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I l l i n  e  ü x i t i .  S r

Ao possar á V. Ex. a administração desta Proriricia, corre-me o dèVer 
do, em cumprimento dó que determina b aviso circular do ministério dó 
Império de - 11 dé Março de 1848, informar á V. Ex. da marcha dós né- 
gocios públicos que estiveram a meu cargo durante ò curto espaço de qua
tro mezes ô dias.

Honrado, porEartã Imperial d<f2l de Dezembro do anuo proximo pas
sado, eom a nomeafcão de priiüêiro Vicê-Présidenté, è tendo asãdmi- 
do a administração na manhã do dia 16 de Abril d’este anno, no im
pedimento do Exm. Sr. Eresidèiite Df. Francisco Leite Bittencourt Sam
paio, que na madrugada d’esse mesmo dia seguiu para a côrte, afim de 
tomar assento na ca'mara temporária como um de seus membros, tive de 
lutar, eomo é natural, com sérios embaraços nos primeiros dias pòrqum 
achando-se nessa epoca funccionando a Assembléa LegislativaErOvincíaí 
em reunião extraOrdinariã, por convocação do mesmo Exm. Sr,, pãrá o 
fim éspécial de approvar certas medidas por elle tomadas, e para as qúaes 
não se achava aulorisado, nenhuma informação me prestou, limitando-se 
a deixar em mão dó secretario do governo um oííicio de simples passa
gem, o qual me foi entregue pelo mesmo secretario na manhã do dia 
mencionado, e pôr tanto, depois de süà partida.

Atlentos estes motivos, espero que V. Kx. seja indulgente para comfo 
go, desculpando-me pelas faltas qUe encontrar e de que vai eivada está 
ligeira. exposição'.

TBANQUIUDADE PUBLICA.

-Nenhuma alteração notável tem soffri&o em toda a Província, graças 
ao espirito ordeiro e á bòa indole dos seus habitantes;. Apenas em Bene- 
venle houve um pequeno tumulto em dias do mez de Junho sem significa
ção alguma de qualquer natureza.

Dispenso-me de qualquer informação acerca desse acontecimento, por 
haver V. Ex. na qualidade de Chefe de Policia para alli partido, e estar 
mais- a par das occurroucias havidas.

1
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4 Relatorio,

ADMINISTRAÇÃO DA JU&TIÇA.

Continuam fora do exercício dos seus cargos os juizes de direito de to
das as comarcas da Província.

Por ac to de 26 de Junho ultimo, resolví elevar a termo judiciário o 
município do Cachoeira de Itapemirím, com ,fôro civil e criminal separa
do do dç Itapemirím. Semelhante medida era já de ha muito reclamada* 
não só para á bôa administra ção da j ustiça, como copimodidade dos povos 
daquella importante localidade. Em seguida a este acto, nomeei os compe
tentes supplentes do juiz municipal e os labelliães respectivos.

Por acto de 8 de Julho, nomeei o Bacharel Cyrillo de Lemos Nunes Fa
gundes para o lugar de promotor publica da comarca deS. Matheus, não 
tendo até esta data entrado em exerçicio.

SALUBRIDADE PUBLICA.

O estado de salnbridade, com quanto não seja lisongeiro, com tudo não 
inspira cuidados, :

Á villa de Linhares, foi este anuo durante a administração do Sr. Dr. 
Sampaio, invadida de, uma epidemia de febres, que cessou, sem ter-se a. 
lamentar grande numero de victímas.

No mez de Julho, a villa de Itapemirím foi invadida pela epidemia da 
varíola.

Para la fiz seguir o digno e intelligente inspector de saúde publica, í)r. 
Ernesto Mendo de Andrade e Oliveira, que recolheu-se a esta capital n» 
dia 9 do corrente, ficando, em séú'lugar, encarregado do tratamento dos 
indigentes o Dr. Climaco Barboza, que para esse fim fôra por mim nome
ado sobre proposta do referido inspector.

ENFERMARIA MILITAR.

Este estabelecimento ,qne fôra extincto por acto da presidência de 1A dé 
Agosto de 1866, foi pelo meu antecessor1 restabelecido, contratando, èm 
data de 25 de Abril do-corrente anno, com o  Dr.Francisco Gomes de Azam- 
buja Meirelles, o serviço da mesma enfermaria, na qual se obrigou á tra
tar os guardas do destacamento, recrutas e aprendizes marinheiros.

Este contracto, tendo sido submettido ao governo imperial, foi appro- 
vado> não só por aviso do ministério da guerra de 19 de Maio deste anno,,
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Relator 10 5

mas tambena por outro do ministério da marinha expedido em 10 de Ju
lho ultimo.

Marcha com a desejável regularidade sob a direcção daquelle digno 
e intelligente medico.

FAZENDA PROVINCIAL.

O estado das finanças da província é lisongeiro. Em cofre existe em 
dinheiro o saído de quarenta Contos cincoenta e sete mil novecentos ses
senta e seis reis (40:057^966). que devia estar elevado a rs. B0:057#966 se 
não fosse retirada a somrna de vinte contos de reis (20:0G0$>G0Ü) que cons
ta haver meu antecessor saccado em favor do Exm. Sr. conselheiro Mano
el Pinto de Souza Dantas para compra de um vapor, aqual, até esta data* 
,não foi realisadá.

O digno inspector da thesourariaprovincial prestará á V. Ex. amplas 
informações relativas a este assumpío.

Durante minha administração mandei efíectuár os seguintes paga
mentos por conta da fazenda provincial:

Em data de 29 de Abril deste anno, mandei entregar ao vigário da 
freguezia de S. Pedro do Cachoeira de Itapemirim, Manoel Leite de Sam
paio Mello, a quantia de 400$000 reis consignada na lei do orçamento 
vigente, para compra de alfaias para a respectiva matriz.

Em 26 de Maio, mandei entregar á commissão encarregada da o bra 
dá egreja matriz da villa da Serra, composta do respectivo vigário Manoel 
Antunes de Brito e dos cidadãos Manoel Cardoso Castello e João da Costa 

SRva Borges,-a importância da segunda prestação, afim de ser appíicada á 
conclusão da dita obra.

Em 9 de Junho, approveio contracto selebrado com o tenente coro
nel Manoel do Couto Teixeira, pára na casa de sua propriedade, sita á rua. 
de Santa Luzia, fqccionara aula de instrueção primaria desta capital.

Em 12 do mesmo mez mandei pagar ao capitão Adrião Nunes Perei-, 
ra a quantia de 237$0Ü0 reis, importância de uma botica que forneceu ao 
medico encarregado do tratamento dos pobres d'esta capital.

Em 19 do mesmo, mandei pagar ao inspector geral das obras publi
cas a quantia de 2i6#260 reis, importância dos concertos feitos no patacio 
da presidência.
. , Em 27 do mesma, mandei celebrar o contracto para a üluminaçãO' 

publica dtesta cidade, por seis mezes, com o cidadão Belmiro José Ferrei
ra d’Àraujo, Or qual foi approvãdo em data de 3 de Julho ultimo.

Em data de 7 do referido mez, autorisei o engenheiro L eopoldo Au
gusto Diocleciano de Mello e Cunha, para proceder a limpa do„ rio Santa
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6 Relatóísío.

Maria, eórrendô pór conta dã fazenda provincial a despcza, em virtude 
da lei n. 2 do anno de 1866,

Em 27, mandei entregar ao dito engenheiro a quantia de 500® reis 
para acquisição de instrumentos proprios para a limpa e desobstrucção 
d’aquelle rio, em virtude da citada lei, e bem assim para pagamento de 
ferias semanaes.

. Ém 30, nomeei uma commissão composta do vigário Octaviano da 
Rosa Costa e dos cidadãos Severo José Simões, e Joaquim José Simões pa
ra se encarregar da obra de que necessitava a egreja matriz da villa: de 
Guarapary, e mandei entregar á referida commissão a quantia de 500® 
réis, afun de ser applicada ó mesma obra.

Em 4 do corrente mez, mandei entregar á commissão encarregada de 
realizar a obra de uma 'das paredes 1 a ter a es da egreja matriz da cidade de 
S. Matheus, metade da quantia orçada para aquellas obras, sendo a dita 
commissão composta do. respectivo vigário, capitão José A dons o Martins e 
Sebastião José Barbosa.

Em data de 7, mandei entregar á camara municipal da mesma cida
de a quantia de 1:500$000 réis para ser applicada aos;melhoramentos de 
ires^pontes e da estrada denominada «Caldas» em virtude da lei provin
cial n. 15 de 13 de J ulho de 1867.

ÍNSTRUCÇIO PUBLICA:

A direcção d’estc importante raiho da adniínistiação esteve, alé © dia 
14 do passado, a cãrgo do honesto e zeloso Dr.Âureliano de Azèvedo Mon
teiro, que solicitando sua demissão, concedi-a e nomeei- para substituii-ò 
o digno Dr, Deolindo José Vieira Maciel. :

A instrueçao’primaria é destrihuida por 17 escolas de 1“ classe e*í2 
de 2a do sexo masculino e 12 do sexo feminino. Pára a secundam existe 
rfesta capital o collegío Uspirito Sánto, aberto a l í  de Márçó d'es té ãnno.

O seu director, í)r. Deoiihío José Vieira Maciel, tem sidò ihcaíisavel 
no cumprimento de séus deveres. '

O quadro junto mostra as localidades em que as mesmas aulas sé à~ 
cham estabelecidas e o numero de álumnos qné á frequentam. ,

Ós professores vitalícios, Manoel Joaquim Pereira é Francisco de Pau
la Maia Oyticica, o primeiro da villnda Barra.de S. Matheus e o segundo 
da vil] a de Guarapary, a seus pedidos foram aposentados depois de ’ ins- 
pecciònãdos e julgados incapazes de continuar no exercício do magistério, 
por deliberação de 8 de Fevereiro e de 6 de Agosto d'este armo.

Geralmente todas as administrações hão lamentado o estado pouco 
lisongeiro da instrucção primaria da Província.
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Não tive tempo para .avaliar bem òs motivos de semelhante queixa; 
entretanto ê preciso aitcnder, primeiro que tudo,que com mesquinhos or
denados não é possifel obter-se pessoal nas condições exigidas para o ma
gistério, e a indulgência nos exames dos candidatos a taes empregos tem 
se tornado uma necessidade segundo me parecé. . :

V, Ex. cóm ostalentos e conhecimentos que o distinguem, sabe ava
liar quanto póde influir naindole,e contribuir para o aperfeiçoamento dos 
costumes dos povos, ainstrucção primaria bem dirigida, e assim, medi
ante o emprego de medidas bem retlecíidas e adequadas, logrará alcançar 
o fim almejado, tendo-se em vista os exiguos recursos da provihcia.

LOTERIAS PROVINCIAES.

Tendo o meu antecessor, em data de 18 de Março deste anuo, expedi
do regulamento para execução da lei n. 472 de 1864, que iiistituio lote
rias em beneficio das matrizes d’csta provincia, por acto de i 3 de Maio 
ultimo, fiz a distribuição de que trata a lei n. 9 de 22 de Novembro d’a -  
quelle anno, e já foram extrahidas duas, uma em beneficio da egreja' ma
triz e outra do cemitério. da freguezia de Cariacica.

OBRAS PUBLICAS.

Em data de 4 de Junho ultimo, celebrei um contracto com José Se
bastião da Rocha Tavares para os concertos das pontes de Perocão e Una 
no munieipio de Guarapary, pela quantia de 2:420$000 reis.

Em 17 do mesmo mez, contràctei comoDr. Francisco Gomes de Azâm- 
buja Meirelles os consertos da ponte de Maruhipe no município d’esta ca
pital, pela quantia de rs. 4:504$050.

Ambas estas obras correram por conta dos cofres geraes e verba « au
xilio ás obras provinciaes », e eram reclamadas-de ha muito, tendo sido 
previamente annunciadas.

Das obrãs que correram por conta da fazenda provincial, já tratei d’el- 
[as ém outro lugar.

FORÇA PUBLICA.

As éxigencias da guerra limitaram a força publica nesta provincia á 
guarda; nacional, que oòmprehende tres coramâiidos superiores, com 
seis batalhões de infantaria, dous esquadrões de cavallaria, uma secção de 
batalhão e uma companhia avulsa de artilharia.

2
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S Rki.aíoRio.

. tendo o meu antecessor effectuadõ a remessa para a Côrte, Com des
tino ao theatro da guerra, dàs praças que compunham a companhia de 
policia, foi este aeto approvado pela assemblóa provincial, pela lei ii. 3 
de i  de Maio ultimo, por mim sancoionada, a u to risa nd o a mesma lei n 
presidência a fazer completar ò quadro dá referida companhia, cujo map- 
paV. Ex. achará òm appeuso.

O serviço da guarnição da capital "está a cargo de um destacamento da 
guarda nacional, cujo estado completo é de um capitão , um tenente, dous 
alferes, um 1® sargento , quatro segundos ditos, um fumei, oito cabos, 
cento e quatorze guardas e dous tambores, e que effectivaménte está re
duzido a um capitão, um tenente, dous alferes, tres segundos sargentos, 
um íurriel, seis cabos, quarenta e cinco guardas e dous tambores.

Este estado de cousas é pouco tisongeiro, por não satisfazer as exigên
cias do serviço publico.

Felizmente os últimos triumphos das armas imperiaes no campo da ba~ 
talha, restabelecerão o paiz a seu estado normal, afim de proseguir-se 
com celeridade na estrada do progresso,

THESOURARIA DE FAZENDA.

Esta repartição 6 dirigida pelo digno inspector Leandro Ferreira Cam
pos, empregado conhecido e cujo caracter e habilitações dispensam qual
quer elogio. 1

’ A' mesma repartição expedi as ordens seguintes de 'mais importânci a  
relativamente a dispendio de dinheiros públicos:

Em data de 16 do Julho enviei as contas da commissão encarregada 
dc reconstruir e melhorar a estrada entre as rillas de Itaperairim è Cá~ 
chociro, afim de serem as mesmas tomadas^

Êm 28 do masmo mez mandei pagar ao empresário da obra da torre 
da egreja matriz desta capital, a quantia de 803$84S reis, pela qual coii- 
tractou a mesma obra.

Em 30 mandei adiantar ao engenheiro. Leopoldo Augusto Diocleciano- 
de Mello e Cunha, a quantia de 2:000$000 reis, para oecorrôr ás despezax. 
dos trabalhos da commíssâo de-que se acha encarregado por conta do ex
ercício corrente.

Em data de 5 de Maio ultimo, abri, um credito sob minha responsa
bilidade da quantia de 1:-04J$998 reis, para oceorrer ádespezasá pagar 
pertencentes á verba « soccorros públicos e melhoramento do estado* sani
tário» do ministério do império, por conta do exercício ri gente, nos termo; 
do decreto de 7 de Maio tíe 1842, e § 1“ a r t 5° do de Io dc Fevereiro d1
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18G£, assim como, cm data do 12 d’este mez, um outro da quantia de 
rs, ídUíOOO para o mesmo fim.

COLO Pi IAS.

Existem na provideia duas colonias ainda nãoemancipadas Santa
Leopoidina— , no município da Vicíoria, e— Rio Novo—nodc Jtapemirim. 
Ambas estes estabelecimentos prosperam, e o primeiro acaba de receber um  
contingente de quarenta e oito emigrantes ailemães vindos da côrte no 
vapor Juparánã, que aqui aportou no dia 15 deste mez.

O governo imperial não deve esquecer-se Inteira mente da ex-colo- 
nia de Santa Izabel, emancipada desde o anuo de 1866. Os habitantes 

d’esse estabelecimento,tendo por muito tempo vivido sob a tutela do estado, 
têm sobre maneira sentido a rèpentina passagem que tiveram para o re
gime n commum ; pois, por mais de uma vez, como fui informado, teem 
enviado emissários á còrte, afim de implorar protecção ao mesmo governo.

ELEIÇÕES.

Tendo de proceder-se no dia 7 de Setembro proximo futuro- ás elei
ções dos juizes de paz e vereadores das caínaras muuicipács, dirigi,em da
ta de 18 do corrente, uma circular á todas as autoridades declarando- 
lhes que a presidência estava no firme propositó dé punir os empregados 
que, esquecidos de seus deveres, procurassem exercer influencia sobre seus 
subordinados ou sobro quaesquer cidadãos com o fim de aftedal-os das ur
nas, oü comprimir-lhes a vontade.

Em consequência da dissolução da eamara dos deputados e observân
cia do aviso circular do ministério do império datado de 5 deste mez, ex -  
pedi as necessárias ordens ás eamaras muuicipaes relaíivamente á eleiÇaode 
eleitores, que tem de eleger os novos deputados para o novo quaíriennio,

SECRETARIA ÜO GOVERNO.

Tendo o oíficial maior da secretaria do governo, intermameuíe no 
exeróieio de secretario, major Antonio José Ferreira de Araújo, quem e ser- 
vio com muita dedicação e zelo , entrado no goso da licença de trez mezes, 
que lhe concedí para tratar de sua saúde, designei para substituil-o o chefe 
desecção, efíicial maior interino, Manoel Augusto da Silveira, no qual 
V. Ex. encontrará um bom auxiliar.
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10 UlitATORIO

Promovi ao lugar de archivista, que vagou em consequência da apo
sentadoria concedida á Luiz Barbosa dos Santos, que exercia esse empre
go, o oííicial José Pinto Âleixo; ao de 3" oífieial, o amanuense Manoel 
dos Passos Ferreira Junior, preenchendo esta vaga com o cidadão Fran
cisco Manoel da Fonseca e Silva.

DIVERSOS ASSTJMPTOS.

Não me foi possível satisfazer a moção da Assembléa Legislativa Pro
vincial, communicada em oífieio de I o de Maio ultim o, sobre a nomea
ção de uma commissão, que vá ao Itabapoana estudar qual o melhor meio 
a empregar~sef afim de ser arrecadada regularmente a renda desta provín
cia, porque tendo de fazer parte da mesma commissão o chefe de secção 
da secretaria Manoel Augusto da Silveira, -não podia, por afíluencia de 
trabalho da repartição a que pertence, estar ausente delia.

Juiguei conveniente utilisar a esperiencia d'esse empregado, que em 
1866 esteve na reforidada localidade por ordem da presidência, encarrega
do da respectiva agencia de rendas, em cujo logar prestou bons serviços, 
arrecadando em um mez mais do que todos os agentes até aquella data em 
um armo. ’

Em data de 18 deste mez, renovei o contracto que a 19 de Março 
de 1864 a sociedade de navegação a varpor do Itabapoana celebrára com 
a presidência de conformidade com a lei provincial n, 1 de 4 de Maio des
te anno, sob idênticas condições com que a referida sociedade ..renovara o 
contracto que tinha com a presidência do Rio de Janeiro..

Demitti a Domingos Francisco do Nascimento do lugar de porteiro da 
thesouraria provincial por conveniência do serviço publico; bem como 
conccdi a demissão que podio Auieliano Martins de Azambuja Meirelles de 
commandaníe da força policial, e nomeei para subsütuil-o o capitão Joa
quim .Pereira Pinto de Moraes. .

Prasa aos Çéos que na luta eleitoral que se v?i travar, não tenha esta 
província de deplorar desastrosos acontecimentos.

Concluo esta ligeira exposição, fazendo votos para que V. Ex. seja 
muito feliz em sua administração.

Palacio do governo do Espirito Santo, Io de Setembro de 1868.

Illm. e Exm. Sr. Dr. Luiz Antonio Fernandes Pinheiro, 
Digno presidente desta província.

José M a r ia  do Valle Ju n eor.
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QUADRO DEMONSTRATIVO
dos professores de iiM nin íio primaria de ambas os sexos, com as datas de suas nomeações, numere de aluamos e leis

ik
3
4
5
6
7
8 
9

10
1 !
12
Vi
14
15 
10
17
18 
lí) 
20 
21 
22 
,S3
24
25 
20
27
28 
20
30
31
32
33 
U
35
36
37
38 

'30
■10
11

■42
43
14
45
40
47
43
40
50
51 ,
52 I
53 í

L ocalidade roít ohdsm Clas-,
ALFÀHUT1CA. |SBS

Alegre - . . 2"
Aldéa Velha . «
ftami do S. Matheus V

« « iíapomerim
Batinga . . AI
Benevent.e , . i*
Cachociro de ílap"1.
Caio aba . . . «
Canga hi ba . . «
Cara pi mi . • l 1
Cariado» . - K
Duas Boncas .
Espirito Santo . V
Guaraparv . - «
ltapemcrim . rc
Itapoca . . «
Ilatjuary . . 2a
Ttaüiias . . «
Jacarafrvpe . . 0
Lama Preta . 1"
Linhares . , *
Manga rali? . 2'
Mova Almeida . V
PieSo . . 2*
Pereçao • . i «
Puiiua . . «
Ponta da Fruta .
Porto do Engenho ft
Queimado . «
Riacho . .
Ri o alo Norte . «
Rio Pardo , . <(
S. Jlalhpus . í-
Santa Cruz , . -0

« Leopohlina 
Serra . 
TatuAssú .
Una de Santa Maria 
Via ona . 
Vicloria 1*. cadeira 
tdem 2*. cadeira .

>, Barra de S. Matheus 
Beneverite , 
Espirito-Santo 
Guaraparj- 
ltapemcrim 
Linhares ,
Mova AOneida 
S. Mat.lieus 
Santa Cru* ,
Serra ,
Via una ,
Vietoria .

■ o 
NOME DOS PROFESSORES. Fature*a ffo 

■MOViUBNTO DATA DAS NOMEAÇÕES j
■< í
g | 

-

Pedro Carnitm Gallo . . Interino. Resolução do IR de Setembro de 1867
Domingos Franoisco de Mattos- . « <4 25 do Junho de « 18
Marti n ia no Osorío de Miranda . AI Aí 24 de Agosto de 18G8. 24
Antonio Ignaeio Rodrigues . . « « 18 de Marco de 1867.
José Ribeiro Machado Uma . . <k 1° de Agosto do 1865.
Antonio Carneiro Lishôa Junior . Efetivo 2o de Junho de 1850.
Carlos Rcrnardino Maciel . . 1 « 24 de Março de 1868.
José Dimingucsfla Silva Draga , Interino 41 27 dc Junho de 1SG6.
José Pinto Cardoso . . . Efetivo e fi de Marco de 1861. 26
Ayros Loureiro de Albuquerque Tóvar « . 7 de Novembro de 1864. ao
Francisco de Paula Ramos . « 31 do Julho de 1865. 'i
Alexandrino Pedro da Yictoria Paiva . « 5 do Dezembro de 1857. 45
Firrnino do Almeida e Silva . . a " do Outubro de 1848. It
Joaquim Ramalhete Carneiro . Interino ii 11 de Asgosto de 1868. 28
Bernardino José Maciel , . « «
Ricardo Pinto da Silva Queiroz . Efetivo 13 dc Março dc 1862, 58
Francisco Pereira dos Santos . tt 18 de « do 1867.
Antonio Pereira de Menezes , Interino <r 15 do Setembro de 1858.
Maredliuo José de Barrus Lima . « * « 13 de Abril de 1857.
Domingos Antunes de Siqueira . Eflbotivo rr 6 dc Mareo de 1868.
Ricardo da Foneeea Souza Campes . « ff. 14 de Fovcrpiro de 1868,
José Alves Aa Moita . . Interino <í 27 do Agosto de 1866.
José Soares Leito dos Passos . ; « Aí 10 de Outubro de 1867.
Antonio Pinto Martins . . tf <í 7 de Setembro de 1807,
Del iiuo Ramalhete Gamei™ , « « 17 de Maio de 1805. l i
Dorniugos Rodrigues Batalha . <í « 13 de Abril de 1863.
Miguel José dos Santos. . , Efetivo « 27 de J unho de 1868.

Zeforino JozíVMolulo . , « <í 7 de Novembro de 1864.
Joaquim Carlos Pereira . . Interino íí Í 2.de Julho de 1865.
Antonio Pereira Soares . . ■<i « 26 de Abril de 1867,
Francisco Prudente Rodrigues . « tf 6 de -Novembro do 1865,
Miguel Teixeira da Silva Sarmento . Efetivo <! 17 do Dezembro de i 859. 5{
Antonio Joaquim Calmon Nogueira da Gama « 23 de Abril de 1864. __(
Joaquim Ribeiro de Mendonça . « 3 de Acosto de 1864, 2(
Manoel Francisco Duarte do Nascimento a H tf « <1 T
Luiz da Fraga Loureiro-Pinto . Aí a 24 de Março do 1801. 2t
José do Patrocínio Grijé . . Interino 6 de Janheiro do 1.862.
J uliü (lesar de Paula Moraes- . a « 2 do Agosto do 1858. g
Veríssimo Manoel de Aguiar , Efetivo 4 23 de Junho de 1861). 61
José Fro n cisc o d o Lei 1 is lloí-la . AI c 17 dc leiteiro de 1866: 14;

SEXO FEMININO
D, Jeronima Pereira Guimarães . Interina Resolução de 16 de Abril de. 1867.

D. Maria dos Pr»seres da Penha Ribeiro Efetiva 4 18 de Março de 1865.
D. Maria Rosa do Oliveira e Silva . Interina i
D. Ann». Maria da Conceição Rodrigues « «• 23 de Maio de 1863,

D, Maria da Penha Pereira de Jesus o Silva - Ef lectiva Rem'1’ deViannapor ac to dc 18deAg'°, do 186Í
D, Romana Maria Ferreira . Interina l\csol Lição dc de Abril de 1863. i.

Vaga « 24 de Dezembro dc 1.864. 1;
D. Rita. Carolina da Silva Maryns . Efetiva ti 9 de Agosto dc 1867.

.1). Adelaide Antunes de Siqueira . A Remd\ de S. Cru/ em 13 de Junho de 1668.
I), Yictoria Antunes da Penha , <1 Resolução de l í) de Março de l 85b. V

Obs: Ver página seguinte
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COMPANHIA DE POLICIA. MAPPA I

Víctoria 1.* de Setembro de 1868,
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Promptos 1 1 A

Destacados 1 5 1 6
Ordenanças* 3 % 5

Recrutas t 2 r
(No Quartel 1 \

DOENTES , . !
No Hospital

Com licenca
AUZENTES

Sem ella

Para senteveiar

PREZOS Sentenciados

De correcção . ■[ ■

„>Jístado Effectivo.«*r' 1 1 1 1 3 11 18 |

Falta compíectar . 1 35 1 37 1 5

Estado completo 1 1 2 1 3 46 1 55 1 5
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