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ARTUR CÉSAR RIOS 

Filho de Manuel Alves da Cruz Rios e de D. Maria Joaquina 
Vieira Rios, nasceu Artur César Rios na cidade de Salvador, Estado 
da Bahia, em 6 de julho de 1846. 

Concluído o curso secundário, resolveu seguir a carreira do avô, 
ingressando na tradicional Faculdade de Medicina da Bahia. Cursava 
o quarto ano do curso médico quando se alistou voluntàriamente no 
Exército, seguindo para a guerra do Paraguai com o 41.º de Volun-
tários. Da bravura com que se portou nessa campanha dão testemunho 
a.e:: constantes citações do seu nome nas ordens-do-dia do Exército, 
as condecorações e honrarias que recebeu: Grão Mestre da Ordem 
da Rosa, Cavalheiro da Ordem de Cristo, Medalha Geral da Cam-
panha do Paraguai e o título de 1.° Cirurgião Honorário do Exército. 
Nas suas Reminiscências da Campanha do Paraguay {vide bibliogra-
fia) , o General Dionísio Cerqueira refere-se ao "inexcedível desvelo 
e carinho" de Artur Rios, reproduzindo-lhe a fotografia, em corpo 
inteiro, com a farda e a espada de oficial, e afirmando que êle era 
"um dos cirurgiões de mais nomeada do Exército". 

Terminada a Guerra, regressou à Bahia, concluindo o curso de 
Medicina e doutorando-se em maio de 1870. O hábito do uniforme 
de campanha e os áspems serviços de guerra não o deixa.raro endu-
recer-se em médico de fraque e cartola, mais perto dos livros do que 
dos doentes. Duas das dissertações que publicamente sustentou pe-
rante a Faculdade de Medicina da Bahia versavam assuntos apren-
didos, talvez, mais na experiência das trincheiras e hospitais de 
sangue do que nos tratados: "Hemorragias traumáticas" e "Feridas 
por arma de fogo''. Dentre as teses contidas nesta última, aqui trans-
c1 evemos a de n.0 14, que deixa ver no jovem doutorando o antigo 
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cc mbatente: "As amputações praticia.das imediatamente depois .de 
uma batalha, na guerra do Paraguai, deram na generalidade dos 
casos melhor resultado do que as feitas posteriormente". 

Artur Rios continuou no Corpo de Sa.úde do Exército por mais 
alguns anos, servindo na guarnição da Bahia, no pôsto de Major-
Médico. Mas sua ação de médico animado de espírito público não se 
!imitava aos quartéis, alongando-se também pelas zonas mais pobres 
da cidade do Salvador. 

Decidindo-se, em 1872, a ingressar n2 política, não quis preva-
lecer-se da sua posição, renunciando a tôdas as vantagens do pôsto 
que exercia com dedicação exemplar. Ingressou, então, no Partido 
Conservador e candidatou-se a deputado provincial, conseguindo 
eleger-se para a legislatura de 1872 e reeleger-se até 1878. Os Anais 
da Assembléia Legislativa Provincial da Bahia mostram que foi um 
deputado atuante, preocupado com os problemas mais importantes 
da sua província. Também dedicou-se à imprensa, exercendo a função 
dP redatcr do Correio da Bahia, de 1872 a 1876. 

Artur Rios foi o fundador da Escola Agrícola da Bahia, criada 
pelo Gcvêrno Imperial, ~m 1875, no município de São Bento das 
Lajes, e inaugurada solen.emente em 15 de fevereiro de 1877. A idéia 
c1e fundar essa Escola trouxe-a da Europa, onde foi tratar-se de 
rtoença contraída na guerra. Integrou-se de tal maneira nos pro-
blemas da lavoura que, em 1879, êle próprio tornou-se agricultor, no 
município de Santo Amaro, onde herdara o Engenho Boa Morte. Uma 
das suas preocupações como deputado provincial foi a transição do 
trabalho escravo para o livre e os problemas suscitados por essa tran-
'lição: problemas gravíssimos a que os retóricos da época, entretanto, 
::ão davam a menor imr-1ortância. Talvez por isso alguns o conside-
ravam "agricultor de idétas avançadas". Hoje, certamente, o chama-
riam de socialista. 

A instrução pública foi outra preocupação constante de Artur 
Rios, quando deputado provincial. Os seus discursos sôbre o assunto 
estão, aliás, arrolados el)tre as Fontes para o Est1tdo da Educação 
no Brasil, publicadas pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Educacio-
nais (vide bibliografia) . Ainda no Império, exerceu êle o cargo de 
inspetor do Banco da Bahia, substituindo Augusto de Pauh Gui-
marães. 

Proclamada a República, foi eleito membro do Congresso Cons-
tituinte, tendo o seu mandato sempre renovado nas legislaturas que 
se seguiram à promulgação da Constituição de 1891. Sua atividade 
parlamentar foi de uma intensidade notável: aí estão, nos Anais da 
Câmara e do Senado, os seus discursos, dos quais somente os mais 
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importantes foram referenciados na bibliografia anexa. Discursos que 
atestam como eram grandes e variadas as suas preocupações com a 
administração pública. Também foi digna de nota a sua indepen-
dência face aos Governos de então. "Eu - disse uma vez - que 
não adejo, que não ando nas circunvizinhanças do Govêrno, que 
ando, ao contrário, em contato com as classes populares do país, 
não é de admirar que assim pense e expenda meu pensamento dêste 
modo, quando sou membro de uma classe que devia ser a mais im-
portante do Brasil, mas que está levada ao último grau de ruína a 
que pode descer a classe da lavoura!" <sessão de 27 de maio de 1901J. 

Artur Rios foi eleito presidente da Câmara dos Deputados na 
terceira legislatura republicana, sessão de 8 de maio de 1897. Eleito 
por 92 votos. contra 13 dados a seis outros deputados, 9 em branco 
e 1 inutilizado. Podemos dizer que sua eleição foi a conseqiiência na-
tural da energia por êle demonstrada ao presidir a Câmara como 
seu 1." vice-presidente. Era um presidente capaz de ouvir os mais 
incisivos ataques à sua pessoa, sem se perturbar, mas sempre des-
cendo ao plenário para rebater o que lhe fôra assacado. Como sa-
lientou Quintino Ferreira, Artur Rios "sabia combater sem ódios, 
pelos princípios políticos que adotara, pela sua bandeira., não des-
cendo nunca à individualidade". Agradecendo a sua eleição, assim 
se exprimiu Artur Rios, numa verdadeira profissão de fé republicana: 
"Sinto-me lisonjeado, senhores deputados, por essa votação; não que 
em meu coração se aninhem sentimentos de vaidade. mas como um 
sentimento para que eu prossiga na senda que me tracei desde que 
dediquei à República tôda a minha atividade, tôda minh'.1 dedica-
ção, todos os meus esforços, em prol da boa ordem, de sua manu-
tenção e de sua completa adaptação neste país". 

Era Artur Rios um político de correção e de desprendimento 
exemplares. Assumindo a presidência. no dia 8 de maio. a 29 do 
mesmo mês resolve renunciar a tão elevado cargo, por achar que 
lhe faltara a confiança da Câmara, no caso da votação da moção 
de aplausos ao Govêrno, proposta por J. J. Seabra e apoiada pela 
bancada baiana. Tal não acontecia, porém, pois o resultado da nova 
eleição, procedida. na sessão de 3 de junho, foi-lhe novamente fa-
vorável. 

Na presidência da Câmara permaneceu Artur Rios até dezembro 
de 1898. No mesmo ano foi eleito Senador, na vaga aberta com a 
nomeação do Sr. Severino Vieira para Ministro da Viação. Reconhe-
ricto pelo Sena.do, em 4 de maio de 1899, não fêz, como tantos, da 
Câmara Alta um "otium cum dignitate", mas, continuou o comba-
rnnte sempre vigilante que demonstrou ser desde a mocidade. 

---------------------·---·------·- --- - ------ -----
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Fazendo e seu necrológio, disse Rui Barbosa: "Em uma e outra 
Câmara serviu sempre com lustre; na Câmara dos Deputados, su-
bindo até a sua cadeira presidencial; no Senado, intervindo sempre 
com utilidade, com oportunidade, com o valor que era peculiar ao 
.. u temperamento, em tôdas as questões patrióticas, principalmente 
quando algum sentimento grande, algum grande interêsse do país 
~nimava o nosso debate''. 

Reeleito senador, em 1903, por mais nove anos, só não completou 
o seu mandato porque a doença que o vitimaria em 1906, desde o 
início de 1904, o obrigou a afastar-se dos debates parl!lmentares. 
Transferindo-se, já quase desenganado·, para a sua terra natal, lá veio 
a falecer, em 25 de agôsto de 1906, tendo sido sepultado com as 
honras militares a que tinha direito. 

Em 16 de julho de 1946, comemorou a Assembléia Constitunte 
o centenário de nascimento de Artur César Rios, consignando n'á 
ata de seus trabalhos um "voto de respeito e gratidão" àquele que, 
"pela sua vocação de homem público, pela inteireza de seu caráter 
e pela sua inteligência" foi, segundo o Deputado Nestor Duarte, "um 
cios grandes políticos do 

1
Império" e "dos maiores da República". 

BIBLIOGRAFIA 

A) De Artur César Rios * 

1. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e publi-
camente sustentada em maio de 1870 afim de obter o gráo 
de doutor em Medicina ... Bahia, Impresso na Typografia 
do Diario, 1870. 24 p. 23,5 cm. 

2. Annaes da Assembléa Legislativa Provincial da Bahia do 
ano de 1873. Bahia, Typ. do Correio da Bahia, 1873, [v. lJ, 
p. 28-29 [acontecimentos políticos das províncias], 77-78 [crise 
comercial]; [v. 21, p. 14 [projeto criando o serviço de va-
cinação], 86-87 [isenção de décima urbana às propriedades 
que obedecerem ao novo alinhamento]; [v. 3], p. 35-36 [con-
cessão de privilégios a particulares], 39-40 [problemas ur-
banos], 60-61 [idem], 97-98 [nova divisão judiciária], 108-
112 fisençáo de direitos de exportação]. 

* Tanto nos Anais da Assembléia Legislativa Provincial como 
nos da Câmara e do Senado, foram registrados, apenas, os discursos 
mais significativos, desprezando-se as inúmeras intervenções regis-
tradas pela ta-quigrafia. 
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;i. -- Sessões do anno de 1874. Bahia, Typ. do "Correio da Bahia", 
1874, v. 1, p. 42-43 [tra.nsportes urbanos], 102-104 [adminis-
tração financeira da província], 128-133 [crítica à adminis-
tração provincial]; v. 2, p. 7-12 [política provincial e geral], 
64-66 [abastecimento municipal]. 

Os discursos do volume 2. páginas 7-12 e 64-66 foram 
reproduzidos no Apêndice. 

4. -- sessões extraordinarias do anno de 1874. Bahia, Typ. do 
"Correio da Bahia", 1974, Appendice [crítica à Companhia 
Bahiana. de Navegação], 4 p. 

;;. -- Sessões do anno de 1875. Bahia, Typ. do "Correio da Bahia", 
1875, p. 14-15 [prnjeto que estabelece impôsto sôbre o açúcar 
em favQr da Câmara Municipal de Nazareth], 231-233 [im-
pôsto sôbre "líquidos espirituosos"]; a.ppendice [política e 
administração provincial], 4 p. 

ô. -- Sessões do anno de 1878. Bahia, Typ. do "Diário da Bahia", 
1878, v. 1, p. 107-115 [acontecimentos políticos em Macaú-
bas], 126-128 [questão regimental], 177-181 [o modo de pu-
blicação do·s debates no Diário da Bahia]; v. 2, p. 39-41 Lne-
cessidade de adiar a discussão do projeto de orçamento], 
49-54 [defesa do Partido Conservador]; v. 3, p. 55-56 [pro-
jeto do orçamento], 57-58 [idem]. 

Os discursos do volume 1, páginas 107-115, volume 2, 
páginas 49-54 e volume 3, páginas 55-58 foram reproduzidos 
em apêndice aos volume 2 e 3. 

, . Sessões do anno de 1879. Bahia, Typ. da "Gazeta da Bahia", 
1879, v. 1, p. 14-15 [acontecimentos políticos da província], 
26-27 (problemas urbanos], 28-29 [idem], 34-38 [instrução 
pública], 66 [estrada de ferro de Santo Amaro], 68-69 [infor-
mações necessárias à elaboração orçamentária], 92-93 [ ques-
tão regimental], 125-128 [condições em que se acha a la-
voura na província], 145-146 [lavoura da ca.na], 148-149 [fá-
brica do Bom Jardim], 159 [aposentadoria do funcionário 
municipal], 231-240 [violências policiais e outros problemas 
administrativos e políticos; política geral do Império]; v. 2, 
p. 27-28 [administração financeira da província], 46-47 [or-
çamento; verba para aluguel de casas destinadas a escolas 
primárias), 49-50 [limpeza urbana], 78-79 [auxílio finan-
ceiro às casas pias], 158-160 [prolongamento da estrada de 
ferro de Santo Amaro ao Bom Jardim]. 

O discurso do volume 1, páginas 145-146 foi reproduzido 
em apêndice. 

------------
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8. -- Sessões do anno de T88l a 1883. Bahia, Typ. da "Gazeta da 
Bahia", 1882, p. 87-91 [situação financeira das províncias]; 
appendice (orçamento] 15 p. 

9. sessões do anno de 1883. Bahia, Typ. da "Gazeta da Bahia", 
1883. [v. l], p. 9-12 rfinanças da província)' 34-39 [defesa do 
Partido Conservador], 49-50 [problemas municipais], 108-113 
[instrução pública], 193-195 [questão regimental], 203-204 
[renovação do contrato da Companhia Bahiana de Nave-
gação], 226-228 [impôsto de sêlo de heranças]; [v. 2], p. 9-17 
rreforma da instrução pública l. 27-31 femprêgo de praças 
de polícia em outros serviços], 41-42 [instrução pública), 
83-88 finformações prestadas pelo corpo de polícia], 110-111 
[auxilio para locação de prédios destinados a escolas], 117-
118 [instrução pública 1. 159-169 [fixação do efetivo da fôrça 
pública], 175-177 forçamento], 183-185 [idem], 189-191 [idem; 
Companhia Bahiana de Navegação], 193-194 [orçamento e 
tributação de gêneros de exportação], 198--199 [questão regi-
mental].. 208-210 [tributação sôbre companhias de seguros, 
agências, etc.]. ~77-278 [indústria de extração], 286 [tribu-
taçã0 sôbre animais de montaria], 288-289 fidem]; appen-
dice [consignação de verba orçamentária para instrução pú-
blica] 4 p. (estradas de ferro] 6 p. 

10. Annaes da Câmara elos Deputados. Segunda sessão da primeira 
legislàtura. . . Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1892-1893, 
v. I, p. 92 fdecretação do estado de sítiol; v. III, p. 86 [pro-
jeto que autoriza o Govêrno a aumentar vencimento de ina-
tividade de um conferente da Alfândega do Rio de Janeiro], 
205-206 [impôsto do fumo]; v. IV, p. 25-28 [alfândegas em 
São Pa.ulo e Juiz de Fora], 66 [despesas com obras no Pa-
lácio da Boa Vista], 106 [questão de ordem], 214-215 [ES-
trada de Ferro Çentral]. 298-299 [orçamento do Ministério 
do Interior e da Justiça], 353-354 [questão de ordem], 423-
424. fcontra projeto que beneficia um colégio particular de 
estrangeiro], 524 [conversão de juros de apólices], 556-557 
[orçamento do Ministério do Interior e da Justiça], 655-656 
[requerimento da Comissão de Orçamento para a Câmara 
reunir-se em comissão geral a fim de tratar da situação fi-
nanceira da República 1; v. V, p. 47 [eleições da Bahia], 
76-78 [orçamento do Ministério da Fazenda], 132-133 [idem], 
134-135 [reforma dos Telégrafos], 359-360 [Supremo Tribunal 
Militarl, 551 [reforma dos Telégrafos]; v. VI, p. 4-6 [estra-
das de ferro]. 88-89 [vencimentos do pessoal da Estrada de 

-----------------------------------
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Ferro Central do Brasil], 98-99 [reforma dos Correios], 244 
[idem]; v. VII, p. 13-16 [explicação pessoal]. 

11. -- Terceira sessão da primeira legislatur-::t. . . Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1893-1894, v. I, p. 89-90 [questão de or-
dem]; v. II, p. 78-79 [campanha de Canudos], 86-87 [Estrada 
de Ferro da Bahia a Vila Nova de Joazeiro]; v. IV, p. 103-104 
[emenda ao Orçamento], 111 [idem], 6'59 [estrada de ferro 
da Bahia], 749-750 [emenda ao Orçamento]. 

12. -- Primeira sessão da segunda legislatura. . . Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1894-1895, v. II, p. 178-179 [estado de 
sítio]; v. III, p. 48-49 [requerimento de informações ao Mi-
nistério da Fazenda; falta de cédulas e moedas para trôco; 
alfândega da Bahia l, 126-130 [Banco da República], 139 
[questão de ordem], 169-170 [sessão noturna], 213-215 [Banco 
da República!, 275-278 [idem], 427-430 [Bancos de Crédito 
Popular e HipotecárioJ; v. IV, p. 71-72 [preenchimento de 
cargos de secretário e quartel-mestre], 136-139 [impôsto de 
2 % sôbre o capital das loterias], 157-158 fidem ], 276-277 
[alteração do art. 131 do Regimento], 135 fempregados adi-
dos das alfândegas]; v. V, p. 357-360 forçamento do Minis-
tério do InteriorJ: v. VI, p. 122-124 [orçamento do Minis-
tério do Interior], 332 [vencimentos dos empregados da 
Estrada de Ferro Central do Brasil], 335 [idem], 386 [ex-
plicação pessoal], 633-637 [política da Bahia]; v. VII, p. 473-
474 [orçamento do Ministério da Viação], 657-658 [idem]. 

!3. -- Segunda sessão da segunda legislatura. . . Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1896, v. VI, p. 219-220 [explicação sôbre 
a ata], 313-314. [readmi~são de alunos da Escola Militarl, 
579-581 [resposta. ao Senador Coelho RodriguesJ, 762-763 
[resposta ao Deputado José Carlos]; v. VII, p. 6-7 [.resposta 
ao Deputado José Carlos], 83-86 [crédito ao Ministério da 
Guerra], 123-128 [orçamento do Ministério da Viação], 547-
549 [receita]; v. VIII, p. 37-38 [resposta ao Deputado Leo-
vigildo Filgueiras], 446 [redação da receita]. 

14. -- Primeira sessão da terceira leç1islatura. . . Rio de Janeiro, 
Imprensa. Nacional, 1897, v. I, p. 184-185 !agradecimento pela 
sua eleição a Presidente da. Câmara], 460-462 [renúncia ao 
cargo de Presidente], 466'-468 [idem}; v. II, p. 71-72 [como 
Presidente, agradece sua nova eleição], 409 [questão Seabra-
Glicério]; v. III, p. 135-137 [resposta ao Deputado Barbosa 
Lima]; v. IV, p. 381-382 [navegação do rio São Francisco]; 
v. VI, p. 566-570 [explicação pessoal], 728-729 [como Pre-
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sidente, encerra os trabalhos da terceira legislatura, da qual 
apresenta uma resenha]. 

15. Annaes do Senado Federal. Terceira sessão da terceira legisla-
tura ... Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1900, v. I, p. 41-
42 [contra a criação de uma comissão mista proposta pela 
Câmara dos Deputados], 248-250 [promoção de alferes e 
segundos-tenentes promovidos pelo decreto de 3 d<> novem-
bro de 1894]; v. II, p. 248 [questão regimental], 40&~09 [veto 
do prefeito relativo à pretensão do Dr. Marcelino da Gama 
Coelho]; v. III, p. 3-5 (veto do prefeito à resolução do Con-
selho Municipal reintegrando Samuel Ferreira Pinto e Fer-
nando Teixeira Costa], 102-109 íeleição sanatorial do Rio 
Grande do Norte], 217 [proposição da Câmara dos Deputados 
que concede aos oficiais e praças do Exército que requererem 
matrícula nos institutos de ensino militar. dispensa de idade 
exigida nos regulamentos em vig·or]. 

rn. -- Primeira sessão da quarta legislatura. . . Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional,, 1900, v. I, p. 84 [eleição senatorial de Mato 
Grosso], 99-100 [~leição senatorial da Paraíba], 121 [voto de 
pesar pelos que morreram na batalha de TuiutíJ, 185 [propo-
sição da Câmara que c·oncede 1 ano de licença ao Dr. Fer-
nando Terra], 2:.!5 [fixação do efetivo da fôrça naval para 
o exercício de 19Ql], 256 [serviço de bondes]; v. III, p. 257-258 
[serviços de higiene municipal e federal], 296 [orçamento das 
Relações Exteriores], 317-318 [resposta ao Sr. Vicente Macha-
do], 328-332 [pedido de nomeação de um membro para a Co-
missã-o de Constituição e Podêres], 425-426 [auxílio aos Es-
tados flagelados pelas sêcas], 457-462 [orçamento da receita 
geral da Repúbliça], 550-551 [veto do Prefeito, relativo às lo-
terias da Candelária]; v. IV, p. 102-103 [política da Bahia], 
161-165 [orçamento da Receita], 181-185 [diversos assuntos 
políticos], 266-26'( [orçamento da Marinha], 385-388 [explica-
ção pessoal], 554 fidem], 579 [emendas ao orçamento da Re-
ceita]. 

17. -- Segunda sessão d•a quarta legislatura. . . Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1901, v. I, p. 46-47 [concessão de uma estrada 
de ferro ao Dr. Pedro Luís Soares de Souza], 100-107 [política 
nacional], 231-232 [favores aos bancos nacionais do Estado da 
Bahia], 244-246 [idem], 322-323 (operações de resgate das es-
tradas de ferro], 392 [fixação da fôrça naval para 1902], 
398-401 [desorde~s na capital da República]; v. II, p. 1-6 [crí-
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ticas ao Executivo], 64 [fixação da fôrça naval para 1902], 
168-169 [idem], 324-325 [prazo para discussão dos orçamentos], 
391-395 [reorganização do quadro de maquinistas na vais], 418-
4.19 [idem], 437-440 [encampação da Estrada de Ferro do Re-
cife a São Francisco], 572-575 [administração da pasta da 
Fazenda], 630-631 [reintegração ou indenização de vencimen-
tos de funcionários da Repartição Geral dos Correios]; v. III, 
p. 33-35 [fixação da fôrç'l naval para 1902], 38-39 [idem], 41-
45 [diversas reclamações contra atos do Poder Executivo], 
149-150 [equiparação de vencimentos de funcionários da 
Administração dos Correios do Rio Grande do Sul aos de igual 
categoria da do Estado de São Paulo], 156-159 [requerimento 
de informações sôbre negócios do Govêrno com a Companhia 
Internacional de Docas e Melhoramentos do Brasil], 216-219 
[equiparação de vencimentos de funcionári-os da Administra-
ção dos Correios do Rio Grande do Sul aos de igual categoria 
da do Estado de São Paulo], 481-482 [prorrogação da atual 
sessão legislativa], 484-485 [idem], 510-511 [reorganização do 
quadro de maquinistas navais], 521-522 [idem]; v. IV, p. 284-
287 [política de Mato Grosso], 394-398 [orçamento geral da 
Receita], 477-481 íorçamento da Marinha], 644-650 [orçamen-
to da Indústria e Viação]. 724-728 [crítica à administração da 
Pasta da Fazenda], 778-780 forçamento da Fazenda]. 

18. -- Sessão extraordinária convocada pelo decreto n.O 4.324, de 18 
de janeiro de 1902. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1902, 
p. 53 [nomeação de membros do Conselho Municipal], 172-175 
[fixação da comissão dos agentes de leilões], 192-195 [projeto 
de reforma eleitoral]. 

lt!. -- Terceira sessão da quarta legislatura. . . Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1903, v. I, p. 46-47 [agressão a uma senhora 
brasileira em Buenos Aires], 137-144 [idem], 179-180 [situação 
das repartições federais na capital da Bahia], 255-257 [encam-
pação da Estrada de Ferro do Paraná], 263-264 [idem], 267 
[fixação das fôrças de terra para 1903]; v. II, p. 187-189 [pro-
posição relativa ao meio sôldo de D. Rosa Josefa da Cunha 
e Cruz], 196-197 [proposição relativa ao meio sôldo ou pensão 
em favor da viúva de um capitão morto em combate], 220-221 
[encampação de companhias de estradas de ferro], 287-288 
[publicação de decretos], 465-470 [legalidade dos atos do Con-
selho Municipal], 791-793 [pagamento do Estado da Bahia ao 
Tesouro Naci·onal]; v. III, p. 201-203 [aposentadoria do enge-
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nheiro Aristides Galvão de Queiroz], 330-333 [orçamento da 
Receita para 1903). 

;:o. -- Primeira sessão da quinta legislatura . .. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional, 1904, v. I, p. 88 [voto de pesar pelo faleci-
mento do almirante Jerônimo Gonçalves], 226 [idem pelo do 
Dr. Manoel Adalberto de Oliveira Guimarães], 227 [eleição 
senatorial do Rio de Janeiro]; v. III, p. 3&5-387 [graduação 
de oficiais do Exército e da Armada]. 
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21. ALMEIDA, Martiniano de - [Discurso na Câmara. dos Deputados 
da Bahia, em 27-8-1906]. Annaes da Câm·ara dos Senhores 
Deputados do Estado Federado da Bahia. Sessões ordiná-
rias. . . Bahia, Officinas do "Diário da Bahia", 1906, v. 5, 
p. 227. 
Reproduzido no D~ário da Bahia, Salvador, 28 agôsto, 1902, 
p. 1 e 2. 

22. BARBOSA, Rui - [l'>iscurso no Senado Federal, em 27-8-1906]. 
Annaes do Senadp Federal. Primeira sessão da sexta legisla-
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23 BRASIL. CENTRO E/RASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIO-
NAIS - Fontes para o estudo da educação no Brasil, Bahia, 
t. I, Fontes oficiais. [Rio de Janeiro, 1959]. 435· p. (Publica-
ções do Centro B.rasileiro de Pesquisas Educacionais. Sér. 9: 
Levantamentos b*bliográficos, v. 1, t. 1J. 
Ver especialment:e referências n.0 54-57 e 134-138. 

24. CALMON, Pedro - História da literatura bahiana. 2. ed. Rio de 
Janeiro, J. Olympio, 1949. 251 p. (Coleção documentos brasi-
leiros, v. 62>. 
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raguay, 1865-1870. [Tours, Impr. E. ArraultJ 1910. 36'0 p. 
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Annaes do Senac(o Federal. Primeira sessão da sexta legis-
latura ... Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1907, v. II, 
p. 458-459. 

27. DUARTE, Nestor - [Discurso na Assembléia Constituinte, em 
16-7-1946]. Anais {ia Assembléia Constituinte. Rio de Janeiro, 
Departamento de Imprensa Nacional, 1949, v. XVIII, p. 244. 
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28. DUNSHEE DE ABRANCHES, João - Arthur Cezar Rios. In: Go-
vernos e congressos da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil. .. São Paulo [s. e.] 1918, v. 1, p. 326-327. 

29. Encyclopedia e diccionario internaciona,z . .. Rio de· Janeiro, W. M. 
Jackson [s. d.] v. 17, p. 9875. 
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27-8-1906]. Annaes do Senado do Estado Federado da Bahia. 
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Reproduzido no Diário da Bahia, Salvador, 28 agô. 1906, 
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21. FRAGOSO, Arlindo - Ensino agrícola. Escola Agrícola da Bahia. 
Serie de artigos publicados no "Jornal de Noticias" sobre a 
urgência e bases da reforma desse estabelecimento . .. Bahia, 
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Ver especialmente p. 117. 
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1907, v. IV, p. 610-611. 
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Imprensa Nacional, 1907, v. IV, p. 611. 

34. RIOS, Eduardo, filho - O centenário do Dr. Artur César Rios 
(dados biográficos l . Rio de Janeiro, 1946. 7 f. 
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35. SOUZA, Antonio Loureiro de - Bahianos illustres, 1564-1925. [Sal-
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