica · todas as instituições religiosas
para a aquisição e administração de bens, e outros.
local: são paulo, piracicaba
data: 22/06/1900- /07/1900

1431

relatório(resumo) técnico e historiográfico elaborado pelo
dr. Acácio de aguiar, referente · exploração submarina
através do processo desenvolvido pelo engenheiro vicente
polla e publicado pela imprensa nacional.
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local: rio de janeiro
data: 20/12/1901

1432

cartão e placa de homenagem dos colegas de turma do ano de
1863, a prudente de morais.
data: 16/11/1898

série: 2 - documentação avulsa

1433

mensagem de homenagem da assembléia legislativa do estado do
rio de janeiro a prudente de morais, pela vitoria alcancada
no litígio do amapá.
local: rio de janeiro
data: 03/12/1900

1643

programa de formatura da faculdade livre de ciências
juridicas e sociais do rio de janeiro, homenageando prudente
de morais filho.
local: rio de janeiro
data: 10/01/1898

1644

auto de transladação do corpo de josé carlos do patrocínio .
local: rio de janeiro
data: 12/02/1905

1423

constituicao da república dos estados unidos do brasil, de 24
de fevereiro de 1891, contendo as assinaturas dos senadores e
deputados constituintes, publicado pela imprensa nacional.
local: rio de janeiro
data: 24-02-1891

1424

discurso de posse (minuta) de prudente de morais na
presidência da perública; tece críticas ao primeiro
presidente da república [marechal deodoro da fonseca] pelo
ato de dissolucão do congresso nacional; comenta os
acontecimentos relativos a revolucão federalista e a revolta
da armada, acusando-as de serem movimentos restauradores da
monarquia; contrapõe o regime monárquico "centralizador" ao
republicano federalista; destaca o nome de floriano peixoto,
pela atitude enérgica e patriótica com a qual abafou as
agitações e as revoltas no brasil; e caracteriza os
principais pontos que nortearão seu governo: autonomia dos
estados, respeito ao exercício de todas liberdades e
garantias constitucionais, incentivo e iniciativa particular
para a exploração e desenvolvimento da agricultura e das
indústrias; introdução de imigrantes; garantia de plena
liberdade do sufrágio, "base fundamentalda democracia
representativa", manutenção da ordem interna e da paz com as
nações estrangeiras.
data: 1894
observaç„o: [a página 4ª escrita por quintino bocaiúva que modificou o
discurso original nos seguintes trechos: "o primeiro
golpe..." até "contra o regime proclamado..."]
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1425

mensagem de prudente de morais encaminhada ao congresso
nacional; destaca o reatamento de relações com portugal, a
decisão favorável ao brasil com relação a questaõ de limites
com a argentina, a demarcação de fronteira com a bolívia, a
resolução do problema de exploração do território litigioso
no norte do brasil com o governo francês, a negociação do
tratado de amizade e comércio com a china, a tentativa de
fazer um acordo de igual teor com o japão e os problemas na
fronteira com o uruguai; comenta a continuação da revolução
federalista com a adesão dos remanescentes da revolta da
armada, e critica a revolução como um movimento de caráter
monárquico; afirma que autoridades da fronteira uruguaia
toleram a permanência de revolucionários brasileiros em seu
território; caracteriza a deposição do governador de alagoas
pela força policial; relata os acontecimentos ocorridos na
escola militar (rio de janeiro) e o desligamento dos 60
alunos, considerados indisciplinados; e outros.
local: rio de janeiro
data: 03/05/1895

1426

pareceres (extratos) dos senadores ubaldino do amaral, manuel
vitorino, campos sales e pinheiro machado, referentes a
proposta da pacificação do rio grande do sul; contém as três
cláusulas para a pacificaçao elaboradas a partir do encontro
realizado em piratini (rio grande do sul) entre os generais
joão nunes da silva tavares e inocêncio galvão de queirós,
utilizado por prudente de morais.
local: rio de janeiro
data: 7.1895

1427

mensagem de prudente de morais endereçada ao congresso
nacional na abertura da terceira sessão da segunda
legislatura; destaca a pacificação da revolução federalista
apontando esta como uma fonte de explorações financeiras
contra a república; relata o conflito entre brasileiros e
soldados franceses no território do amapá e a ocupação da
ilha de trindade pela inglaterra; enumera os tratados de
comércio e navegação realizados com chile, bolívia e japão;
ressalta o convite feito para arbitrar a questão da invasão
do território boliviano pelas forças do peru; caracteriza o
mau estado sanitário em que se encontra o brasil e anota os
projetos de construção de lazaretos; fornece os números do
balanço financeiro de 1895 e caracteriza déficit no saldo; e
outros.
local: rio de janeiro
data: 03/05/1896

1428

anotação, de não explícito, referente · mensagem enviada pelo
titular ao congresso nacional em 03.05.1897, comentando sobre
a necessidade de se recorrer a autoridade para o
restabelecimento da ordem pública.
local: s.l.
s/d

1429

mensagem dirigida ao congresso nacional pelo titular sobre as
medidas tomadas durante o estado de sítio no distrito federal
e niterói; destaca o atentado de 05 de novembro contra sua

221

Fundo Prudente de Morais
Código SF

pessoa e os nomes dos responsáveis; conclui que o fato faz
parte de uma conspiração para depô-lo do governo; ressalta o
decreto de 21 de janeiro que desterrou o senador joão
cordeiro, os deputados alcindo guanabara e alexandre josé
barbosa lima, o major tomás cavalcanti de albuquerque,
frederico josé de sant'ana neri e josé de albuquerque
maranhão para a ilha de fernando de noronha, e o pedido de
habeas-corpus por parte dos partidários dos mesmos; combate a
decisão do supremo tribunal federal em restituir-lhes a
liberdade; e em anexo segue relação de documentos que
acompanham, a mensagem.
local: rio de janeiro
data: 12/05/1898

1434

carta do titular a josé gabriel de oliveira e sousa
solicitando que localize antero ferreira da silva gordo,
citado para uma divisão de terras; comenta a conversa tida
com o dr. Paula martins sobre a conveniência de aumentar seu
eleitorado e os meios de obtê-lo.
local: piracicaba
data: 20/09/1884

1435

carta de francisco glicério para o titulas orientando-o
quanto aos procedimentos políticos a serem adotados para sua
eleiçâo · deputaçâo geral, pelo 8º distrito eleitoral;
comenta a situaçao política de outros distritos eleitorais.
local: campinas
data: 10/10/1884

1436

carta de francisco glicério para o titular orientando-o a
realizar viagens a diversas localidades de sâo paulo a fim de
firmar-se politicamente para as eleiçôes · deputaçâo geral
[em que prudente concorre pelo 8º distrito eleitoral].
local: campinas
data: 28/10/1884

1437

carta de francisco glicério para o titular insistindo para
que faça, com urgencia, viagens a diversas cidades de sâo
paulo, a fim de firmar-se politicamente.
local: campinas
data: 03/11/1884

1438

carta de francisco glicério para o titular orientando-o a
manter contatos políticos.
local: campinas
data: 08/11/1884
observaç„o: ver documento 1.452

1439

carta do titular pra josé gabriel de oliveira e sousa
solicitando que entre em contato com francisco glicério, a
fim de que esse assista ·s eleiçôes em santa bárbara,
evitando os incovenientes que possam ser causados pela
oposiçâo.
local: piracicaba
data: 05/01/1885
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1440

carta di titular para josé gabriel de oliveira e sousa
referente ·s eleições para a deputação geral, destacando os
possiveis procedimentos do candidato opositor, bernardino de
campos, recomendando prudência.
local: piracicaba
data: 09/01/1885

1441

carta de bernardino de campos para o titular felicitando-o
por sua vitória nas eleições.
local: amparo (sao paulo)
data: 10/01/1885

1442

carta de campos sales para o titular felicitando-o por sua
eleição [para a assembléia geral do império] e propondo que
se dirijam para o rio de janeiro, juntos, a fim de assistirem
·s sessões preparatórias da citada assembléia.
data: 14/01/1885

1443

carta de campos sales para o titular informando o início das
sessões preparatórias e as vantagens de estarem no rio de
janeiro dias antes da primeira sessão; solicita que prudente
de morais dirija-se para a corte o mais breve possível.
data: 19/01/1885

1444

carta de francisco glicério para o titular parabenizando-o
por seu discurso (nao explícito); solicita que, imprimindo-o
em folhetos, envie-lhe para que possa distribuí-los.
local: campinas
data: 18/09/1885

1445

carta do titular para [josé gabriel de oliveira e sousa]
referente ·s eleições [para a assembléia geral do império] em
que comenta a derrota dos republicanos de uma maneira geral,
e, apesar desta, o merecimento do partido republicano em
termos políticos.
local: piracicaba
data: 29/11/1885

1446

local: piracicaba
data: 08/02/1886

1447

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
solicitando a obtenção da certidão de matrícula da escrava
luciana a fim de que amigo seu possa registrá-la.
local: piracicaba
data: 17/02/1886

1448

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
informando sobre as condições necessárias para desempenhar as
funções de vereados e juiz de paz.
local: piracicaba
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data: 19/02/1887

1449

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
enviando instruções ao sr. Cesário cavalheiro leite referente
aos procedimentos a serem adotados para justificação de sua
ausência na útima sessão do júri (não explícita); solicita
que lembre aos correligionários políticos que procedam ·
eleição do representante ao congresso (não explícita).
local: piracicaba
data: 25/04/1887

1450

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
solicitando que promova a eleição de representante do
município [de santa bárbara] ao congresso do 8º distrito
eleitoral; que informe [cesário cavalheiro leite] que fora
relevado o pagamento de multa, por não comparecer · útima
sessão do júri; que envie lista de eleitores com a indicação
partidária.
local: piracicaba
data: 20/06/1887

1451

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
informando a eleição de [manuel de morais barros] para
representante do município [de santa bárbara] no congresso de
rio claro; solicita que informe ao dr. Paula martins da
existência, sob seu poder, de papéis de correligionários
políticos.
local: piracicaba
data: 24/07/1887

1452

carta de [josé correia de matos], juca prata, a [jorge de
miranda] referente · obtenção de votos para prudente de
morais.
local: dois córregos
data: 01/11/1884
observaç„o: esta correspondência encontra-se anexa ao documento 1.438

1453

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
referente ao alistamento, em piracicaba, de eleitores
correligionários do partido republicano; comenta o resultado
de eleições (não explícitas), destacanto o crescimento
político do pratido republicano, analisando comparativamente
com os partidos conservador e liberal.
local: piracicaba
data: 23/12/1887

1454

carta (cópia) de francisco glicério para bernardino de campos
(extraída de uma grande vida) aconselhando-o a respeito da
sua missão · frente do partido republicano; e perguntado-o se
o diário popular não transcreverá os artigos publicados na
gazeta de campinas sobre a questão patrocínio (não
explícita).
local: campinas
data: 06/05/1888
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1455

carta do titular para josé de oliveira e sousa referente ·
dívida de benedito gonçalves para com ele; ao fortalecimento
da monarquia com a abolição da escravatura e dizendo da
possibilidade de ser proclamada a república.
local: piracicaba
data: 18/05/1888

1456

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
referente · pretensão de parente deste junto a banco (não
explícito); · disposição dos republicanos em combater o
terceiro reinado; e ·s adesões republicanas na província de
minas gerais.
data: 01/06/1888

1457

carta (cópia de trecho) do titular pra bernardino de campos
(extraída de uma grande vida), questionando a respeito do
projeto do jornal de propaganda, se será o grito do povo ou a
gazeta da tarde.
data: 22/06/1888

1458

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
solicitando seu empenho, diante da aproximação de eleição
senatorial, para que o partido republicano obtenha bom
resultado e consiga influenciar as outras províncias; e
informando não ter solução do negócio do pedroso (não
explícito).
local: piracicaba
data: 06/07/1888

1459

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
dizendo que escreverá a correligionários pedindo que
concorram e trabalhem na eleição (senatorial); e informando
da mudança de josé ferraz de sousa pra ribeirão bonito
local: piracicaba
data: 16/07/1888

1460

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa e
modesto pedindo que distribuam os exemplares da gazeta (não
explícita) enviados; dizendo do apoio recebido pela sua
candidatura; e perguntando sobre o posicionamento dos
conservadores daquela localidade (não explícita).
local: s.l.
s/d

1461

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
referente ao alistamento eleitoral de correligionários; e
dizendo ter lido no correio paulistano a respeito da nomeação
do modesto de lemos para o cargo de sub-delegado.
local: piracicaba
data: 14/12/1888

1462

carta (copia) de campos sales para bernardino de campos
(extraída de uma grande vida), dizendo ser indispensavel
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abordar na assembléia a dissolução da manifestacao a respeito
da peste em santos (não explícita); enviando-lhe o discurso
do candido de oliveira (não explícito); e comentando sobre a
falta de providências para conter a peste em santos e
campinas.
local: sao paulo
data: 15/03/1889

1463

carta do titular para josé gabriel de olivera e sousa
referente · divida de benedito goncalves; e · providência que
deveria ser tomada pela câmara municipal de sua vila (não
explícita), para evitar o surto de febre amarela ocorrido na
cidade de campinas.
local: piracicaba
data: 26/04/1889

1464

carta do titular para josé gabriel e sousa informando ter
feito boa viagem e agradecendo ao pedroso e ao juca inácio
pelos animais oferecidos.
local: piracicaba
data: 22/08/1889

1465

carta de campos sales para o titular referente ao decreto
removendo o rufino (sic) da comarca de piracicaba; · carta de
cesário travassos solicitando a promoção de correligionários;
e a pendência na solução do negócio do adolfo botelho (não
explicito).
local: s/l
data: 26/12/1889
observaç„o: ver documento 1.472

1466

carta de campos sales para o titular referente · nomeação de
correligionários e dizendo nao ser difícil conseguir do rui
barbosa as demissões e nomeações dos fiscais bancários.
local: rio de janeiro
data: 10/12/1889

1467

carta de benjamin constant para campos sales comunicando que
o capitão tomas alves seguirá para são paulo com o intuito de
assumir o comando do corpo de polícia e que o tenente araújo
macedo se recolherá ao rio de janeiro.
local: rio de janeiro
data: 11/12/1889

1468

carta de campos sales para o titular referente · comunicação
de benjamin constant apresentando o capitão tomás alves para
assumir o comando do corpo de polícia de são paulo; e ·
transmissão de carta de correligionários de guaratinguetá.
local: rio de janeiro
data: 12/12/1889

1469

telegrama de campos sales para titular informando a viagem do
capitão tomás alves para assumir o comando do [corpo de
polícia de são paulo].

226

Fundo Prudente de Morais
Código SF

local: rio de janeiro
data: 12/12/1889

1470

telegrama de campos sales para o titular informando ser
conveniente que o capitão tomás alves não assuma o comando
[do corpo de polícia de são paulo], podendo ser o mesmo
substituído por outro.
local: rio de janeiro
data: 13/12/1889

1471

carta de campos sales para o titular informando que escreverá
ao inspetor peral de higiene recomendando a pretensão (não
exprícita) de correligionário; que entendeu-se com ministro
do interior sobre seu ordenado de governador; e dizendo que a
nomeação do vice-governador [de são paulo], depende apenas da
indicação.
local: rio de janeiro
data: 20/12/1889

1472

carta de cesário travassos para campos sales referente a não
promoção do correligionário benedito antônio da silva, no
c.p. de permanentes; e questionando sobre como poderá ser
reparado o mau êxito do compromisso assumido.
local: santa rita do passa-quatro
data: 23/12/1889

1473

carta de francisco glicério para o titular referente a sua
nomeação para o ministeério da agricultura em função da
demissão de demétrio ribeiro [devido a crise causada pelo
decreto de 17.01.1890, elaborado por rui barbosa durante o
governo provisório, dispondo sobre a criação de bancos
emissores]; e a nomeações de correligionários, [do partido
republicano], para diversos cargos em várias localidades de
são paulo.
local: rio de janeiro
data: 31/01/1890

1474

carta do titular para cesário cavalheiro leite orientando-o
quanto aos procedimentos a serem adotados a fim de reduzir o
valor de fiança (não explícita) que deve pagar.
local: sao paulo
data: 17/03/1890

1475

telegrama de francisco glicério para o titular informando a
estada de campos sales em petrópolis.
local: rio de janeiro
data: 23/03/1890

1476

telegrama (minutas) do titular pra francisco glicério e pra
campos sales e cesário alvim datados, respectivamente, de
23.03.1890 e 27.03.1890 referentes · necessidade de
retirar-se do governo provisório de sao paulo em função dos
incidentes ocorridos com as nomeações do ajudante de ordem,
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azevedo marques e do comandante do 10º regimento de cavalaria
em são paulo, tomás alves.
local: sao paulo
data: 23/03/1890-27/03/1890

1477

carta de campos sales e francisco glicério para o titular
solicitando que não se demita do governo provisório de são
paulo [em função dos incidentes ocorridos com as nomeações de
azevedo marques e tomás alves para dos cargos de ajudante de
ordens e de comandante do 10º regimento de cavalaria de são
paulo, respectivamente] a fim de não abalar e enfraquecer a
política republicana; justificam as ações do ministro da
guerra, assim como as de deodoro da fonseca, afirmando a
inexistencia de desconsiderações por parte destes.
local: rio de janeiro
data: 25/03/1890

1478

telegrama de cesário alvim, ministro do interior, para o
titular, informando que suas ações dependerão de audiência
com campos sales e francisco glicério [refere-se · questão do
pedido de demissão feito por prudente de morais em função da
nomeações de azevedo marques e tomás alves para os cargos de
ajudante de ordens e comandante do 10º regimento de
cavalaria, são paulo, respectivamente].
local: rio de janeiro
data: 26/03/1890

1479

telegrama de cesário alvim, ministro do interior, para o
titular, informando que realizou conferências com francisco
glicério e campos sales; solicita, do titular, paciência.
local: rio de janeiro
data: 26/03/1890

1480

cartas (minutas) do titular para campos sales e francisco
glicério para cesário alvim referente a seu pedido de
demissão do governo provisório de são paulo, em função dos
incidentes advindos das nomeações de azevedo marques e tomás
alves para os cargos de ajudante de ordem e comandante do 10º
regimentos de cavalaria, de são paulo, respectivamente.
local: sao paulo
data: 26/03/1890

1481

telegrama de campos sales para o titular informando que o
ministro da guerra, eduardo wandenkolk, diante do incidente
da nomeação de tomás alves para o comando do 10. Regimento de
cavalaria, a que prudente se apôs intentando demitir-se,
optou pela permanencia do titular no governo provisório de
são paulo.
local: rio de janeiro
data: 27/03/1890

1482

telegrama de cesário alvim, ministro do interior, para o
titular informando que combinarão solução para caso (não
explícito).
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local: rio de janeiro
data: 27/03/1890

1483

telegrama de cesário alvim, ministro do interior, para o
titular informando que o obstáculo a sua permanência no
governo de são paulo, [gerado pela nomeação de tomás alves
para o comando do 10 regimento da cavalaria], será removido
com a substituição desse, apoiada pelo ministroa da
guerra,[eduardo wandenkolk];e resposta do titular em
telegrama(minuta) dizendo que, resolvida a questão,
permanecerá no governo de são paulo.
local: rio de janeiro
data: 27/03/1890

1484

telegrama do ministro da guerra, eduardo wandenkolk, para o
titular, informando o afastamento de tomás alves do comando
do 10º regimento de cavalaria de são paulo.
local: são paulo
data: 30/03/1890

1485

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
pedindo que comunique a cesário cavalheiro leite a redução de
sua fiança, como coletor geral.
local: são paulo
data: 14/04/1890

1486

telegrama de francisco glicério, ministro da agricultura,
para o titular perguntando sobre a conveniência de nomear
bueno de andrada para fiscal da [estrada de ferro
sorocabana]; e resposta (minuta) do titular a esse, recusando
a nomeação do citado acima.
local: rio de janeiro
data: 03/05/1890

1487

carta de francisco glicério, ministro da agricultura, para o
titular referente a nomeação do cargo de fiscal da [estrada
de ferro sorocabana], comentando a recusa(desse) a indicação
de bueno de andrada para o cargo; informa que nomeará josé
custódio a. Lima para o cargo (não explícito) na estrada de
rodagem de paranapanema.
local: rio de janeiro
data: 04/05/1890

1488

carta de anônimo, "um paulista", atribuída a bueno de
andrada, para o marechal deodoro da fonseca informando sobre
a articulaçãp de uma conspiração objetivando separar o estado
de s·o paulo dos demais estados.
local: são paulo
data: 14/05/1890

1489

carta de francisco glicério para o titular comentando a
denúncia feita por bueno de andrada contra a administração
do governo de são paulo; e a confiança depositada por deodoro
da fonseca na administração do titular exercida no citado
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estado ; e outros.
local: rio de janeiro
data: 20/05/1890

1490

carta do titular para deodoro da fonseca referente · questão
de concessão de linhas férreas ligando a cidade de itu a
santos, que envolve interesses ingleses; solicita, do governo
provisório, autonomia para decidir a questão, comentando a
centralização política e econômica, ainda existente, após a
proclamação do regime republicano.
local: são paulo
data: 08/06/1890

1491

carta de francisco glicério para o titular solicitando a
concessão de aposentadoria a joão de souza pereira araújo.
local: rio de janeiro
data: 12/06/1890

1492

carta de campos sales, ministro da justiça, para o titular
informando que recomendará, por circular aos governos
estaduais, que não criem comarcas; tece comentários
referentes ao projeto de constituição do estado de são paulo,
orientando o titular quanto aos procedimentos a serem
adotados em relação ao citado projeto e á organização
administrativa municipal e estadual.
local: rio de janeiro
data: 06/07/1890

1493

carta de francisco glicério para o titular informando ter
providenciado o pagamento do aluguel do governo de santo
antônio, em santos (são paulo).
local: rio de janeiro
data: 12/08/1890

1494

carta de campos sales para o titular solicitando que, em
favor a joão teodoro ferreira, promova o filho desse, josé
alípio ferreira, a alfreres do corpo policial de são paulo;
anexa segue a carta de joão teodoro ferreira a campos sales
solicitando que interceda junto ao titular em favor do seu
filho.
local: rio de janeiro
data: 12/08/1890

1495

carta de campos sales para o titular referente · pretensão do
sr. Francisco simões da cruz em obter a concessão para a
estrada de ferro agrícola no municipio de são simão.
local: rio de janeiro
data: 12/08/1890

1496

carta de campos sales para o titular solicitando que
reproduza entrelinhas na seção livre do [correio paulistano],
os artigos do sr. Feijó; comenta o estado de saude do
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marechal deodoro da fonseca e a possibilidade de uma sucessão
presidencial.
local: rio de janeiro
data: 24/08/1890

1497

carta de campos sales para o titular informando sobre o prazo
determinado para que o dr. Isidoro apresente-se a fim de
assumir o exercício das funções de juiz de direito da comarca
da posse.
local: rio de janeiro
data: 01/09/1890

1498

carta do titular para rui barbosa, ministro da fazenda, em
resposta a telegrama desse, e informando sobre a oportunidade
do estado de são paulo contrair empréstimos estrngeiros,
mediante fiança do governo provisório, em que o titular expôe
os motivos pelos quais não pretende contrair empréstimos,
solicitando do ministro contribuições para a descentralização
político-administrativa.
local: são paulo
data: 29/09/1890

1499

carta de campos sales, ministro da justiça, para o titular,
solicitando a substituição do tabelião évora, licenciado, por
antônio bruno de godi bueno júnior; indaga sobre a crise do
governo de são paulo.
local: rio de janeiro
data: 08/10/1890

1500

carta de campos sales para o titular referente · visita de
deodoro da fonseca a são paulo; · necessidade de superação da
crise (não explícita), de acordo com os intereses do estado
de são paulo e da política republicana, e de obtenção do
projeto da constituição de são paulo a fim de promover-se as
eleições rapidamente.
local: rio de janeiro
data: 12/10/1890

1501

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
referente ao manifesto do partido republicano de santa
bárbara, que deveria ser publicado no correio paulistano.
contrário · política desenvolvida no estado de são paulo por
américo brasiliense, conjuntamente com os barões de jaguara e
do pinhal e outros "sebastiantistas"; e · viagem para
lambari, com sua família, para tratamento de saúde.
local: piracicaba
data: 16/03/1891

1502

carta de floriano peixoto para o titular dizendo estar
acompanhando, com profunda mágoa, a política reacinária do
governo [deodoro da fonseca]; e da necessidade de se formar,
em cada estado, um centro de resistência republicana que não
saia do terreno da legalidade.
local: barbacena
data: 09/04/1891
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1503

ofício do juiz de paz de santa barbara, josé gabriel de
oliveira e sousa, para o juiz de direito da comarca de
piracicaba referente · revogação da nomeação de aquilino
carlos de oliveira, para o cargo de escrivão da sub-delegacia
do municipio [de piracicaba], nomeando josé izidro alves para
o citado cargo.
local: santa bárbara
data: 11/06/1891

1503.1

carta do titular para não explicíto referente · nomeaç·o
ilegal de escrivão para o município [de piracicaba]; e
enviando o ofício do juiz de paz de santa bárbara, josé
gabriel de oliveira e sousa para juiz de direito de
piracicaba.
local: piracicaba
data: 10/06/1891
observaç„o: ver documento 1.503

1504

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
referente · nomeação de correligionário para o cargo de juiz
de direito.
local: rio de janeiro
data: 23/12/1891

1505

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
referente ao ato do juiz (não explícito) que não instalou a
junta revisora dos jurados; e · pretensão de santa bárbara de
tornar-se município.
local: piracicaba
data: 06/02/1892

1506

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
referente · nomeação de correligionários para os cargos de
coletor e escrivão; ao remanejamento do sargento augusto
césar de campos; e informando que o governo irá distribuir o
regulamento eleitoral em folhetos acompanhados de
formulários.
local: piracicaba
data: 16/02/1892

1507

telegrama (minuta) de floriano peixoto para [joão manuel de
lima e silva], comandante do 3º distrito militar, informando
não ter telegrafado sobre o boato de revolução no dia 20 (não
explícito); e pedindo que não se envolva na política local.
local: rio de janeiro
data: 18/03/1892

1508

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
referente · convocação dos juízes de paz [de santa bárbara]
para participarem das eleições das mesas eleitorais em
piracicaba; e · necessidade de obterem maioria nas citads
eleições.
local: piracicaba
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data: 02/04/1892

1509

telegrama (minuta) de floriano peixoto para bernardo vasques
referente ás notícias recebidas [do rio grande do sul] sobre
as ameaças de perturbação da ordem pública; e ao pedido para
que mantenha as forças federais reunidas, completamente
alheias · política.
local: rio de janeiro
data: 10/05/1892

1510

telegrama (minuta) de floriano peixoto para josé caetano de
faria dizendo que suas informações fazem crer que, por parte
da maioria do partido republicano [do rio grande do sul], não
se dará alteração da ordem pública; e pede para que continue
a trabalhar pela união [dos republicanos].
local: rio de janeiro
data: 10/05/1892

1511

telegrama (minuta) de floriano peixoto para vitorino monteiro
remetendo votos de que consiga o triunfo dos ideais
republicanos, a aclamação das paixões partidárias e a
tranquilidade da família riograndense.
local: rio de janeiro
data: 17/06/1892

1512

telegrama (minuta) de floriano peixoto para vitorino monteiro
dizendo que, para a segurança da república, é indispensável a
união dos republicanos riograndenses; e pedindo para que se
empenhe na conciliação da dissidência existente.
local: [rio de janeiro]
data: 19/06/1892

1513

telegrama (minuta) de floriano para joão de barros cassal
dizendo que não cessará de empregar esforços para por fim ao
excesso de partidarismo no estado do rio grande do sul, e que
é seu desejo vê-lo entrar no regime normal da ordem e
tranquilidade.
local: rio de janeiro
data: 23/12/1892

1514

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
dizendo ter escrito ao procurador seccional da república,
[ernesto rudge da silva ramos], chamando sua atenção para os
recursos (não explícitos) [de santa bárbara]; e pedindo seu
esforço para que sejam sustentados as decisôes (não
explicitas) da comissão municipal.
local: piracicaba
data: 30/01/1893

1515

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
dizendo que escreverá ao chefe de polícia (não explícito)
pedindo as nomeaçôes propostas, a substituição e aumento do
destacamento; e informando não haver nada de novo sobre a
posse dos suplentes (não explícitos).
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local: piracicaba
data: 01/02/1893

1516

carta de [manuel prisciliano de oliveira] valadão para [lauro
sodré], governador de pará, referente á invasão da fronteira
do rio grande do sul pelos revoltosos; · batalha travada em
dom pedrito entre o 6º regimento de cavalaria e tropas
comandadas pelo general silva tavares; e elogiando sua carta
(não explícita) publicada no jornal o país.
local: rio de janeiro
data: 01/03/1893

1517

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
comentando as revoltas no rio grande do sul e pernambuco; e
dizendo da necessidade dos republicanos de santa bárbara
armarem-se.
local: piracicaba
data: 21/04/1893

1518

carta do titular para josé gabriel de oliveira e sousa
informando a respeito da invasão do estado do paraná pelos
revoltosos [do rio grande do sul] e da ameaça que paira sobre
são paulo; e transmitindo o pedido formulado por bernardino
de campos aos chefes republicanos do estado para que remetam
· capital contigentes de voluntários.
local: piracicaba
data: 28/01/1894

1519

carta de [joaquim xavier guimarães natal] para o titular
congratulando-o por ter sido eleito pla o cargo de
presidente da republica; comentando seu desagrado para com os
governos militares; e dizendo não acreditar em golpe militar,
liberado por floriano peixoto, com o intuito de impedir sua
posse.
local: goiás
data: 20/06/1894

1520

carta de manuel vitorino pereira para o titular comentando os
embates tratados no congresso por ocasião da votação do
adiamento das sessões legislativas, que deveriam votar, por
sua vez, os orçamentos da união; os boatos a respeito de
manifestações que se dariam durante tar adiamento.
local: rio de janeiro
data: 25/08/1894

1521

carta de manuel vitorino pereira para o titular comentando a
respeito da morosidade dos trabalhos do congresso federal; e
dizendo da pretensão de um grupo político (não explícito) de
apoderar-se da direção do jornal do comércio.
local: rio de janeiro
data: 11/09/1894

1522

carta cifrada (cópia) de [manuel de almeida gama] e peça para
[mario antônio de oliveira sampaio] referente a ordem ao
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portador no valor de 2.000 francos, para cobrir as despesas
de viagens dos seus companheiros (não explícitos) a genora, e
a sua para paris; ao embarque para buenos aire em 18.10.1894;
e ao envio, para o rio de janeiro, da carabina que será
empregada no atentado contra o marechal [floriano peixoto].
local: genova
data: 23/09/1894

1523

carta de manuel vitorino pereira para o titular dizendo da
impossibilidade do jornal do comércio vir a ter outra direção
política; da libertação de presos políticos (não explícitos)
pelo supremo tribunal federal; sobre a redução do número de
praças do exército e aumento do soldo dos mesmos.
local: rio de janeiro
data: 23/09/1894

1524

carta de manuel vitorino para o titular referente · aprovação
das nomeações para o supremo tribunal federal; · reaparição
do jornal do brasil, sob a direção de rui barbosa; e aos
boatos sobre a mudança da capital federal para barbacena.
local: rio de janeiro
data: 07/10/1894

1525

carta manuel vitorino pereira para o titular informando que,
por se encontrar em são cristóvão na casa de seu irmão (não
explícito), não recebeu seu telegrama enviado para o bairro
da piedade; e se colocando ao seu inteiro dispor.
local: rio de janeiro
data: 11/11/1894

1526

carta de [josé higino duarte pereira] para o titular
referente · prorrogação do prazo para que navios estrangeiros
possam ocupar-se da navegação de cabotagem no brasil,
determinada pelo decreto no. 123 de 11.11.1892
local: rio de janeiro
data: 29/11/1894

1527

cartas de [gabriel de toledo piza] para o titular referentes
aos contratos assinados pelo brasil para a construção de
navios na europa; ao adiamento do pagamento da primeira
prestação referente aos citados contratos; · tradução da
carta cifrada escrita por lobo d`eça e remetida a mário
antônio de oliveira sampaio, que tratava da organização de
atentado contra o marechal floriano peixoto.
local: paris
data: 05/12/1894-09/12/1894

1528

carta de campos sales para o titular referente ás nomeações
de ubaldino do amaral fontoura e afonso pena para ministros
do supremo tribunal federal; · organização que poderá ser
efetuada por [joaquim da costa barradas], na justiça federal
durante seu exercício, e · recomendação de pedro de castro
sodré para futura promoção.
local: são paulo
data: 07/12/1894
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1529

carta de manuel vitorino para o titular referente · crise
política no estado da bahia e · questão das eleições neste
estado; remete artigo do jornal de notícias (bahia)
objetivando informar o titular dos procedimentos dos
políticos favoráveis · intervenção federal na bahia.
local: bahia
data: 13/01/1895
observaç„o: o artigo a que se refere a carta encontra-se no códice; livro
3, doc. 496.

1530

carta de francisco glicério para o titular tecendo
comentários sobre a oposição política do governo federal e
sobre a inconviniência de luis mendes de morais assumir a
presidência do banco hipotecário.
local: rio de janeiro
data: 27/01/1895

1531

carta de campos sales para o titular referente [ás agitações
ocorridas na cidade do rio de janeiro, de oposição ao governo
federal]; a visita que o dr. Pedro sodré e família farão ao
titular; · aspiração de lúcio mendonça a cargo [de membro] do
supremo tribunal [federal].
local: são paulo
data: 01/02/1895

1532

carta de bernardino de campos, governador de são paulo, para
o titular, referente · oposição política existente contra o
governo federal e contra o regime republicano, comentando a
revolução federalista.
local: são paulo
data: 16/02/1895

1533

carta de bernardino de campos, governador de são paulo, para
o titular expressando seu apoio político a esse e comentando
a oposição política [dos jacobinos] ao governo federal e ao
de são paulo; solicita a substituição do [coronel ricardo
fernandes da silva] do comando do 3º regimento de artilharia,
paraná.
local: são paulo
data: 26/02/1895

1534

carta de manuel vitorino para o titular referente ·
necessidade de pacificação da revolução federalista e ·
premência de um tratado de fronteiras com a república
oriental [uruguai], e a argentina a fim de comporem zona
neutra, impedindo contrabandos, invasões e intervenções
destas repúblicas nas lutas do rio grande do sul; tese
críticas aos procedimentos do governo do rio grande do sul.
local: piedade (rio de janeiro)
data: 29/02/1895
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1535

carta de campos sales para o titular comentando a nomeação de
lúcio de mendonça para o supremo tribunal federal e a decisão
desse tribunal relativa · questão da igreja do colégio, em
são paulo; de apoio ·s medidas adotadas pelo titular [na
relação · participação e envolvimento dos alunos da escola
militar em comemorações de cunho jacobino].
local: águas virtuosas [lambari-mg]
data: 28/03/1895

1536

carta de manuel vitorino para o titular informando sobre
comemorações no estado da bahia, com inauguração de movimento
homenageando as lutas "do 23" em prol da independência
pátria, solicita que o titular represente-se nas citadas
comemorações.
local: piedade (rio de janeiro)
data: 30/06/1895

1537

carta de francisco glicério ra o titular sugerindo a
concessão de indulto aos alunos da escola militar; informa
que encontra-se assegurada, na câmara federal, a queda do
projeto frederico borges (não explicito).
local: rio de janeiro
data: 03/07/1895

1538

carta do titular para francisco glicério negando a sugestão
desse, de concessão de indulto aos alunos da escola militar;
comenta que se o projeto frederico borges for aprovado pelo
governo federal, renunciará · presidencia da republica.
local: rio de janeiro
data: 03/07/1895

1539

carta de bernardino de campos, governador de são paulo, para
o titular informando sobre a intenção do ministro da guerra,
bernardo vasques, de adquirir casa e terreno próximo ao
quartel de polícia de são paulo a fim de instalar o quartel
de linha do exército; e as consequencias que tal instalação
pode acarretar devido · rivalidade existente entre essas duas
forças; sugere compra em outro local.
local: são paulo
data: 25/08/1895

1540

carta de bernardino de campos, governador de são paulo, para
o titular informando-o sobre a situação política para as
próximas eleições; parabeniza-o pela pacificação do rio
grande do sul; solicita que o coronel josé antônio pereira de
noronha e silva não seja afastado do comando do 4º distrito
militar (são paulo).
local: são paulo
data: 27/08/1895

1541

carta do titular para francisco glicério referente a seu
parecer ao projeto substitutivo ao projeto no. 34, do senado
federal, versando sobre reserva especial, licenciamento e
anistia a oficiais militares que se envolveram em
conspirações e sediações.
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local: rio de janeiro
data: 11/09/1895

1542

carta de francisco glicério para o titular parabenizando-o
por seu aniversário.
local: rio de janeiro
data: 04/10/1895

série: 2 - documentação avulsa
subsérie: 4 - correspondência
antiga notação: ap57
notação

descrição

1543

carta de [josé higino duarte pereira] para o titular
prestando informações sobre legislação constitucional a fim
de esclarecer a resolução do congresso nacional referente a
questões ligadas · religião.
local: rio de janeiro
data: 14/10/1895

1544

carta de bernadino de campos para o titular levantando
questionamentos e emitindo opiniões referentes · questão da
ilha de trindade, discutida entre brasil e inglaterra.
local: rio de janeiro
data: 01/12/1895

1545

carta de campos sales para o titular emitindo opiniões sobre
a questão da ilha de trindade, discutida entre o brasil e a
inglaterra.
local: são paulo
data: 07/12/1895

1546

carta de manuel vitorino para o titular reiterando pedido
feito em favor de [francisco gurgel], para uma vaga na
magistratura federal.
local: rio de janeiro
data: [ / /1895- / /1896]

1547

carta de bernadino de campos para o titular referente aos
boatos em são paulo a respeito da sua deposição; e · oposição
desencadeada pelos "jacobins" ao seu governo.
local: são paulo
data: 16/01/1896

1548

carta de adolfo da silva gordo para o titular referente ·
oposição desencadeada pelos "jacobins" ao seu governo; e a
sua pretensão de ser advogado do banco da república.
local: são paulo
data: 26/01/1896

1549

carta de manuel vitorino pereirea para o titular referente
aos incidentes ocorridos no amapá entre brasileiros e
franceses.
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local: bahia
data: 11/02/1896

1550

carta de manuel vitorino pereira para o titular referente ·
recomendação de [joão pereira de castro pinto] para o cargo
de substituto ao adjunto do procurador seccional da capital
federal.
local: são paulo
data: 04/06/1896

1551

carta de manuel vitorino pereira para o titular referente ·
pretensão de deolindo galvão de que suas provas do cuncurso
(não explícito) sejam apresentadas am ministro (não
exprícito).
local: rio de janeiro
data: 09/06/1896

1552

carta de bernadino de campos, governador de são paulo, para o
titular, referente · oposição política existente contra o
governo federal e contra o regime republicano, comentando a
revolução federalista.
local: são paulo
data: 16/02/1895

1553

carta de alberto torres para o titular informando que
comparecerá ao despacho para exercer o primeiro ato do cargo
de [ministro da justiça e negócios interiores].
local: niterói
data: 30/08/1896

1554

carta de campos sales pra o titular referente · remoção para
são paulo do 7. [batalhão de fronteira] estabelecido em santa
catarina; · cassação do "exaquatur" do [consul italiano conde
de brichanteau]; e · intenção do governo italiano de
repatriar os italianos residentes em são paulo.
local: são paulo
data: 02/09/1896

1555

carta de campos sales para o titular referente a intenção dos
italianos, residentes em são paulo, de promoverem uma
manifestação no dia 20.09.1896.
local: são paulo
data: 03/09/1896

1556

carta de anônimo para o titular, tecendo críticas ao governo
do padre [antonio leonardo da silveira] dantas e ao coronel
[manuel presciliano de oliveira valadão].
local: aracaju
data: 20/09/1896

1557

carta de manuel vitorino pereira para o titular, recomendando
o dr. [caetano pinto de miranda montenegro] para ocupar cargo
no tribunal da corte de apelação.
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local: s/l
data: 29/09/1896

1558

carta de campos sales para o titular referente a empréstimo
na europa; · missão do [ministro italiano renato de martino]
no brasil; e · crise financeira enfrentada pelo estado de são
paulo.
local: são paulo
data: 22/10/1896

1559

carta de campos sales para o titular referente · divisão dos
chefes monarquistas; · oposição desenvolvida contra a
república por estes e por membros (não explícitos) do
congresso federal; e dizendo ser conveniente a mudança do 7.
batalhão de infantaria para são paulo.
local: sao paulo
data: 28/10/1896

1560

carta de josé carlos rodrigues para o titular, referente ·
intervenção de manuel vitorino pereira na eleição do
município de campos; e · oposição dos ministros de estado ao
governo deste.
local: rio de janeiro
data: 30/12/1896

1561

carta de [francisco de paula rodrigues alves] para o titular,
referente · elaboração de uma mensagem de prudente e da
conveniência da sua publicação; tece comentários · mensagem
de manuel vitorino de 01.01.1897; e · reação de [andré
cavalcanti] [chefe de polícia da capital federal], ·s
nomeações do supremo tribunal federal, e suas intenções de
demitir-se.
local: rio de janeiro
data: 22/01/1897

1562

carta de [josé carlos rodrigues] para o titular, referente
aos procedimentos de manuel vitorino na presidência interna
da república e ·s questões políticas advindas de tais
procedimentos; destaca as intenções de conspiração, por parte
de francisco glicério, objetivando impedir o retorno do
titular ao governo.
local: rio de janeiro
data: 23/01/1897

1563

carta de [francisco de paula rodrigues alves] para o titular
emitindo opiniões sobre a inconveniência do retorno do
titular · presidência da república, em função dos
procedimentos do governo interino; sugere que aguarde
oportunidade melhor enquanto convalesce.
local: rio de janeiro
data: 01/02/1897

1564

carta de [francisco de paula rodrigues alves] para o titular
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expondo os motivos que justificam sua opinião, e de
bernardino de campos, quando ao retorno do titular ·
presidência da repúplica em movimento mais oportuno.
local: rio de janeiro
data: 09/02/1897

1565

carta de campos sales para o titular, comentando os
acontecimentos de canudos; emite opiniões sobre os
procedimentos que o governo federal deve adotar a fim de
debelar o movimento.
local: são paulo
data: 05/03/1897

1566

carta de francisco glicério para o titular referente ·s
propostas do senador domingos vicente sobre a guarda nacional
do espírito santo; solicita, do titular, solução para as
propostas relacionadas ·s guardas nacionais dos estados de
minas gerais, são paulo e amazonas.
local: rio de janeiro
data: 16/03/1897

1567

carta de bernardino de campos pra o titular referente ·
proposta do general artur oscar de formação de uma coluna de
tropas na zona de fronteira com sergipe, objetivando cercar
os inimigos [de canudos]; sugere ao titular que não dissolva
o batalhão tiradentes a fim de reforçar as forças legais;
informa-se da visita do general argolo.
local: rio de janeiro
data: 25/03/1897

1568

carta de francisco glicério para o titular referente ·
proposta de uma empresa inglesa (não citada) de compra de
[estrada de ferro leopoldina]; lembra a oportunidade de
promover-se a completa reforma institucional da guarda
nacional.
local: rio de janeiro
data: 28/03/1897

1569

carta de campos sales para o titular contendo opiniões sobre
as tentativas de restauração monárquica, em que afirma não
haver menor possibilidade de desestruturação do regime
republicano, destacando a ilegalidade e impossibilidade de
alteração do parágrafo 4. Do artigo 90 da constituição
federal, como desejam os monarquistas; comenta a necessidade
de debelar completamente tais tentativas.
local: são paulo
data: 02/04/1897

1570

carta de josé higino duarte pereira para o titular
solicitando deferimento para o seu pedido de aposentadoria do
cargo de [ministro do supremo tribunal federal].
local: rio de janeiro
data: 19/05/1897
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1571

carta (cópia manuscrita pelo titular) de francisco glicério
para carlos machado de bittencourt [ministro da guerra],
referente · publicação, no jornal o país, de notícia de
desarmamento da [escola militar, rio de janeiro]; contém
anotações do titular relativas a moção seabra [que promove a
cisão do partido republicano federal].
data: 26/05/1897

1572

carta de antônio olinto dos santos para o titular de apoio e
reconhecimento · autoridade política desse, em função das
dificuldades políticas que a república atravessa [devido ·s
ameaças dos monarquistas].
local: ouro preto
data: 01/06/1897

1573

carta de campos sales para o titular submetendo · apreciação
desse do nome de aquino e castro para o cargo de [presidente
do supremo tribunal federal].
local: são paulo
data: 12/06/1897

1574

carta de campos sales para o titular recomendando o nome de
oliveira ribeiro para o cargo no supremo tribunal federal;
comenta os procedimentos políticos da oposição comandada por
francisco glicério e as atitudes firmes e resolutas do
governo federal.
local: são paulo
data: 10/07/1897

1575

carta de campos sales para o titular referente · consolidação
e definição da política do governo federal; e · oposição, sem
êxito, do grupo comandado por francisco glicério.
local: são paulo
data: 12/07/1897

1576

carta de bernardino de campos, ministro da fazenda, para o
titular referente ·s crises políticas por que passam a sua
administração e a do governo federal, e · necessidade de
superá-las.
local: rio de janeiro
data: 18/07/1897

1577

carta de não identificado para o titular informando sobre as
relações entre os ministros plenipotenciários brasileiros na
itália, no vaticano, na frança e na inglaterra com os
governos dos respectivos países, sugerindo modificações e
substituições.
local: londres
data: 23/07/1897
observaç„o: a carta encontra-se incompleta.

1578

carta de campos sales para o titular referente · organização
do 1. Batalhão de brigada policial, com o objetivo de prestar
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ajuda ·s forças legais em canudos; orienta o titular quanto ·
política de nomeações em relação · guarda nacional do rio
grande, sugerindo maior atenção para o sul do país.
local: são paulo
data: 28/07/1897

1579

carta de campos sales para o titular referente · política no
6º distrito eleitoral, são paulo, e · necessidade de
conservar correligionários a fim de evitar o fortalecimento
da corrente de oposição encabeçada por francisco glicério; a
indicação do nome de pedro vicente azevedo sobrinho para o
cargo de administrador dos correios.
local: são paulo
data: 09/08/1897

1580

carta de campos sales referente · existência, na repartição
dos correios, de elementos partidários da oposição encabeçada
por francisco glicério e · necessidade de substituição
desses; a vinda de gaspar silveira martins para o rio de
janeiro e a inconveniência de sua presença.
local: são paulo
data: 21/08/1897

1581

carta de campos sales para o titular referente · eleição de
1. De dezembro para o congresso do estado de são paulo e ·
necessidade do fortalecimento político do governo federal e
de enfraquecimento da corrente oposicionista de francisco
glicério e os meios de obtê-los informa recebimento de
correspondência de gaspar silveira martins, comentando sua
resposta a esta; solicita informações sobre a situação em
canudos.
local: são paulo
data: 25/08/1897

1582

cartas de bernardino de campos para o titular informando as
preocupações de joaquim murtinho relativas aos gastos
excessivos do governo federal, através dos ministérios
públicos, destacando o caso do ministério da guerra e do
interior.
local: rio de janeiro
data: 20/09/1897

1583

carta de campos sales para o titular referente · oposição
política [da corrente chefiada pro francisco glicério], ao
governo federal e · necessidade de suplantá-la; comenta a
atuação dos políticos partidários do governo.
local: são paulo
data: 24/08/1897

1584

carta de eduardo wandenkolk para o titular congratulando-o
pelo insucesso do atentado cometido contra sua vida.
local: rio de janeiro
data: 05/11/1897
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1585

carta do dr. Pajardo para o titular congratulando-o pelo
insucesso do atentado cometido contra sua vida.
local: rio de janeiro
data: 06/11/1897

1586

carta de campos sales para o titular feliscitando-o pelo
insucesso do atentado cometido contra sua vida; comenta que
seu procedimento de calma fortaleceu-o politicamente.
local: são paulo
data: 07/11/1897

1587

carta de francisco de paula rodrigues alves para carlos
borges monteiro, secretário da presidencia da república,
solicitando que transmita suas felicitações, e da comarca
municipal de guaratinguetá (são paulo), ao titular pelo
insucesso do atentado cometida contra sua vida.
local: são paulo
data: 13/11/1897

1588

carta de josé francisco da costa para o titular felicitando-o
pelo insucesso do atentado cometido contra sua vida,
atribuindo tal atitude a oposição "jacobina"; comenta o
xenofobismo "jacobino" e a publicação de artigos no jornal o
jacobino, rio de janeiro, insultando a presença portuguesa no
pais; tece comentários críticos referente a procedimentos de
francisco glicério, quintino bocaiúva e manuel vitorino; e
comparações em relação · economia e ao desenvolvimento
argentino e brasileiro.
local: montevidéu
data: 25/11/1897

1589

carta de bernardino de campos para o titular solicitando que
receba o dr. Rosa e silva para conversa (assunto não
explícito).
local: rio de janeiro
data: 14/12/1897

1590

carta de bernardino de campos para o titular informando que o
sr. Rosa e silva aguardará a recuperação de sua saída para
marcarem conversa; expõe opiniões contrárias · efetivação de
prisões (não explícitas) em função de envolvimento de pessoas
de sua família.
local: rio de janeiro
data: 15/12/1897

1591

carta de campos sales para o titular solicitando que adie ao
máximo a promulgação da lei apresentada por bueno de andrada,
isentando do "exame de madureza" os alunos (não explícitos)
que já possuirem algum outro exame, a fim de beneficiá-los.
local: são paulo
data: 27/12/1897

1592

carta de campos sales para o titular felicitando as
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outoridades policiais do seu governo pela apuração do
atentado sofrido pelo titular em 05.11.1898.
local: são paulo
data: 13/01/1898

1593

carta de bernardino de campos para o titular comentando o
artigo do jornal do comércio que atribuiu-lhe a autoria do
acordo (não explícito) com o banco [da república], que
envolveu um barração na lapa; a responsabilidade de manuel
vitorino pereira pelo citado acordo; e · necessidade de
deixar o cargo de ministro da fazenda.
local: rio de janeiro
data: 17/01/1897

1594

carta de josé carlos rodrigues para o titular dizendo que
artigo publicado no jornal do comércio, atribuindo a
bernardino de campos a responsabilidade pelo acordo (não
explícito) com o banco da república, seguiu informação do
diário oficial; e que não houve intenção de magoar o citado
ministro.
local: rio de janeiro
data: 17/01/1898

1595

carta de campos sales para o titular comentando carta de
[gabriel de toledo piza] a respeito da falta de crédito do
brasil na europa; dizendo da conversa tida com rodrigues
alves subre a possibilidade de suprir a confiança financeira
do país com as rendas alfandegárias; e pedindo que
conferencie com o bernardino de campos sobre a possibilidade
de uma viagem sua · europa, como turista, para conseguir
empréstimo.
local: são paulo
data: 14/02/1898

1596

carta do titular para [campos sales] dizendo que, ele e
bernardino de campos, estão convencidos de que a melhor
maneira de restaurar a situação financeira do país seria
contraindo um avultado empréstimo na europa; da
impossibilidade da viagem de rodrigues alves para conseguir
tal emprestimo; e que aceitam seu oferecimento para
empreender a citada missão.
local: rio de janeiro
data: 18/01/1898

1597

carta de josé carlos rodrigues para o titular referente ·
entrevista concedida por manuel vitorino pereira ao
correspondente do jornal la prensa; anexos os recortes da
citada entrevista e do manifesto redigido por feliciano
augusto de oliveira pena, e dirigido aos eleitores de juiz de
fora, solicitando apoio aos candidatos do partido republicano
federal; e um cartão de visita do missivista.
local: rio de janeiro
data: 19/01/1898

1598

carta de campos sales para o titular referente a sua eleição
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para o cargo de presidente de república; ao seu projeto (não
explícito) rejeitado na câmara dos seputados através da
conspiração de amigos (não explícitos); e · solicitação de
licença para que bernardino de campos possa dirigir-se a são
paulo, para tratar de viagem do missivista · europa.
local: são paulo
data: 07/03/1898

1599

carta do titular para josé carlos rodrigues agradecendo-lhe
pelo artigo publicado no jornal do comércio, criticando o
manifesto de autoria de manuel vitorino pereira.
local: rio de janeiro
data: 09/03/1898

1600

carta de josé carlos rodrigues para o titular agradecendo seu
reconhecimento pelo serviço que prestou-lhe através da
publicação de artigo [criticando o manifesto de manuel
vitorino pereira]; e pedindo que liberte as pessoas
envolvidas no seu atentado, que se encontram exiladas em
fernando de noronha.
local: rio de janeiro
data: 09/03/1898

1601

carta de campos sales para o titular referente · demissão de
gabriel de carvalho, agente do correio de campinas, por sua
oposição a francisco glicério; e · decisão do titular de não
libertar os envolvidos no seu atentado, exilados na ilha de
fernando de noronha.
local: são paulo
data: 22/03/1898

1602

carta de bernardino de campos pra o titular dizendo da falta
de alguém em londres para tratar de entendimentos financeiros
junto ao rothschild; comentando sobre assunto (não explícito)
ligado ao jornal o estado de são paulo que poderá alterar a
situação política; e dos entendimentos mantidos com os bancos
(não explícito) visando um acordo cambil.
local: rio de janeiro
data: 03/04/1898

1603

carta de campos sales para o titular dizendo estar enviando a
petição (não explícita) de gabriel de carvalho [que havia
sido demitido do cargo de agente do correio de campinas];
comentando a respeito do habes-corpus concedido pelo [supremo
tribunal federal] aos envolvidos no atentado de 05.11.1897;
comunicando sua partida para a europa no dia 20 de abril; e
pedindo a expedição de decretos reorganizando a guarda
nacional do rio claro e anápolis.
local: são paulo
data: 03/04/1898

1604

carta de bernardino de campos para o titular dizendo da
necessidade de obter o apoio do congresso federal na questão
do desentendimento entre o governo e o [supremo tribunal
federal], [por ter este concedido habeas-copus aos implicados
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no atentado de 05.11.1897].
local: rio de janeiro
data: 12/04/1898

1605

ofício (cópia) de francisco régis de oliveira para dionísio
evangelista de castro cerqueira relatando as acusações
formuladas por frederico del chiaro, funcionário do
ministério da instrução pública da itália, contra os padres
antonio versiani de figueiredo murta e antonio fernandes da
silva távora, acarretando na demissão dos mesmos da academia
dos nobres eclesiásticos; e anexando cópias dos ofícios
enviados do ministério da instrução da itália tratando da
solução de tais acusações.
local: roma
data: 17/05/1898

1606

carta de josé carlos rodrigues para o titular referente ·
indisciplina do major [gabriel pereira de sousa botafogo]
para com o presidente da república.
local: rio de janeiro
data: 09/06/1898

1607

telegrama (minuta) do titular para [gabriel de toledo piza]
solicitando informação sobre a opinião do barão do rio branco
a respeito do pessoal que deveria compor a missão encarregada
de tratar dos limites fronteiriços entre o brasil e a guiana
francesa; anexos recortes do diário oficial de 09.08.1898 e
de o país de 20.08.1898 tratanto, respectivamente, do decreto
nº 2.967 de 08.08.1898 que exige a observação e cumprimento
do tratado de 10.04.1897 e dos representantes do brasil na
citada missão.
local: rio de janeiro
data: 28/08/1898

1608

carta de bernardino de campos para o titular referente aos
boatos sobre despesas desnecessárias com a missão encarregada
de tratar, na suiça, da questão fronteiriça entre o brasil e
a guiana francesa.
local: rio de janeiro
data: 31/08/1898

1609

telegrama do gabriel de toledo piza para o titular referente
·s nomeações dos secretários e consultores técnicos [da
missão encarregada de tratar de questões franteiriça entre o
brasil e a guiana francesa].
local: paris
data: 31/08/1898

1610

telegrama do barão do rio branco para o titular informando
que, através de ofício de 02.02.1898, transmitiu a proposta
(não explícita) a respeito dos auxiliares [para a missão
encarregada de tratar de questão fronteiriça entre o brasil e
a guiana francesa]; e dizendo não necessitar de outros além
dos nomes já indicados (não explícitos).
local: suiça
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data: 31/08/1898

1611

telegrama (minuta) do titular para não identificado dizendo
que, ele, bernardino de campos e rodrigues alves, não ficaram
descontentes com a deliberação (não explícita) tomada, como
ficou entendido na resposta (não explícita) enviada a
[francisco de assis peixoto gomide].
local: rio de janeiro
data: 03/09/1898

1612

carta de campos sales para o titular referente · intenção de
nomear [josé cândido guillobel] para o cargo de ministro da
marinha; e ·s modificações que poderão ser processadas no
corpo diplomático.
local: são paulo
data: 15/09/1898

1613

carta de homero batista para o titular enviando seus
cumprimentos por ocasião da transmissão do cargo de
presidente da república.
local: porto alegre
data: 20/11/1898

1614

carta de bernardino de campos para o titular referente ·
recepção do povo de piracicaba ao titular; ·s divergências
entre grupos republicanos, envolvendo os jornais [correio
paulistano] e [o estado de são paulo]; e ao relato da
situação politica nos municipios paulistas de avaré, lorena,
pindamonhangaba e piraju.
local: são paulo
data: 28/11/1898

1615

carta de campos sales para o titular referente ·s nomeações
de correligionários para a 14a. Pretoria [do distrito
federal]; · demissão de [honório pinheiro teixeira coimbra]
do cargo de [juiz da câmara criminal]; e · nomeação de
[prudente de morais filho] para cargo não explícito.
local: rio de janeiro
data: 01/12/1898

1616

carta de bernardino de campos para o titular referente ·
consulta sobre o lançamento da candidatura de rodrigues alves
para o cargo de governador de são paulo.
local: são paulo
data: 23/01/1899

1617

carta (cópia) de luís viana para [josé joaquim seabra]
referente aos motivos (não explícitos) pelos quais bernardino
de campos não poderá presidir a câmara federal; e ·
necessidade de eleger, para a presidência da câmara, alguém
de sustentação ao governo de campos sales.
local: santo estêvão
data: 02/03/1899
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1618

carta de [josé joaquim seabra] para o titular dizendo da
necessidade da eleição de bernardino de campos para o cargos
de presidente da câmara, caso ele desejasse ser eleito
deputado por [são paulo]; discordando dos conceitos (não
explícitos) de luís viana a respeito da política seguida por
campos sales; e pedindo ao titular, para orientar e
impulsionar a política como um todo.
local: bahia
data: 08/03/1899

1619

carta de bernardino campos para o titular dizendo [dos
pedidos formulados por amigos (não explícitos) para se
candidatar ao cargo de deputado e ocupar a presidência da
câmara]; referindo-se · necessidade do titular voltar ao
senado; e comentado sobre as agressões (não explícitas)
publicadas contra ele, campos sales e o titular.
local: são paulo
data: 16/03/1899

1620

carta de rodrigues alves para o titular dizendo dos embates
políticos por ocasião da eleição da mesa e das comissões do
senado; referindo-se ao pedido formulado por generoso ponce ·
comissão executiva do [partido republicano] para que não
intervenha nos negócios (não explícitos) de mato grosso.
local: rio de janeiro
data: 22/05/1899

1621

carta de bernardino de campos pra o titular referente ·s
dificuldades enfrentadas pela comissão [central do partido
republicano]; ao manifesto de [alfredo ellis e paulino carlos
de arruda botelho] rompendo com campos sales; e ao pedido,
dirigido ao titular, para que desculpe o paulino.
local: são paulo
data: 05/09/1899

1622

carta de bernardino de campos para o titular informando que
irá para o [rio de janeiro] no dia 09 de julho inteiramente
restabelecido, onde estará ao seu dispor.
local: são paulo
data: 04/07/1900

1623

carta de [josé alves guimarães júnior] para o titular
referente · sua indicação para compor a comissão central [do
partido republicano] pelo municipio de piracicaba, · conversa
mantida com rodrigues alves com o intuito de conseguir tal
indicação; e tratando das divergências existentes no partido.
local: são paulo
data: 21/07/1900

1624

carta de [josé alves guimarães júnior] para o titular
referente ·s notícias da renúncia do deputado federal, [artur
de aguiar diederichsen]; · candidatura de [fernando prestes]
para ocupar tal vaga; e · possibilidade de [francisco de
assis peixoto gomide] ocupar as vagas surgidas no senado
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[estadual].
local: são paulo
data: 24/07/1900

1625

carta de rodrigues alves para o titular transmitindo o pedido
de campos sales para que resolvessem as dificuldades surgidas
(não explícitas) no [partido republicano paulista]; dizendo
que quando vier a [são paulo] poderiam tratar de tal assunto.
local: são paulo
data: 15/06/1901

1626

bilhete de rodrigues alves para o titular comunicando que irá
ao hotel para conversarem.
local: [são paulo]
data: 21/06/1901

1627

carta de rodrigues alves para o titular dizendo ter passado a
noite toda pensando sobre a conversa que tiveram; que cada
vez mais sente a necessidade de organizar a comissão [central
do partido republicano paulista], com todos os chefes
políticos representados; e informando não ter telegrafado a
campos sales (assunto não explícito).
local: são paulo
data: 22/06/1901

1628

carta de [cândido nazianzeno mota] para o titular dizendo ter
ficado surpreso com o que júlio de mesquita mandará dizer
(não ecplícito) ao titular; e que ainda não foram escolhidos
os nomes que comporão a comissão central [do partido
republicano paulista].
local: são paulo
data: 04/07/1901

1629

carta do titular para [josé gabriel de olivera e sousa],
referente ao recebimento de carta confirmando o seu apoio e
de amigos (não explícitos) · dissidencia republicana; ·
publicação, pelo correio paulistano, de telegrama do
"barbarense" manifestanto a adesão do diretorio antigo (não
explícito) · cidade dissidencia; a solicitação para que o
diretório (não explícito) envie telegrama, que deverá ser
publicado no [o estado de são paulo], confirmando as
declarações do "barbarense"; dizendo que o município não
sofrerá prejuízo [com a dissidencia, desde que eleja os
membros da câmara municipal e os juízes de paz.
local: piracicaba
data: 16/09/1901

1630

carta do titular para [josé gabriel de olivera e sousa],
enviando os cumprimentos pela demissão do delegado sebastião
ferraz, pelos melhoramentos que terá santa bárbara com a
construção do ramal da [estrada de ferro paulista] para
piracicaba e pela animação em que se encontra o [partido
republicano paulista], e comentando a respeito do seu estado
de saúde.
local: cambuquira(mg)
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data: 08/06/1902

1631

carta de antônio mercado para prudente de morais filho
referente · candidatura de prudente de morais · presidência
da republica, em oposição a deodoro da fonseca; reproduz
cartas que o titular escreveu-lhe datadas de 28.05.1902,
27.06.1902 e 07.03.1894, versando, as duas primeiras, sobre
as articulações políticas em torno da citada candidatura, em
que o titular contrapõe-se a considerações publicadas no
correio paulistano acerca do ocorrido; e a última, referente
a sua eleição ao cargo de presidente da república.
local: são paulo
data: 01/03/1908

1632

carta de campos sales a prudente de morais filho, em resposta
· carfta deste, de 06 de março, dizendo que prestará as
informações solicitadas acerca dos acontecimentos da eleição
do primeiro presidente da república.
local: são paulo
data: 08/03/1908

1633

anais do senado, da sessão de 06.07.1893 do senado federal
referente · discussão do projeto nomeando um interventor para
o estado do rio grande do sul com missão de restabelecer a
ordem pública.
diario oficial (recorte)
local: rio de janeiro
data: 06/07/1893

1634

anais do senado, da sessão de 07.06.1893 do senado federal
referente ao projeto de intervenção no rio grande do sul,
destacam-se as discussões sobre a questão da revolução
federalista, a situação política da república e a rejeição do
artigo 1o do citado projeto.
diário oficial (recorte)
local: s.l.
s/d

1635

artigo referente · transmissão ao congresso nacional de
documentos relativos as encomendas de navios e armamentos
feitas na europa; reproduz declaração do ministro da marinha,
elisiário barbosa, onde este explica os termos do contrato
com as companhias européias; faz alusão a decretos de
concessão de crédito ao ministério da marinha e destaca as
formas de pagamento, previstas para os exercícios de 1896,
1897 e 1898.
"encomendas de navios e armamentos" - jornal do comércio
(recorte)
local: rio de janeiro
data: 08/07/1896

1636

artigo de antônio espíndola ferreira de oliveira, inspetor da
alfândega de penedo (alagoas), tecendo críticas ·
parcialidade do comissário de polícia, joão batista da silva
gouveia, durante o inquérito que apurava irregularidades
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naquela repartição.
"alfândega de penedo" - gutenberg (recorte)
local: maceio (alagoas)
data: 24/07/1896

1637

artigo referente · esquadra argentina ao rio de janeiro,
reproduzindo a comunicação oficial do capitão de navio atílio
s. Barilari, publicada no semanário militar, onde este
historia detalhadamente o fato.
"esquadra argentina do rio" - jornal do comércio (recorte)
local: rio de janeiro
data: /11/1896
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