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Nota: Por uma questão de uniformização editorial, todos os antropônimos de origem lusa e brasileira que se acham nesta obra 
estão grafados conforme as regras de ortografia atualizadas (Acordo Ortográfico de 1990). 

 

             A 

 

1-A.B. Iniciais de paulistano que pelos jornais criticava o progresso da cidade, durante  os meados do 

século XIX. 
2-ABREU, Antônio de Proença (?-?). Militar (cabo) atuante em São Paulo, na primeira 

metade do século XIX. 

3-ABREU e Silva, Florêncio Carlos de (1839-1881). Presidente da Província de São Paulo, em 1881.  

4-ABREU, Joaquim José (?-?). Capitão durante certo tempo ativo como inspetor das obras públicas 

em São Paulo (década de 1820). 

5-Acúrsio (primeira metade do séc. XIII). Autor da Magna Glosa ou Glosa d’Acúrsio, escrita 

entre 1220 e 1234, obra jurídica que exerceu enorme influência em toda a Europa. Em 

Portugal foi considerada Direito subsidiário. 

6-AESTE, Felipe (?-?). Mestre pedreiro, de provável origem italiana, ativo em São Paulo no último 

quartel do século XIX.   

7-AGOSTINI, Ângelo (1843-1910). Desenhista e caricaturista italiano, ativo em São Paulo nos 

meados do século XIX. Fundou o Diabo Coxo (1864) e o Cabrião (1866), os primeiros periódicos 

ilustrados publicados na cidade. 

8-AGUIAR, Alberto Saladino Figueira de (?-?). Engenheiro carioca, ou fluminense, fundador, em 

1874, da primeira Conferência da Sociedade de São Vicente de Paulo em São Paulo. Construtor da 

primeira versão do colégio salesiano da cidade de São Paulo. 

9-AGUIAR, Rafael Tobias de (1794-1857). Político e militar. Casado com a Marquesa de Santos. 

Proprietário e morador em São Paulo. Ligado à Família Pais de Barros. 

10-AIRES, Miguel Carlos (?-?). Procurador da Coroa entre 1786 e 1788. Proprietário e morador em 

São Paulo, durante o final do século XVIII. 

11-AIROSA, ? Faria (?-?). Sócio do pintor Villaronga, em São Paulo, no último terço do século XIX. 
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12-ALAMBARI, José Joaquim de Vasconcelos (?-?). Sargento-mor, morador (?) em São 

Paulo (década de 1820). 

13-ALBERANI, João Maria (1830-1913).  Arquiteto, coadjutor temporal da Companhia de 

Jesus. Professor de desenho no colégio jesuítico de Itu. 

14-ALBERTI, Leon Battista (1404-1472). Humanista italiano da Renascença. Arquiteto e teórico de 

arte. Filósofo da arquitetura e urbanismo. Escreveu o primeiro tratado moderno de arquitetura 

inspirado nas construções romanas da Antiguidade (1453). 

15-ALBUQUERQUE, Fernando de (?-1907). Engenheiro santista, formado nos EUA. Proprietário e 

morador em São Paulo (da década de 1880 a 1907). 

16-ALENCAR, José de (1829-1877). Escritor cearense, de índole romântica. 

17-ALLAIN, Emile (?-?). Francês que esteve no Rio de Janeiro e publicou em 1886 uma obra sobre a 

cidade e a administração do Brasil. 

18-ALMEIDA, Antônio Ribeiro de (?-?). Componente de uma comissão formada em 1855 que, 

conjuntamente com o Dr. Ottoni e mais outro membro, o major Luis José Monteiro, apresentou 

recomendações para a construção do futuro hospital de morféticos em São Paulo. 

19-ALMEIDA, Belmiro de (1858-1935). Pintor brasileiro, com estudos na Europa. Muito admirado 

pela qualidade de seu trabalho e pela inovação de suas propostas, embora sem se afastar das regras 

do academismo. 

20-ALMEIDA, Cândido Mendes de (1818-1881). Advogado, jornalista, deputado geral e senador do 

Império. Irmão de João Mendes de Almeida, morador em São Paulo. 

21- ALMEIDA, João Batista de (?-?). Proprietário de imóvel sito na Rua do Príncipe (atual Quintino 

Bocaiúva), construído em 1885.  

22-ALMEIDA, João Mendes de (1831-1898). Jurista maranhense, morador em São Paulo, no Largo 

de São Gonçalo ou da Cadeia, futura Praça João Mendes. Pai de João Mendes de Almeida Júnior. 

23-ALMEIDA, João Pedro de (?-?). Engenheiro, inspetor geral de obras públicas, durante certo 

tempo ativo em São Paulo (década de 1870). 

24-ALMEIDA Júnior, João Mendes de (1856-1923). Jurista paulistano radicado na cidade. Filho de 

jurista de mesmo nome. 

25-ALMEIDA Júnior, José Ferraz de (1850- 1899). Pintor nascido em Itu, com estudos em Paris. 

Artista consagrado em vida, que soube conciliar o rigor acadêmico com o realismo regionalista. 

Autor de inúmeros retratos, entre eles, o do engenheiro francês Eusébio Stevaux. 

26-ALMEIDA Nogueira, José Luís de (1851-1914). Memorialista, jornalista, diplomado em direito 

(1874), político, professor bananalense, com obra dedicada à Academia de Direito. 
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27-ALMEIDA, Pedro Taques de (?-1724). Capitão-mor, governador da Capitania de São Vicente e 

São Paulo entre 1684 e 1687. Recebeu, entre outras honrarias, uma carta do Rei D. Pedro II de 

Portugal assinada de próprio punho. Bisavô do brigadeiro Morais Leme. 

28-ALONGO, Manuel (?-?). Operário da construção civil, supostamente espanhol, ativo em São 

Paulo no último quartel do século XIX.   

29-ALPOIM, José Fernandes Pinto (1698-1768). Engenheiro militar português, que atingiu o posto 

de brigadeiro. Em meados do século XVIII, entre outras coisas, introduziu o arco abatido, de gosto 

borrominesco, nas aberturas das construções que levantou no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul. 

30-ALVARENGA, Frederico (?-?). Médico por muitos anos diretor do Asilo de Alienados, situado na 

sede da antiga Chácara do Fonseca, em São Paulo (século XIX). 

31-ÁLVARES, Fernão ou Fernando (?-?). Oleiro que se comprometeu a erguer um pelourinho feito 

de tijolos na vila de Piratininga em 1610.  

32-ALVES de Sousa, Luís (?-?). Deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, entre 1872 e 

1875. 

33-ALVIM, Francisco Taques (1830-?). Empreiteiro de obras públicas e proprietário de olaria em 

São Paulo (década de 1850). Concessionário da empresa de gás (década de 1870). 

34-ALVIM, Miguel de Sousa Melo e (1784-1855). Presidente da Província de São Paulo, entre 

1841 e 1842. 

35-ALVIM, Pedro Taques de Almeida (1781-1869). Advogado e tenente-coronel da Cavalaria das 

Milícias, radicado em São Paulo. Autor de uma proposta de código de posturas paulistano em 1862. 

36-AMARAL, José Estanislau do (? -?). Fazendeiro e capitalista. Pai da pintora Tarsila do Amaral. 

Grande proprietário de imóveis em São Paulo. 

37-AMARAL, Tarsila de (1886-1973). Filha do fazendeiro José Estanislau do Amaral. Pintora 

modernista. 

38-AMERICANO, Jorge (1891-1969). Jurista e memorialista paulistano. Ilustrou os seus 

próprios livros de memórias. 

39-Ana (?-?). Filha de Jaime da Silva Teles, casada com Rufino José Felizardo e Costa (século XIX). 

40-ANCHIETA, José de (1534-1597). Padre jesuíta, de origem canária. Importante figura do tempo 

da fundação da cidade de São Paulo. 

41-ANDRADA II, Antônio Carlos Ribeiro de (1830-1902). Deputado da Assembleia Provincial de São 

Paulo, entre 1862 e 1867. 

42-ANDRADA II, Martim Francisco Ribeiro de (1825-1886). Deputado da Assembleia Provincial de 

São Paulo, em 1853, entre 1856 e 1857 e entre 1860 e 1865. 



                                                   Relação onomástica-1204 

 

43-ANDRADE, Antônio Santos (?-?). Mestre carpinteiro, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   

44-ANDRADE, Francisco de Paula Dias de (1913-1985). Engenheiro e professor universitário 

brasileiro. 

45-ANDRADE, Jerônimo José de (?-1855).  Tenente-coronel e empreiteiro de obras públicas. 

Proprietário da Olaria do Bom Retiro; radicado em São Paulo nos meados do século XIX. 

46-ANDRADE, João Jacinto Gonçalves de (1825-1898). Português da Ilha da Madeira, naturalizado 

brasileiro. Arcipreste da catedral paulistana e provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 

entre 1880 e 1886. 

47-ANDRADE, José Maria de (?-?). Filho de Jerônimo José de Andrade. Juiz de direito em Jacareí. 

Depois, empreiteiro de obras públicas e proprietário da Olaria do Bom Retiro. Radicado em São 

Paulo nos meados do século XIX.  

48-ANDRADE, Maria do Patrocínio (?-?). Proprietária de escravo pedreiro em Itu, na segunda 

metade do século XIX. 

49-ANDRADE, Mariano de (?-?). Mestre carpinteiro, ativo em São Paulo no início do século XIX. 

50-ANDRADE, Mário de (1892-1945). Intelectual modernista brasileiro, nascido em casa sita na Rua 

Aurora, antes habitada por Pedro Vicente de Azevedo, onde estavam plantadas duas palmeiras 

imperiais. 

51-ANDRADE (Viúva),? (?-?).Viúva do tenente-coronel Jerônimo José de Andrade, proprietária da 

Olaria do Bom Retiro, nos meados do século XIX. 

52-ANDRIOLA, Francisco (?-?). Provável empregado da Olaria do Bom Retiro em São Paulo (década 

de 1870).  

53-ANGERS, Carlo (?-?). Estofador francês ou italiano, estabelecido em São Paulo (década de 1870). 

54-ANNECY, Frei Germano de (1822-1890). Frade capuchinho francês do Seminário Episcopal, 

originário da Alta Sabóia (da década de 1850 à de 1870). Considerado o primeiro astrônomo de São 

Paulo. 

55-ANPETIT, Antônio (?-?). Mestre pedreiro, de provável origem francesa, ativo em São Paulo no 

último quartel do século XIX.  

56-Antônio (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.  

57-Antônio (?-?). Provável servente liberto, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX.   

58-ARAGÃO, Elisa de Beuarepaire-Rohan (?-?). Filha do marechal Henrique de Beaurepaire-Rohan, 

visconde desse nome. Casada com o Dr. Francisco Pires de Carvalho de Aragão e mãe do Dr. 

Henrique de Beaurepaire Aragão (1879-1956), diretor emérito do Instituto Oswaldo Cruz. Autora de 
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um retrato de seu avô, Marechal Daniel Pedro Muller. 

59-ARANHA,  Joaquim Egídio de Sousa  (1821-1893). Barão, Visconde, Conde e depois Marquês de 

Três Rios. Proprietário e morador em São Paulo, na segunda metade do século XIX. 

60-ARANHA, Padre ? (?-?). Fazendeiro. Tio do futuro Marquês de Três Rios (século XIX). 

61-ARAÚJO Junior, Joaquim Timóteo (?-?). Proprietário de um imóvel no Largo da Misericórdia 

(década de 1880), em São Paulo.  

62- Ar e Luz. Pseudônimo do engenheiro Mateus Häussler, concorrente do concurso do 

Liceu Ipiranga, realizado na cidade de São Paulo em 1884. 

63-ARENS, sobrenome de dois irmãos associados com firma importadora de maquinário, 

com sede no Rio de Janeiro, durante a segunda metade do século XIX.  

64- ARGAND, François Pierre Ami (1750-1803). Farmacêutico  suíço  aperfeiçoador da lâmpada a 

óleo inventada pelo químico francês Joseph Louis Proust..Criou o queimador com mecha tubular, 

protegido por manga de vidro, que otimizava a queima do combustível e aumentava  o brilho da 

chama. 

65-ARNO-GIERTH, Carlos (?-?). Engenheiro, aparentemente alemão, durante certo tempo ativo em 

São Paulo (década de 1870). Sócio do engenheiro Von Puttkammer. 

66-AROUCA, Manuel Pereira de Sousa (?_?). Deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, 

entre 1874 e 1875. 

67-AROUCA, ? (?-?).  Mestre canteiro, de provável origem portuguesa, ativo em São Paulo no último 

quartel do século XIX.   

68-Arquimedes (287 a.C.– 212 a.C.). Grego nascido em Siracusa (Itália). Matemático, engenheiro, 

inventor, e astrônomo. Considerado um dos maiores cientistas da Antiguidade Clássica. Teria 

influenciado cientistas posteriores como Galileu Galilei e Isaac Newton. Seu nome figura entre os de 

outros cientistas no diploma criado para o Instituto Politécnico de São Paulo, fundado em 1876. 

69-ARRUDA, Marcos de Oliveira (?-?). Inspetor de higiene da Província de São Paulo, nos anos de 

1880. 

70-ARTUS, J. L. (?-?). Cidadão de nacionalidade suíça e antigo morador de Itu, que pela imprensa 

paulistana externou, na década de 1870, suas opiniões sobre institutos de instrução secundária 

necessários à Província. 

71-ASCOLI, Rafael (? -?). Provável italiano, concorrente de obra pública em São Paulo. Ativo na 

segunda metade do século XIX. 

72-ASMUSSEN, Miguel (?-?).Capitão. Empreiteiro de provável origem alemã, ativo em São Paulo na 

década de 1880. 
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73- ASSUNÇÃO, Luis Carlos (1833-1912). Presidente da província de São Paulo entre março e 

setembro de 1884. 

74-AUBERTIN, John James (1818-1900). Cidadão inglês, superintendente da San Paulo Railway, de 

1860 a 1869. Depois, transferiu-se para Portugal, onde publicou uma bem apreciada versão bilíngüe 

dos Lusíadas. Escreveu vários livros de viagem. 

75-AURÉLIO,? (?-?). Provável engenheiro estabelecido na Corte, sócio de um certo Villanova   

(sobrenome espanhol?) numa empresa com filial em São Paulo, na década de 1880. 

76-AUZEMAS ou AUZEM, André (?-?). Mestre pedreiro, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.  

77-AVÉ-LALLEMANT, Robert Christian Barthold (1812-1884). Médico alemão que visitou o 

Brasil duas vezes. Na primeira vez viveu no Rio de Janeiro entre 1841 e 1855, na outra, em 

1858, viajou pelo País. 

78-AZEVEDO, Aloísio de (1857-1913). Escritor maranhense de tendência naturalista. 

79-AZEVEDO, Claudina de Paiva Azevedo (? -?). Proprietária em São Paulo na segunda 

metade do século XIX. 

80-AZEVEDO, Domingos de Paiva (?-1887).  Negociante, proprietário e morador em São 

Paulo, em meados do século XIX. 

81-AZEVEDO, Francisco de Paula Ramos de (1851-1928). Insígne engenheiro e arquiteto formado 

em Gand (Bélgica). Criado em Campinas, mais tarde radicado em São Paulo. O mais importante 

construtor da Capital entre o final do século XIX e o começo do século XX. 

82-AZEVEDO, Francisco José de (?-?). Major ativo em São Paulo na década de 1840. 

83-AZEVEDO, Francisco Teixeira de Miranda (c. 1856-1894). Engenheiro formado em Gand 

(Bélgica), radicado em São Paulo 

84-AZEVEDO, Jerônimo (?-?). Autor do Repertorio lexicographico da lingua portuguesa, editado em 

São Paulo, em 1911. 

85-AZEVEDO, João Ferreira de (? -?). Pedreiro, radicado em São Paulo.  Mestre geral de obras 

municipais nomeado pela Câmara de São Paulo no início do século XIX. 

86-AZEVEDO, João Martins de (?-?).Major da Guarda Nacional e negociante, pai do engenheiro e 

arquiteto Ramos de Azevedo 

87-AZEVEDO, Militão Augusto de (1837-1905). Famoso fotógrafo carioca estabelecido em São 

Paulo a partir de c.1862.  

88-AZEVEDO, Pedro Vicente de (1843-1912). Presidente da Província de São Paulo, entre 1888 e 

1889. Introdutor das palmeiras imperiais em São Paulo. 
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89-AZEVEDO, ? (?-?).  Sócio de um  certo Ferreira numa firma de construção em São Paulo (década 

de 1880).                                                                                                                                                                                     

           

 

 

 

 



                                                   Relação onomástica-1208 

 

              B 

1-BACELLAR, Carlos de Almeida Prado (?- ). Historiador e professor universitário brasileiro 

contemporâneo. 

2-BACON, Roger (c.1214-1294).  Filósofo britânico, tido por Francis Bacon (1561-1626), e, 

sobretudo, pelos homens de ciência do século XIX, como o primeiro defensor do método científico 

moderno, durante a Idade Média. O que é, sem dúvida, uma falsa interpretação. 

3-BALTAR, Caetano Ferreira (?-?). Português, presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência, 

entre 1862 e 1863. Negociante, empreiteiro de obras públicas e particulares; proprietário de olaria, 

ativo em São Paulo nos meados do século XIX. 

4-BANDEIRA, M.(?-?). Nome do ilustrador que assina os desenhos que aparecem na edição do livro 

Sobrados e mucambos, da autoria de Gilberto Freire. 

5-BANDOLI, Irminani (?)(? -?). Mestre pedreiro, de provável origem italiana,  ativo em São Paulo no 

último quartel do século.   

6-BARANJARD, Eugênio (?-?). Mestre marceneiro, de provável origem francesa, ativo em São Paulo 

no último quartel do século XIX. 

7-BARATA, Mário (1921-2007). Jornalista, crítico de arte, professor de História da Arte. 

8-BARBOSA de Oliveira, Rui (1849-1923). Eminente jurista e político baiano. Diplomata e escritor, 

radicado no Rio de Janeiro. 

9-BARBOSA, João Vieira (?-?). Proprietário em São Paulo na segunda metade do século XIX. 

10-BARBOSA. Personagem fictício do romance A carne (1890), de Júlio Ribeiro. 

11-BARBUY, Heloisa (?- ). Historiadora e professora universitária. Autora de um estudo sobre o 

centro paulistano na passagem do século XIX para o XX. 

12-BARGIGLI, Paolo (2o metade do séc. XVIII  2o decênio do séc. XIX). Arquiteto italiano do 

período neoclássico 

13-BARRA, Francesco Antonio (Cavaliere). (?-?). Membro da colônia italiana. Comerciante bem 

sucedido que mandou erguer um edifício de uso misto, com loja no térreo e residência no pavimento 

superior na Rua da Liberdade em 1878. Imóvel preservado pela Prefeitura em 1975, mas 

irregularmente demolido em 2007. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
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14-BARRETO (Dr.), (?) (?-?). Médico do Hospital da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Autor 

de criticas à obra em construção. 

15-BARROS, Antônia Pais de (1838-1917). Marquesa de Itu. Moradora em São Paulo. Membro da 

Família Pais de Barros.  

16-BARROS, Antônio de Aguiar (1823-1889). Marquês de Itu. Proprietário e morador em São Paulo. 

Membro da Família Pais de Barros. 

17-BARROS, Antônio Diogo de (1844-1888). Major. Filho do 1.º Barão de Piracicaba e proprietário 

da primeira fábrica de tecidos de algodão a vapor de São Paulo. Manteve sua residência durante 

certo tempo iluminada à luz elétrica (anos 1880). Membro da Família Pais de Barros.   

18-BARROS, Antônio Monteiro de (1767-1851). Presidente da Província de São Paulo, entre 1824 e 

1827. Depois Visconde de Congonhas do Campo. 

19-BARROS, Antônio Pais de (1840-1909). Coronel. Fazendeiro ituano. Filho do 1.º Barão de 

Piracicaba. Primo e marido de Maria Pais de Barros. Proprietário e morador em São Paulo. Membro 

da Família Pais de Barros. 

20-BARROS, Antônio Pais de (1791-1876). 1o Barão de Piracicaba. Natural de Itu. Proprietário e 

morador em São Paulo. Membro da Família Pais de Barros. 

21-BARROS, Francisco Joaquim de (? -?). Mestre carpinteiro, ativo em São Paulo no último quartel 

do século XIX.   

22-BARROS, Francisco Xavier Pais de (1831-1914). Barão de Tatuí. Proprietário e morador em São 

Paulo, no último quartel do século XIX. Membro da Família Pais de Barros. 

23-BARROS, Gilberto Leite de (?-?) Historiador brasileiro. 

24-BARROS, Inácio Monteiro de (?-?). Sargento-mor, durante certo tempo ativo em São Paulo 

(década de 1820). 

25-BARROS, Luís Antônio de Sousa, (1809-1887). Comendador. Rico proprietário e 

morador em São Paulo. Membro da Família Pais de Barros. 

26-BARROS, Maria Angélica Aguiar de (1845-1922). Viúva de Francisco de Aguiar de Barros.  Rica 

proprietária e moradora em São Paulo. Membro da Família Pais de Barros. 

27-BARROS, Maria Pais de (1851-1952). Memorialista, filha do comendador Sousa Barros e casada 

com seu primo Antônio Pais de Barros. Membro da Família Pais de Barros. 

28-BARROS, Prudente José de Morais e (1841-1902). 1.º governador do Estado de São Paulo, entre 

1889 e 1890. Membro da Família Pais de Barros. 

29-BARROS, Rafael Aguiar Pais de (1835-1889). Sobrinho do 1.º Barão de Piracicaba. Proprietário e 

morador em São Paulo. Membro da Família Pais de Barros. 

30-BARROS, Rafael Tobias de Aguiar Pais (1830-1898). 2.º Barão de Piracicaba. Natural de Itu. 
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Sobrinho do 1º barão de mesmo título. Rico proprietário, morador em São Paulo. Membro da 

Família Pais de Barros.  

31-BASTIDE, Hermann (1816-?). Engenheiro alemão, durante certo tempo ativo em São Paulo 

(década de 1850). 

32-BATISTA, Constantin (?-?). Provável engenheiro, participante do primeiro concurso organizado 

pela Câmara Municipal de São Paulo para o projeto e construção do matadouro paulistano, ocorrido 

em 1879 

33-BATISTA, J. (?-?). Proprietário de hotel no Brás que, em fins do Império, publicou na imprensa 

local um anúncio a procura de uma criada branca para seu estabelecimento. 

34-BAUMANN, João Jacques de (?-?). Brigadeiro. Proprietário e morador em São Paulo, na primeira 

metade do século XIX  

35-BAZIN, Germain René Michel (1901-1990). Ilustre historiador de arte francês. Interessou-se 

particularmente pela arte e arquitetura barroca brasileira. 

36-BEAUHARNAIS, Amélia Augusta Eugênia Napoleão de (1812-1876). Imperatriz do Brasil, entre 

1829 e 1831. 

37-BEAUREPAIRE-ROHAN, Henrique de (1812-1894). Major de Engenheiros niteroiense, mais 

tarde ministro de Estado e marechal, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 1850). 

Depois Visconde de Beaurepaire-Rohan. Considerado um dos fundadores da cartografia brasileira. 

38-BEAVEN, S. (?-?). Proprietário de uma conhecida marca de fogões de ferro fundido exportada 

dos EUA. 

39-BECHERINI, Aurélio (1879-1939). Fotógrafo italiano, ativo em São Paulo entre 1904 e 1934. 

Realizou importante trabalho documental registrando as modificações urbanas executadas durante 

as primeiras décadas do século XX, correspondentes às administrações dos prefeitos Antônio Prado, 

Raimundo Duprat e Washington Luis. 

40-BECK, João (?-?).  Canteiro alemão ativo em São Paulo nos meados do século XIX .   

41-BEGBIE, ? (?-?). Engenheiro construtor, aparentemente inglês, estabelecido no Rio de 

Janeiro, cuja firma teve representação efêmera em São Paulo (década de 1880). 

42-BEIERLE, Matias (?-?). Carpinteiro provavelmente alemão, radicado em São Paulo nos meados 

do século XIX.  

43-BELLANGÉ, Alexandre-Louis (1799-1863). Ebanista, pertencente a uma família de renomados 

artesãos franceses, radicado em Paris. Filho de Louis-François Bellangé. Manteve dois ateliês, o de 

seu tio, Pierre Antoine, e o de seu pai. No primeiro produzia móveis em acaju,  estilo Império, onde 

assinava L. Bellangé Fils, sendo o  autor de móveis pertencentes à Marquesa de Santos, hoje 

depositados no Museu Paulista. No ateliê herdado do pai, criava móveis de tendência historicista, 
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destacando-se móveis ao estilo de Boulle. Nos móveis produzidos na oficina paterna assinava 

Bellangé Rue des Marais 33 Paris. Forneceu mobiliário para a Monarquia de Julho (1830 a 1848) na 

França e teve exemplares adquiridos pelo Rei Guilherme IV da Inglaterra. 

44-BELLANGÉ, Louis-Alexandre (1797-1861). Ebanista, pertencente a uma família de renomados 

artesãos franceses, radicado em Paris. Filho de Pierre-Antoine Bellangé. 

45-BELLANGÉ, Louis-François (1759-1827). Ebanista, pertencente a uma família de renomados 

artesãos franceses, radicado em Paris. Irmão de Pierre-Antoine  Bellangé e pai de Alexandre-Louis. 

Assinava Louis Bellangé.  

46-BELLANGÉ, Pierre-Antoine (1757-1827).  Famoso ebanista, pertencente a uma família de 

renomados artesãos franceses, radicado em Paris. Irmão de Louis-François Bellangé e pai de Louis-

Alexandre. 

47-BELEZA, João Domingues da Silva (? -?). Construtor e mestre de obras possivelmente português, 

radicado em São Paulo (década de 1880). Com algum grau de parentesco com o mestre José 

Domingues da Silva Beleza.   

48-BELEZA, José Domingues da Silva (?-?). Construtor e mestre de obras português, radicado em 

São Paulo a partir da década de 1880. 

49-BELIAGO, Delfim Dias (?-?). Pedreiro ou mestre de obras supostamente português, ativo em São 

Paulo na segunda metade do século XIX 

50-BELLEGARDE, Pedro de Alcântara (1807-1864) Engenheiro militar; major, depois brigadeiro. 

Ministro de Estado, radicado no Rio de Janeiro Autor de compêndios sobre arquitetura e construção. 

51-BELMONTE, pseudônimo de Benedito Carneiro Bastos Barreto (1895-1947).Dublê de desenhista 

e historiador, pesquisador da história material da época bandeirista. Autor de No tempo dos 

bandeirantes (1939).  

52-BENEDITO, Antônio (?-?). Provável carpinteiro, ativo em São Paulo nos meados do século XIX.   

53-BENESTE, E. E. (?-?). Empreiteiro de provável origem britânica (escocesa?) durante certo tempo 

ativo em São Paulo (década de 1880). 

54-BENEVIDES, José Maria Correia de Sá e (1833 -1901). Presidente das Províncias de MInas Gerais 

e do Rio de Janeiro. Deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, entre 1872 e 1873. 

55-BENEVOLO, Leonardo (1923-). Arquiteto e historiador italiano. 

56-BENNATON, Guilhermina Freire (?-?). Esposa do engenheiro inglês naturalizado Newton 

Bennaton. 

57- BENNATON, Luís (?- ). Descendente atual do engenheiro inglês Newton Bennaton. 

58-BENNATON, Newton (déc.1820-?). Engenheiro britânico, de origem judaica, naturalizado 

brasileiro. Durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 1860). Atuou como engenheiro da 
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Província nessa mesma época. Como todos engenheiros ingleses da época, não era diplomado.  

59-BENTO, Joaquim Ferreira (?-?).Construtor e mestre de obras provavelmente português, ativo em 

São Paulo nos anos de 1880. 

60-BERNACHOT, ? (?-?). Carpinteiro e construtor francês, durante certo tempo em São 

Paulo (década de 1860).   

61-BERNARD, Charles (?-?). Engenheiro francês, durante certo tempo ativo em São Paulo (década 

de 1860). 

62-BERNARD, Gustavo (?-?). Intermediário comercial de loja de material de construção em São 

Paulo, durante a década de 1870 

63-BERNARD, Lambert (?-?). Sócio de Joseph Lempereur na fábrica Lempereur & Bernard, 

fabricantes de afamados lampiões belgas, a petróleo (século XIX). 

64-Bernardo (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último 

quartel do século XIX.   

65-Bertha (?-?). Esposa do engenheiro Hermann Bastide, ativo na Província durante os anos de 

1850. 

66-BÉTHENCOURT Silva, Francisco Joaquim (1831-1911) – Importante arquiteto brasileiro  

estabelecido na Corte.  

67-BETOLDI, Luís Bianchi (?-?). Engenheiro ativo em São Paulo na década de 1880. 

68-BÉZARD, Paulino (?-?). Mestre carpinteiro, de provável origem francesa, ativo em São Paulo no 

último quartel do século XIX.   

69-BEZZI, Tomás Gaudêncio (1844-1915). Engenheiro-arquiteto italiano, radicado no Rio de 

Janeiro. Autor do palácio-monumento do Ipiranga em São Paulo (1885-1891). Nesta cidade, 

trabalhou para os Silva Prado, sendo convidado, por volta de 1902, pelo prefeito Antônio Prado, 

para executar o paisagismo da Praça da República. 

70-BIANCHI, D.C. (?-?). Arquiteto, aparentemente italiano, ativo em São Paulo, ao que parece, na 

década de 1870. Sócio do engenheiro Von Puttkammer. 

71-BICKMAN, João (?-?).  Canteiro supostamente alemão, ativo em São Paulo na segunda metade 

do século XIX.   

72-BICUDO, Padre Antônio Pereira (?-?).Deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, entre 

1872 e 1879. 

73-BINZER, Ina  von (1856-1916). Jovem alemã que trabalhou, na década de 1880, como preceptora 

de famílias brasileiras, entre elas a Família Silva Prado. Depois tornou-se escritora. 

74-BISMARCK, Johanna von (1824-1894). Née Von Puttkamer. Esposa do chanceler Bismarck, irmã 
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de Robert von Puttkamer e prima do engenheiro Hermann von Puttkammer. 

75-BISMARCK-SCHÖNHAUSEN, Otto Leopold Eduard von (1815-1898).  Chanceler, ou primeiro 

ministro, do Império alemão. Príncipe de Bismarck-Schönhausen. Duque de Lauenburg. Casado 

com uma prima do engenheiro Hermann von Puttkammer.  

76- BITTENCOURT, Manuel Antônio (?-?).Comendador e tenente-coronel. Deputado da Assembleia 

Provincial de São Paulo, entre 1856 e 1857. Proprietário na Capital. 

77-BITTENCOURT, Miguel Antônio (?-?). Vereador da Câmara Municipal de São Paulo (c.1858). 

78-BLAKE, Augusto Vitorino Alves Sacramento (1827-1903). Médico e escritor. Autor de uma 

importante obra de referência sobre escritores do tempo do Império. 

79-BLAY, Eva Alterman (1937- ). Socióloga e professora universitária brasileira. 

80-BLOEM, João (?-1851). Major alemão, durante certo tempo ativo em São Paulo (décadas de 1830 

e 1840). 

81- BLONDEL, Jacques-François (1705-1774). Arquiteto, professor e teórico de Arquitetura. Exerceu 

grande influência na França e no resto da Europa durante o século XVIII. Autor de várias obras 

especializadas, cuja leitura é muito importante para se conhecer as mudanças sociais, culturais e 

artísticas ocorridas entre o final do século XVII, correspondente ao Classicismo barroco,  e a primeira 

metade do século seguinte, relativa ao período rococó. 

82- BLUTEAU, Raphael (1638-1734).Clérigo regular teatino, nascido em Londres. Transferiu-se 

em 1668 para Portugal. Considerado o autor do primeiro dicionário da língua portuguesa, o 

famoso Vocabulário português e latino... (1712-1728) em dez volumes. 

83-BOFFRAND, Germain (1667-1756). Arquiteto francês do período clássico, adepto da idéia de que 

a arquitetura poderia comunicar-se como uma língua. 

84-BOGUSZEWSKI, Gustavo de Hrebin (?-?). Engenheiro topógrafo aparentemente argentino, de 

provável origem polonesa, de passagem por São Paulo (1875). 

85-BONINI, Cristovão (?-?). Engenheiro italiano, durante certo tempo ativo na Província de São 

Paulo (década de 1870).Idealizou a fachada da matriz de campinas, trabalhando nessa obra entre 

1876 e 1879. 

86-BORGES, Francisco José (?-?). Cabo de esquadra durante certo tempo ativo em São Paulo (início 

do século XIX). 

87-BOSSAN, Pierre-Marie (1814-1888). Arquiteto francês, especialista em construções eclesiásticas. 

Dono de um estilo eclético próprio, baseado nas linguagens formais da arquitetura românica e da 

arquitetura bizantina. 
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88- BOTELHO, Antônio Carlos de Arruda (1827-1901). Conde do Pinhal. Bem sucedido produtor de 

café na região de São Carlos e Jau, político e empresário. Adquiriu um chalé que pertencera ao 

Marquês de Três Rios na Rua Brigadeiro Tobias e transformou-o em sua residência em São Paulo. 

89- BOTELHO, Carlos José de Arruda (1855-1947). Filho mais velho do Conde do Pinhal (primeiro 

casamento paterno). Iniciou seus estudos de medicina na faculdade do Rio de Janeiro, onde cursou 

até o segundo ano. Em 1875, transferiu-se para a Faculdade de Medicina de Paris, França, onde 

recebeu o grau de doutor em 1878, tendo-se especializado em cirurgia. Indicado para ser o primeiro 

diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 1884. Introdutor da assepsia entre nós 

(método de Lister). No mesmo ano, montou  a sua clínica cirúrgica num chalé do Brás, onde morava 

(Rua do Gasômetro, n.1), que veio a constituir o primeiro hospital privado da América Latina. 

90-BOULLE, André-Charles (1642-1732). Famoso ebanista de Luís XIV. Seus móveis luxuosos e de 

linhas clássicas voltaram à moda na França durante o período de Luis Felipe, quando muitos 

ebanistas franceses passaram a imitá-lo. 

91-BOURDAIS, Jules-Désiré (1835-1915). Arquiteto francês, do período do Ecletismo. Colaborador 

do arquiteto Davioud. 

92-BOURROUL, Rita Maria da Conceição Ramos (?-?).Viúva de Celestino Bourroul, negociante 

francês, originário de Antibes (Provença, França) e radicado em São Paulo na segunda metade do 

século XIX. 

93-BRADLEY, Walter Sutton (?-?). Fotógrafo de provável origem inglesa, cuja presença na América 

do Sul esta documentada entre os anos de 1860 e 1876. Neste último ano esteve de passagem por 

São Paulo. 

94-BRAGA, Antônio José Fernandes (?-?).Vereador da Câmara Municipal de São Paulo encarregado 

da redação do padrão de 1874. 

95-BRAGA, Antônio José Leite (?-?). Cidadão português, proprietário de serraria a vapor 

estabelecido em São Paulo na década de 1870. Loteador da Chácara do Bexiga. 

96-BRAGANÇA, Isabel Cristina Leopoldina Augusta Miguela Gabriela Rafaela Gonzaga de Orléans e 

(1846-1921). Conhecida como Princesa Isabel. Princesa Imperial, Condessa d’Eu. Herdeira do trono 

do Brasil. 

97-BRAGANÇA, Pedro de Alcântara Augusto Luís Maria Miguel Rafael Gonzaga de Saxe-Coburgo e 

(1871-1934). Conhecido como D. Pedro Augusto. Príncipe de Saxe-Coburgo-Gota, neto de D. Pedro 

II. Formado em engenharia pela Escola Politécnica da Corte. 

98- BRANDÃO, Francisco de Carvalho Soares (1839-1899). Presidente da Província de São 

Paulo entre os anos de 1882 e 1883. 
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99-BRESSER, Carlos Abraão (1804-1856). Agrimensor alemão, considerado engenheiro civil no 

Brasil. Trabalhou durante muitos anos no serviço público provincial. Proprietário e morador em São 

Paulo. 

100-BRITO, Laurindo Abelardo de (1828-1885).Presidente da Província de São paulo entre 1879 e 

1881. 

101-BROCKENHAUS, Frederico Belmont (?-?). Engenheiro, possivelmente proveniente do Rio de 

Janeiro, durante certo tempo a serviço da Província de São Paulo (década de 1860). 

102-BRUHNS, ? (?-?). Proprietário de empresa, estabelecido em São Paulo no último quartel do 

século XIX. 

103-BRUNLEES, James (1816-1892). Eminente engenheiro inglês, especializado em engenharia 

ferroviária. Durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 1860). 

104-BRYAN, Joseph (?-?). Engenheiro provavelmente inglês, durante certo tempo ativo em São 

Paulo .Trabalhou na Companhia de Gás. Membro do Instituto Politécnico, foi gerente da Companhia 

Cantareira e Esgotos na década de 1880. 

105-BUENO, Francisco Antônio Pimenta (1836-1888). Tenente-coronel de Engenheiros carioca, 

filho do Marquês de São Vicente. Titular da Diretoria das Obras Militares. Por residir na Corte, foi 

interinamente substituído pelo major de Engenheiros Azevedo. 

106-BUENO, Francisco de Assis Vieira (1816-1908). Executivo e memorialista. 

107-BUENO, José Antônio Pimenta (1803-1878). Marquês de São Vicente. 

108-BUONARROTI, Miguelangelo (1475-1564). Genial artista italiano.  Escultor, pintor, arquiteto e 

poeta. Deu origem tanto à arquitetura maneirista, quanto antecipou de muitas décadas certos 

aspectos da arquitetura barroca. 

109-BURCHELL, William John (1781-1863). Botânico e desenhista britânico, que percorreu o Brasil 

entre 1825 e 1830 

110-BURCKHARDT, Jakob (1818-1897). Famoso historiador de arte teuto-suíço, que se dedicou 

ao estudo da arte do Renascimento italiano. 

111-BURFORD, Robert (1791-1861). Inglês, pintor de panoramas. Filho de John Burford, colaborador 

e antigo aluno do pintor de panoramas irlandês Robert Baker (1739-1806).  Robert Burford pintou, e 

descreveu em textos publicados em forma de catálogo, panoramas representando paisagens e 

cidades exóticas, tais como, Rio de Janeiro, Lima, Florença, Sydney, Pompéia, Cataratas do Niagára, 

etc.  
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1-CABRAL, José Antônio Teixeira (?-?). Tenente-coronel de Engenheiros, durante certo tempo ativo 

em São Paulo (década de 1820).  

2- CADI, ?  (?-?). Nome de fabricante de lampiões belgas (século XIX). 

3-CALCAGNO, Emílio (?-?). Engenheiro italiano, ativo em São Paulo no último terço do 

século XIX. 

4-CALMON, Pedro (1902-1985). Professor, historiador e político brasileiro. 

5-CAMERON, John (?-?). Engenheiro britânico, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1850). 

6-CAMPOS, Américo Brasílico de (1835-1899). Jornalista, de tendência republicana, radicado em 

São Paulo. 

7-CAMPOS, Antônio Caetano de (1844-1891). Médico e educador brasileiro, formado no Rio de 

Janeiro, estabelecido em São Paulo, onde acabou por se dedicar à Educação 

8-CAMPOS, Felicíssima de Almeida (?-?). Segunda esposa do comendador Luís Antônio de Sousa 

Barros. Realizada por volta de 1850, a união matrimonial do casal teria motivado a reforma externa 

da casa do comendador, situada na Rua São João. 

9-CAMPOS, João Ferraz de (?-?). Mestre de obras paulistano, ativo na cidade na segunda metade do 

século XIX. Trisavô do autor deste estudo. 

10-CÂNDIDO, Francisco de Paula (1805-1864). Médico sanitarista, radicado no Rio de Janeiro. Ativo 

em meados do século XIX. 

11-CANTARINO, Manuel Gonçalves da Silva (?-?). Tido pela imprensa paulistana  da época como 

engenheiro-arquiteto, teria sido discípulo da Academia de Belas-Artes do Rio de Janeiro. Fixou-se 

em Campinas na segunda metade do século XIX. Definido como “ habilíssimo em sua 

especialidade”. 

12-CANTINHO, Benedito (?-?). Servente, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX . 

13-CANTINHO, Rafaela (?-?) Parente de Maria Cantinho, esposa de José Maria Gavião Peixoto, de 

quem herdou a segunda residência erguida por esse último personagem, sita na Rua Florêncio de 

Abreu. 
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14-CANTINHO Sobrinho, Joaquim Luís (? -?). Empreiteiro de obras públicas, ativo em São Paulo na 

segunda metade do século XIX.   

15-CAPELO, Lúcio Manuel Félix dos Santos (?-?). Boticário e vereador radicado em São Paulo, 

morador numa casa de quatro pavimentos, sita na saída da estrada de Sorocaba (atual Rua da 

Consolação), durante os meados do século XIX. 

16- CARCEL, Bernard Guillaume  (1750–1818). Relojoeiro francês criador das lâmpadas a óleo com 

mecanismo de relojoaria para elevar o óleo até a mecha. 

17-Carlos, Luís (?-1963), Jorge e Carlota (?-1950) Nomes dos quatros filhos do primeiro casamento 

do engenheiro Hermann von Puttkamer. 

18-CARLOS X (1757-1836). Rei de França, entre 1824 e 1830. 

19-CARMELO, Padre Jesuíno do Monte (1764-1819). Frade carmelita. Pintor sacro. 

20- CARVALHO, Carlos Teixeira de (?-?). Tenente-coronel, proprietário e morador em São Paulo. 

Pai de D. Marieta, última moradora da antiga residência de Manuel Ferreira Leal, cujo endereço 

atual é Rua Florêncio de Abreu, n.º 111. 

21-CARVALHO (Dr.), Arnaldo Vieira de (1867-1920). Diretor clínico do Hospital da Santa Casa de 

Misericórdia em São Paulo. Considerado o maior cirurgião paulista de seu tempo 

22-CARVALHO, Francisco Antônio Pereira de (?-?), Alcunha: Chiquinho do Gregório. Arquiteto 

português não diplomado, radicado em Pindamonhangaba. 

23-CARVALHO, Joaquim José Amorim (?-?). Educador, médico e proprietário do Colégio Amorim 

Carvalho, radicado no Rio de Janeiro no século XIX. 

24-CARVALHO, Joaquim José Vieira de (1842-1899). Proprietário e morador em São Paulo.  

25-CARVALHO, Joaquim Monteiro de (?-1780). Engenheiro militar português, responsável pela 

execução das obras de reconstrução da Baixa Pombalina em Lisboa, depois do terremoto de 1755. 

26-CARVALHO, Joaquina Alexandrina de (?-?). Proprietária  e  moradora em São Paulo,  em  fins do   

Império. 

27-CARVALHO, José Joaquim de (?-?). Alferes, mestre de obras e carpinteiro, radicado em São 

Paulo no início do século XIX. 

28-CARVALHO, Lino Deodato Rodrigues de (1826-1894). Bispo de São Paulo, entre 1873 e 1894. 

29-CARVALHO, Luís Antônio Neves de (?-?). Coronel, secretário do governo da Capitania de São 

Paulo. Depois membro do Conselho do Governo. Proprietário e morador em São Paulo, durante o 

final do século XVIII. 

30-CARVALHO, Marieta Teixeira de (c.1883-1975). Filha do tenente-coronel Carlos Teixeira de 

Carvalho e última moradora da antiga residência de Manuel Ferreira Leal, cujo endereço atual é Rua 

Florêncio de Abreu, n.º 111. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernard_Guillaume_Carcel&action=edit&redlink=1
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31-CARVALHO, Paulo Egídio de Oliveira (1843-1906). Vereador da Câmara Municipal de São Paulo 

(anos de 1870). Jurista, historiador, jornalista e divulgador pioneiro da Sociologia em São Paulo em 

fins do século XIX. 

32-CASAL, Padre Manuel Aires de (1754-1821). Geógrafo e historiador português.  

33-CASIMIRO, Inácio (?-?). Mestre pedreiro, radicado em São Paulo no início do século XIX. 

34-CASSIÈRE, J.B.F (?-?). Francês, autor de um livro de viagem a Portugal no século XVIII. Citado 

por Robert C. Smith. 

35-CASTELO Branco, Camilo (1825-1890). Escritor português, entre a tendência romântica e a 

realista. 

36-CASTRO, Antônio Francisco de Aguiar e (? -1905). Filho do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e 

da Marquesa de Santos. Proprietário e morador em São Paulo. Membro da Família Pais de Barros. 

37-CASTRO, Pedro Correia e (1776-1869). Barão do Tinguá. Proprietário de um grande sobrado em 

Vassouras, Rio de Janeiro, visitado por D. Pedro II na primeira metade do século XIX.  

38-CENNI, Franco (1909-1973). Cenógrafo, pintor e crítico de teatro. Autor de um estudo sobre a 

influência da cultura italiana no Brasil. 

39-Cesário (? -?). Escravo pedreiro, ativo na região de Jundiaí, Campinas e Itu na segunda metade do 

século XIX. 

40-CHALHOUB, Sidney (1957-). Historiador e professor universitário brasileiro. 

41- CHAMBERLAIN, George Whitehill (1839-1902). Norte-americano ordenado pastor, no Rio de 

Janeiro. Dirigiu a igreja Presbiteriana de São Paulo de 1869 a 1880. Em 1870, iniciou com a esposa 

uma escolinha que se transformaria na Escola Americana, depois Mackenzie College. Morou durante 

certo tempo na antiga Chácara Sharpe. 

42-CHAMBERLAIN, Henry (1796-1844). Pintor inglês, que esteve no Rio de Janeiro entre 1819 e 

1820. 

43-CHAVES, Elias Antônio Pacheco (1842-1903). Fazendeiro e político. Proprietário e morador em 

São Paulo. Cunhado do conselheiro Antônio da Silva Prado e sócio deste em Prado, Chaves e Cia. 

Membro da Família Silva Prado.   

44-CHERMONT, F. (?-?). Engenheiro brasileiro, morador no Pará, na segunda metade do século XIX. 

45-CHICHORRO, João Maria de Sousa (?-1861). Capitão, depois major, ativo em São Paulo na 

primeira metade do século XIX. 

46-CHRISTIE, Edmund (?-?). Engenheiro inglês, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1840).  

47-CINTRA, Antônio Pinheiro de Ulhoa (1837-1895). Barão de Jaguara. Médico. Presidente da 

Província de São Paulo, entre 1883 e 1884, e deputado da Assembleia Provincial, entre 1874 e 1879 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_do_Tingu%C3%A1


                                                   Relação onomástica-1219 

 

48-CINTRA, Joaquim Floriano de Araújo (?-?). Proprietário de olaria em São Paulo (década de 1850). 

49-CLAVEL, Guilherme (?-?). Suposto técnico francês, sócio da fábrica de pedra artificial 

estabelecida em São Paulo (década de 1870). 

50-CLENARDO (Cleynaerts), Nicolau (1493-1542). Humanista flamengo, radicado em Portugal na 

primeira metade do século XVI.  

51-COCHRANE, Inácio Wallace da Gama (1836-1912). Engenheiro ferroviário, nascido em Valença 

(RJ), de pai inglês. Radicado em Santos e depois em São Paulo. Seu sobrenome provém do padrasto, 

médico inglês radicado na Corte, primo do famoso Lord Cochrane (1775-1860). 

52-COELHO Neto, Henrique Maximiano (1864-1934). Foi o escritor brasileiro mais popular de sua 

época. Autor, entre outros romances, de A conquista, de 1899. Cultivou várias tendências literárias: o 

naturalismo, o impressionismo, o regionalismo, o realismo, etc. 

53- COELHO, Sérgio. (?-?). Jornalista, correspondente do jornal O Estado de São Paulo em 

Sorocaba, durante a década de 1970. Autor de uma matéria sobre Luís Mateus Maylasky e 

Hermann von Puttkammer. 

54-COIGNET, François (1814-1888). Industrial francês, natural da cidade de Lyon,França, pioneiro da 

técnica do concreto armado e da construção pré-fabricada (sistema Coignet). 

55-COIMBRA, Augusto Teixeira (?-?). Engenheiro, durante certo tempo ativo em São Paulo (década 

de 1860). 

56-COINTEREAUX, François (1740-1830). Arquiteto lionês, pioneiro no uso moderno da taipa de pilão 

em construções europeias. 

57-COMTE, Augusto (1798-1857). Filósofo francês, criador do Positivismo, “sistema [...] que se 

propõe a ordenar as ciências experimentais, considerando-as o modelo por excelência do 

conhecimento humano, em detrimento das especulações metafísicas ou teológicas”. 

58-CONCEIÇÃO, Francisco José da (1835-1902). Barão de Serra Negra. 

59-CONCEIÇÃO, Francisco Júlio da (1848-1928). Engenheiro. Filho do Barão de Serra Negra. Diretor 

geral de obras públicas, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 1880). 

60- CONGO, Antônio (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último 

quartel do século XIX.  

61-CONTAMIN, Victor (1840-1893). Engenheiro francês. Colaborou no projeto da Galeria das 

Máquinas na Exposição Internacional de 1889, em Paris, França.. 

62-CORDIER, Sylvain (?- ). Assistente-pesquisador da Universidade Paris IV (Sorbonne), Paris, em 

2007. Especialista na família de artesãos franceses de nome Bellangé. 

63-CORREIA Coelho, Salvador José (?-?). Deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, entre 

1856 e 1857 e 1870 e 1879. 
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64-CORREIA de Azevedo, Luís (?-?). Conceituado médico português, radicado no Rio de Janeiro 

durante os meados do século XIX. 

65-CORREIA [Filho], Agenor Guerra (?-?). Engenheiro citado por Franco Cenni a propósito do 

mestre pedreiro José Possetti. 

66-CORSO, Serafim (?-?). Mestre de obras italiano, especializado em grutas de jardim. Ativo em São 

Paulo no último quartel do século XIX. 

67-COSTA, Ana Clara Breves de Morais (1850-1894). Condessa Haritoff. Esposa de Maurício 

Haritoff, conde russo milionário. Nos anos de 1880, manteve o salão mais elegante do Rio de 

Janeiro, depois de ter vivido por muitos anos em Paris. 

68-COSTA, Rufino José Felizardo e (1784-1824). Engenheiro militar português, atuante em São 

Paulo. 

66-COSTA, Vicente da (?-?). Provável mestre carpinteiro, radicado em São Paulo no início do século 

XIX. 

70-COSTREJEAN, Teófilo (?-?). Proprietário, aparentemente francês, de um conhecido depósito 

(loja) de móveis de luxo estabelecido na Rua do Ouvidor, n. 66, Rio de Janeiro, com filial em Paris 

(décadas de 1870 e 1890). 

71-COUTINHO, D. Pedro José de Alcântara de Menezes Noronha (1713-1799). 4º Marquês de 

Marialva. Fidalgo português que, tendo perdido seu solar seiscentista no terremoto de Lisboa 

(1755), encomendou outro ao engenheiro militar Eugênio dos Santos. Projeto em estilo pombalino, 

nunca concretizado. 

72-COUTO, José Luís de Almeida (1833-1895). Presidente da Província de São Paulo, entre 1884 e 

1885. 

73-CRISÓSTOMO, João (? -?). Canteiro, radicado em São Paulo no início do século XIX. 

74-CRISTIANO, Emílio (?-?). Mestre pedreiro, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX. 

75- CUJO, João Antônio de Borba (?-?). Merchante, morador em São Paulo. Construiu em 1873 um 

grande sobrado na Rua de Santo Amaro, onde passou a residir. Edifício depois transformado em 

famoso cortiço do bairro da Bela Vista. 

76-CUNHA Bueno, Joaquim (1851-1929). Coronel e fazendeiro. Adquiriu a casa de Antônio Pais de  

Barros na Rua Florêncio de Abreu após a falência deste último. 

77-CYRINO, Fábio (? -), Arquiteto e designer contemporâneo. Autor de um livro sobre a San Paulo 

Railway. 
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1-D‘ALEMBERT, Jean le Rond (1717-1783). Ilumininsta francês. Filósofo, matemático e físico. 

Participou da redação da famosa Enciclopédia ou Dicionário lógico das ciências, artes e ofícios. Obra 

que demorou 16 anos para ficar pronta (1772) e que preparou ideologicamente a Revolução 

Francesa. 

2-DALY, César (1811-1894). Arquiteto, crítico e teórico de arquitetura francês, proprietário fundador 

e editor de dois influentes periódicos especializados parisienses: Revue générale de l'architecture et 

des travaux publics (1840-1888) e La Semaine des constructeurs (1877-1895), além de autor de várias 

obras de referência. 

3-DAMASCENO, Zeferino Jorge (?-?). Deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, entre 1870 

e 1875. 

4-D. Ana. Personagem fictício do romance A conquista, de Coelho Neto. 

5-DANLY, Joseph (1839-1899). Engenheiro belga criador de um sistema de construção pré-

fabricada chamado sistema Danly, feito com chapas de aço estampadas, patenteado em 1885. De 

grande sucesso, esse sistema foi muito usado em países quentes da África e da América Latina, 

tendo sido fabricado pela Societé Anonyme des Forges d’Aiseaux, Bélgica. 

6-DAUNT, Ricardo O’Connor Gumbleton (1818-1893). Médico irlandês naturalizado brasileiro, 

radicado em Campinas. 

7-DAUVERGNE, Louis-Alphonse-René-Alfred (1854-1903). Arquiteto francês, ativo em Paris. 

Venceu o concurso para a construção do pavilhão do Brasil na exposição de 1889. 

8-DAVILER, Augustin Charles (1653-1701). Arquiteto do período clássico francês. Publicou um 

influente Curso de Arquitetura. 

9-DAVIOUD, Gabriel-Jean-Antoine (1824-1881). Arquiteto francês. Inspetor geral dos trabalhos de 

arquitetura de Paris durante o Segundo Império e arquiteto chefe dos logradouros dessa cidade. 

Suas obras arquitetônicas eram de estilo eclético e visualmente sobrecarregadas: Fonte Saint Michel 

e antigo Palais Trocadéro  (1878-1937), em Paris. 

10-DEBENNEDETI, Emma (?-?). Historiadora italiana, uma das duas autoras de Architettura italiana 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Revue_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27architecture_et_des_travaux_publics&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Revue_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27architecture_et_des_travaux_publics&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Revue_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27architecture_et_des_travaux_publics&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Semaine_des_constructeurs&action=edit&redlink=1
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a San Paolo (1953).  

11-DEBRET, Jean-Baptiste (1768-1848). Importante pintor e professor francês, ativo no Rio de 

Janeiro entre 1816 e 1831. 

12-DECOSSAU, Aleixo (?-?). Provável cidadão francês, proprietário de marmoraria estabelecido em 

São Paulo (década de 1860). 

13- DE FILIPPI, Joseph (?-?). Autor francês dos textos que acompanham as magníficas pranchas 

técnicas desenhadas por Clément Content numa importante obra sobre arquitetura teatral 

denominada Parallèle des principaux théâtres modernes d’Europe..., datada de 1860. O livro (1ª 

edição, sem texto, de 1842) foi concebido inicialmente  por  Content, antigo maquinista-chefe do 

teatro imperial de ópera de Paris, que depois convidou De Filippi para colaborar com a redação dos 

textos 

14-DELPIANO, Domingos (l844-1920). Engenheiro-arquiteto de origem italiana, coadjutor 

salesiano. Estudou na Europa com o arquiteto francês Pierre-Marie Bossan, especializado 

em arquitetura eclesial. Delpiano concebeu várias construções religiosas para a 

congregação a que pertencia. 

15-DESCARTES, René (1596-1650). Filósofo, físico e matemático francês. Uma das figuras-

chave na revolução científica ocorrida a partir do século XVII.  Criador, entre outras coisas, 

do método cartesiano, baseado no ceticismo metodológico, método que muito ajudou no 

desenvolvimento das ciências. Algumas de suas teorias científicas só seriam superadas 

pelas de Isaac Newton (1643-1727). Seu nome figura entre os de outros cientistas no 

diploma criado para o Instituto Politécnico de São Paulo, fundado em 1876. 

16-D’ESTADENS, Aquiles Martin (?-?). Empreiteiro francês, às vezes qualificado 

engenheiro, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 1850). 

17-DIAS, Artur (?-?). Autor do livro Brazil Actual (1904), obra descritiva de todos os estados 

e cidades do País. 

18-DIDEROT, Denis (1713-1784). Iluminista francês, editor da famosa Enciclopédia ou Dicionário 

lógico das ciências, artes e ofícios. Obra que demorou 16 anos para ficar pronta (1772) e que preparou 

ideologicamente a Revolução Francesa. 

19-DINIZ, Júlio (1839-1871). Pseudônimo de Joaquim Guilherme Gomes Coelho. Escritor 

português, entre a tendência romântica e a realista. 

20-DOWNING, Andrew Jackson (1815-1852). Arquiteto norte-americano, introdutor da arquitetura 

doméstica de tendência eclética em seu país. 
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21-DROGE, Henrique (?-?). Empreiteiro alemão, ativo em Santo Amaro no primeiro terço 

do século XIX. 

22-DRUMMOND, Teresa Cristina de Vasconcelos Menezes de (?-?). Baronesa da Estrela (século 

XIX). 

23-Dr. Paredão. Personagem fictício citado na imprensa paulistana em 1873, sob o qual se 

escondia alguém que criticava um antigo mestre taipeiro tido como incompetente 

24-Dr. Z. Personagem fictício, ou oculto, que aparece em Notas de viagem (1882) de Junius, 

pseudônimo de Júlio de Albuquerque Diniz. 

25-DUARTE, José (?-?). Provável mestre carpinteiro, ativo em São Paulo no último quartel 

do século XIX .  

26-DUBUGRAS, Victor (1868-1933). Arquiteto francês, atuante no Brasil desde 1891. 

Projetou em estilo neogótico e Art Nouveau, tornando-se depois um dos defensores da 

arquitetura neocolonial. 

27-DULLEY, Charles D. (?-1879). Engenheiro norte-americano, que trabalhou no Brasil 

desde 1861. Filho de John Bleiter Dulley. Chefiou a construção da ferrovia São Paulo – Rio 

de Janeiro, inaugurada em 1877. Morador em São Paulo numa chácara no bairro do Bom 

Retiro, a Chácara Dulley, onde hoje se erguem a antiga Escola de Farmácia (atual Oficina 

Cultural Oswald de Andrade) e o Colégio Santa Inês. 

28-DUMOULIN, Fernando (?-?). Engenheiro provavelmente francês, durante certo tempo ativo em 

São Paulo (década de 1880). 

29-DURAND, Jean Nicholas Louis (1760-1834). Arquiteto, professor e teórico francês. Em sua teoria, 

destacou os termos de conveniência e economia. Segundo sua concepção analítica, de índole 

iluminista, a composição arquitetônica devia partir das partes constituintes para chegar ao todo. 

30-DURKHEIM, Emile (1858-1917). Francês de origem judaica. Considerado um dos pais da 

sociologia moderna.  

31-DUTERT, Charles-Louis-Ferdinand (1845-1906).  Arquiteto francês, autor da Galeria das 

Máquinas na Exposição Internacional de 1889, em Paris. Extraordinária estrutura de ferro forjado, 

aço e vidro, demolida em 1910. 

32-DUTRA, Miguel Arcanjo Benício de Assunção (1810-1875). Conhecido por Miguelzinho Dutra. 

Pintor ingênuo, radicado em Itu. 
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1-EASSIE, P. B. (?-?). Autor provavelmente inglês de uma obra dedicada a madeiras de construção, 

datada do século XIX. 

2-EÇA, Matias Ramos da Silva de (1705- c.1770). Iluminista brasileiro, radicado em Portugal. 

Naturalista e escritor, curiosamente nascido na vila de São Paulo. Autor da obra intitulada Problema 

de Arquitectura Civil. 

3-EDISON, Thomas (1847-1931). Renomado inventor e empresário norte-americano. 

4-EIFFEL, Alexandre Gustave (1832-1923). Engenheiro francês. Notabilizou-se por ter projetado a 

Torre Eiffel (1887-1889) e participado do projeto estrutural da Estátua da Liberdade (c.1876-1886), 

dois dos mais conhecidos monumentos do século XIX. 

5-EKMAN, Karl Wilhem (1866- 1940). Conhecido como Carlos Ekman. Arquiteto sueco que 

desenvolveu sua carreira em São Paulo, destacando-se durante o início do século XX com notáveis 

obras de estilo Wiener Secezion. 

6-ELLIOT, William (?-?). Engenheiro britânico durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1850). 

7-ELSDEN, William (?-?).  Tenente-coronel britânico que atuou como arquiteto em Portugal, na 

segunda metade do século XVIII. Designado pelo Marquês de Pombal (1699-1782) para remodelar 

edifícios da Universidade de Coimbra, ele o fez usando uma linguagem influenciada tanto pelo 

palladianismo inglês, quanto pela tradição arquitetônica lusitana. 

8-Emerenciano (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   

9-ENDER, Thomas (1793-1875). Pintor austríaco, que esteve no Rio de Janeiro, Minas Gerais e em 

São Paulo, entre 1817 e 1818. 

10-ENGELL, Julie (?-?). Esposa do engenheiro Hermann Günther (século XIX). 

11-ENGELS, Friedrich (1820-1895). Filósofo alemão, que atuou como colaborador de Karl Marx. 

12-ESPÉRANDIEU, Henri-Jacques (1829-1874). Arquiteto francês, de estilo eclético,  grandioso e 

empolado. 
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13-ESPÍRITO Santo, Cândido Leonardo do (?-?).  Mestre de obras, ativo em São Paulo no último 

quartel do século XIX. 

14-ESPÍRITO Santo, Joaquim César do (? -?). Operário da construção civil, ativo em São Paulo nos 

meados do século XIX.   

15-ESPÍRITO Santo , José Joaquim do (?-?). Servente liberto, ativo em São Paulo nos meados do 

século XIX.   

16-ESTEVES, Augusto (1891-1966). Artista paulista, especializado em desenhos a bico de pena, com 

preferência por registrar antigos edifícios de São Paulo. 

17-EWBANK, Thomas (1792-1870). Cientista e escritor inglês, radicado nos EUA. Esteve no Rio de 

Janeiro entre 1845 e 1846 .                   
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1-FACCHINI, José (?-?). Gerente aparentemente italiano, responsável por marcenaria estabelecida 

em São Paulo (década de 1880). 

2-FALCÃO de Sousa Filho, Clemente (1834-1887). Advogado paulistano e lente na Faculdade de 

Direito de São Paulo. Muito conhecido em sua época, a ponto de dar seu nome à ladeira onde morava. 

Um dos fundadores da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, e mais tarde da Companhia Estrada 

de Ferro do Norte de São Paulo. Proprietário de uma chácara na Rua da Glória. 

3-FARACI ou FARACE, Nicolau (?-?). Mestre pedreiro, de provável origem italiana, ativo em São 

Paulo no último quartel do século XIX.   

4-FARIA, José Custódio de Sá e (?-1791). Brigadeiro português, engenheiro militar, cartógrafo, 

arquiteto e administrador, com importante atuação na região meridional da América Latina. 

5-FERGUSSON, Alexandre J. (?-?). Engenheiro-arquiteto de suposta origem escocesa, em razão de 

seu sobrenome e do fato de ter estudado em Glasgow, principal cidade daquele país. Durante certo 

tempo ativo em São Paulo (década de 1880). 

6-FERNANDES, ? (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel 

do século XIX.   

7-FERNANDES, Florestan (1920-1995). Destacado sociólogo e professor universitário brasileiro. 

8-FERNANDES, José Severino (?-?). Agente oficial da imigração em São Paulo no ano de 1875. 

9-FERNANDES, Vicente (?-?). Mestre pedreiro, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX   

10-FERRAZ, Luis Pedreira do Couto (1818-1886). Visconde do Bom Retiro. Ministro de Estado. 

11-FERREIRA, Augusto O. Rodrigues (?-?). Engenheiro, durante certo tempo ativo em São Paulo 

(década de 1880). 

12-FERREIRA, Ildefonso Xavier (1795-1871). Cônego e político. Conhecido personagem da 

sociedade paulista. Proprietário e morador em São Paulo em meados do século XIX. 

13-FERREIRA, João da Costa (1750-1822). Destacado engenheiro militar português, atuante durante 

a fase final do período colonial em São Paulo. 

14-FERREIRA, Joaquim Maria da Costa (?-?). Major, durante certo tempo ativo em São Paulo 

(década de 1820). 

15-FERREIRA, José Xavier (?-?). Capitão, irmão do cônego Ildefonso Xavier Ferreira. Morador no 
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Largo de São Gonçalo, em São Paulo, em meados do século XIX. 

16-FERREIRA, Manuel Álvares (1706-?). Tratadista português que mais profundamente discorreu 

sobre a matéria edificatória e urbanística. Em sua obra, encontra-se incorporada a doutrina dos 

grandes jurisconsultos de seu tempo, portugueses e estrangeiros. 

17-FERREIRA,? (?-?). Sócio de certo Azevedo numa firma de construção em São Paulo (década de 

1880). 

18-FERREZ, Marc (1843-1923). Fotógrafo de ascendência francesa, radicado no Rio de Janeiro. 

Esteve em São Paulo por volta de 1880. 

19-FIGUEIREDO Júnior, Afonso Celso de Assis (1860-1938). Filho do último primeiro- ministro do 

Império, o Visconde de Ouro Preto. Poeta, advogado, jornalista e escritor. Recebeu o título papalino 

de Conde de Afonso Celso. Criou o Jornal do Brasil e foi um dos fundadores da Academia Brasileira 

de Letras. Embora republicano, seguiu o pai para o exílio, após a Proclamação da República em 

1889. Deu origem ao termo ufanismo, a partir do espírito de uma obra sua denominada Por que me 

ufano de meu país (1900). 

20-FILMAN ou TILMAN, Pedro (?-?). Ferreiro provavelmente alemão, ativo em São Paulo nos 

meados do século XIX.    

21-FIORITA, ? (?-?). Sobrenome de um dos proprietários de um comércio de material de construção 

estabelecido no Rio de Janeiro, associado a um certo Tavolara (segunda metade do século XIX). 

22-FISCHER, William Fernand Gustave (?-?). Genro de Anatole Garraux, proprietário da livraria 

Garraux entre 1883 e 1888. 

23-FLETCHER, James Cooley (1823-1901). Pastor norte-americano, que manteve por muitos anos 

intensa relação com o Brasil 

24-FOMM JUNIOR, Augusto (1856-?). Engenheiro, durante certo tempo ativo em São Paulo (década 

de 1890). 

25-FONTOURA (Monsenhor), Ezequias Galvão da (1842-1929). Cônego e arcipreste da Diocese de 

São Paulo. 

26-FORT (Dr.), ? (?-?). Médico francês, fisiologista, que trabalhou no Rio de Janeiro como operador. 

Autor de artigos publicados pela imprensa diária nos primeiros anos de 1880. Incluído no Diccionario 

bibliographico brazileiro  (1883-1902) de autoria de Augusto Vitorino Alves Sacramento Blake (1827-

1903). 

27-FOUCAULT, Michel (1922-1984). Filósofo e historiador francês. Notável por sua crítica às 

instituições disciplinares dos séculos XVIII e XIX. 

28-FOX, Daniel Makinson (1830-1918). Engenheiro de origem inglesa, chefe da San Paulo Railway 

(décadas de 1860 e 1870). 
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29-FRAGOSO, João Álvares (?-?). Físico-mor das tropas da Capitania de São Paulo, diplomado pela 

Universidade de Coimbra. Em 1811, formulou em relatório sérias críticas ao Hospital Militar sediado 

no Acu. Autor do regulamento da instituição datado de 1814. 

30-FRANCHOT, Charles-Louis-Félix (1899-1881). Inventor francês das lâmpadas com moderador, 

lâmpadas que tinham o óleo elevado até a mecha por um mecanismo mais simples do que o usado 

na lâmpada de Carcel. Essas lâmpadas foram usadas desde meados da primeira metade do século 

XIX até começarem a ser substituídas pelos lampiões da querosene no início da segunda metade 

daquele século. 

31-FRANCISCO I (1494-1547). Rei de França. Protetor das artes e difusor da Renascença italiana em 

seu país.  

32-FRANÇA LEITE, Nicolau Rodrigues dos Santos (1837-1885).Nasceu na cidade do Rio de Janeiro 

no ano de 1837 e faleceu em São Paulo a 21 d e maio de 1885. Engenheiro formado pela antiga 

Escola Central, exerceu varias comissões na provincia do Ceará e na de São Paulo, onde serviu o 

cargo de engenheiro fiscal da estrada de ferro Sorocabana. Foi um dos fundadores e presidente do 

Instituto Politécnico desta última província. 

33-FRANCO, Aurélio Justino (?-?).  Mestre carpinteiro, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.  

34-FRANK, Cristiano (?-?).  Mestre pedreiro provavelmente alemão, radicado em São Paulo nos 

meados do século XIX. 

35-FRANK, Júlio (1808-1841). Professor alemão, de religião acatólica, radicado em São Paulo. Está 

enterrado num dos pátios da Faculdade de Direito da USP, no lugar do antigo convento franciscano. 

36-FREIRE, Francisca Leopoldina de Sousa (1842-1939). Viúva do tenente-coronel Fernando Lopes 

de Sousa Freire, rico cidadão sorocabano, morto por um escravo em 1875. Proprietária e moradora 

em São Paulo (década de 1880). 

37-FREIRE, Gilberto (1900-1987). Destacado sociólogo e professor universitário brasileiro. Autor de 

estudos clássicos sobre a sociedade brasileira do período colonial, imperial e republicano. 

38-FREIRE, Joaquim Leocádio (?-?). Engenheiro durante certo tempo ativo em São Paulo (década 

de 1870). 

39-FREITAS, Antônio Paula (1843-1906). Engenheiro e professor da Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro. 

40-FREITAS, Antônio Pinto do Rego (1835- 1886). Proprietário e morador em São Paulo, em 

meados do século XIX. 

41-FREITAS, Augusto Teixeira de (1816-1883). Um dos mais importantes jurisconsultos brasileiros 

do tempo do Império. 
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42-FREITAS, Bernardo Ribeiro de (?-?). Engenheiro, ativo no Rio de Janeiro na segunda metade do 

século XIX. Autor de artigos sobre a salubridade das construções cariocas. 

43-FRISCH, Alex (?-?). Fotógrafo de provável origem alemã que esteve em São Paulo na década de 

1890. Algumas fotos suas foram publicadas no livro São Paulo de Gustavo Koenigswald, de 1895. Na 

historiografia atual seu nome aparece às vezes estropiado: Axel Frich. 

44-Frutuoso (?-?). Provável servente liberto, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX.  
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1-GABRIEL, Ange-Jacques (1698-1782). Arquiteto francês. Promoveu a transição entre o estilo Luís 

XV e o Neoclassicismo, por meio do estilo depois chamado Luís XVI. 

2-GAENSLY, Guilherme (1843-1928). Fotógrafo de origem suíça, desde os 5 anos de idade no Brasil 

(Bahia). Fixou-se mais tarde em São Paulo, tornando-se um dos mais ativos autores de cartões-

postais da cidade entre 1895 e 1925. É prodigioso o seu legado em imagens da cidade. 

3-GALILEI, Galileu (1564-1642). Físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano. Desenvolveu um 

método científico a partir da experimentação, sendo por isso considerado o pai da ciência moderna. 

Seu nome figura entre os de outros cientistas no diploma criado para o Instituto Politécnico de São 

Paulo, fundado em 1876. 

4-GALVÃO de Moura, José Pedro (1746-1822). Brigadeiro, nascido em Santos. 

5-GAMA, Luís César do Amaral (1848-1921). Engenheiro fluminense, nascido em Campos e radicado 

em São Paulo, onde atuou, por longos anos, como engenheiro municipal, tanto no período imperial 

como no republicano. 

6-GAMEIRO, Aires Coelho da Silva (1808-1876)..Cidadão português nascido em Santarém e morto 

em São Paulo. Capitalista, foi o primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência entre 

1859 e 1862. Barão da Silva Gameiro. Recebeu título de nobreza de D. Luís I (1838-1889), rei de 

Portugal, em 1874. Casado com Luísa Eufrásia Quartim, irmã de Antônio Bernardo Quartim. 

Morador em São Paulo. 

7-GANDINO, Jácome ou antes GANDINI, Giacomo (?-?). Empreiteiro ou mestre de obras italiano, 

radicado em São Paulo no último quartel do século XIX. Trabalhava em 1877 para a Companhia 

Paulista de Estrada de Ferro. Entre 1877 e 1879 reformou conjuntamente com Pietro Riccardini a 

antiga Casa de Câmara e Cadeia paulistana, transformando-a em Paço da Assembleia e Câmara 

Municipal, segundo projeto do engenheiro francês Eusébio Stevaux. 

8-GARNIER, Charles (1825-1898). Arquiteto francês, famoso por ter projetado, entre outros 

edifícios, a esplendida sede da Ópera de Paris, hoje Palais Garnier. 
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9-GAROT ou GARROT, Govani (sic) (?-?). Operário da construção civil, de provável origem francesa 

ou italiana, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX.   

10-GARRAUX, Anatole Louis (1833-1904). Negociante francês. Misto de livreiro, dono de bazar de 

luxo e decorador de interiores, estabelecido em São Paulo (décadas de 1860 e 1870). Depois que 

retornou a seu país de origem, continuou enviando daí mobiliário e vários outros objetos preciosos 

para casas ricas paulistanas, por intermédio de seu antigo estabelecimento. 

11-GARRAUX, Henriette Aspasie Julie (?-?). Nome de solteira da filha de Anatole Garraux, casada 

com Willy Fischer, ou William Fischer, um dos proprietários da Casa Garraux depois da partida do 

primeiro dono. 

12-GASPAR, Mariano (? -?). Operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   

13-GAUTHIER, Martin-Pierre (1790-1855). Arquiteto francês, autor do Hospital Louis Philippe (1846-

1854), depois conhecido por Hospital Lariboisière, de Paris, afamado modelo hospitalar do período 

higienista, organizado segundo o sistema de pavilhões. 

14-GAY, Peter (1923- ). Historiador alemão da história social das idéias, naturalizado norte-

americano. Dedicou-se a partir de 1970 ao estudo do período vitoriano. 

15-GÉRARD, Marcelino (?- ?). Empreiteiro de obras públicas e proprietário de olaria e casa de 

material de construção em São Paulo. De origem provavelmente francesa, durante certo tempo 

ativo em São Paulo (década de 1850). 

16-Germano (?-?). Provável servente liberto, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX.   

17-GEROT, Carlos (?-?). Pintor, de provável origem francesa, ativo em São Paulo no último quartel 

do século XIX.  

18-GIANNOTTI, Atílio (?-?). Provável cidadão italiano, fornecedor de areia de rio estabelecido em 

São Paulo (década de 1880). 

19-GIDEON, Siegfried (1888-1968). Importante historiador de arquitetura alemão, da primeira 

metade do século XX. 

20-GLAZIOU, Auguste-François-Marie (1833-1906) Engenheiro, botânico e paisagista francês, que 

durante muitos anos trabalhou no Rio de Janeiro como diretor dos Parques e Jardins da Casa 

Imperial. Em São Paulo, nos anos de 1880, criou os jardins da Vila Maria, de propriedade de D. 

Veridiana Prado. 

21-GLETTE, Frederico (?-1886). Negociante teuto-suiço, de origem judaica, radicado no Rio de 

Janeiro. Proprietário do Grande Hotel e loteador do bairro dos Campos Elísios. 

22-GODIN, Auguste (1816-1883). Ebanista francês, de estilo historicista e eclético. 
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23-GODÓI, Joaquim Floriano de (?-?). Capitão, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1820). Pai do senador de mesmo nome. 

24-GODÓI, Joaquim Floriano de (1826-1907). Médico e político, nascido em São Paulo. Senador do 

Império a partir de 1872. Filho de militar de igual nome. Autor de uma obra sobre a Província de São 

Paulo. 

25-GOETHE, Johann Wolfgang von (1749-1832). Eminente poeta e pensador alemão. 

26-GOIFFON, Georges-Claude (1712-1776). Autor francês de um manual dedicado à arte do taipeiro 

no século XVIII. 

27-GOMES, Paulo Varela (?- ). Professor de História da Arte português, atuante nos dias de hoje. 

28-GOMIDE, Francisco Gonçalves (?-?).Engenheiro prático, antigo aluno do Gabinete Topográfico, 

morador em São Paulo. Ainda em 1887, trabalhava na repartição de obras públicas. 

29-GONÇALVES, Augusto Francisco (?-?). Engenheiro, durante certo tempo ativo em São Paulo 

(década de 1870). 

30-GONÇALVES, Cristovão (?- ?). Primeiro oleiro a trabalhar na vila piratiningana durante o século 

XVI (1575). Citado nas primeiras Atas da Câmara de São Paulo.  

31-GONÇALVES, João Pinto (? -?). Engenheiro pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

(provavelmente). Natural da Bahia, radicado em São Paulo (década de 1880). Cunhado de Adolfo 

Augusto e Luís Augusto Pinto. 

32-GOUJON, Jean (c.1510- depois de 1572). Importante escultor maneirista francês. 

33-GOULART, Joaquim  Rodrigues (? -?). Proprietário de olaria em São Paulo (década de 1850). 

34-GOVIER, Jonathan H. (?- ). Secretário diocesano da Igreja Anglicana Episcopal de São Paulo em 

1993. 

35-GRACIOSO, Vicente (?-?). Encanador, de provável origem portuguesa, ativo em São Paulo no 

último quartel do século XIX.  

36-GRAHAM, Richard (1934- ). Historiador de origem brasileira e norte-americana. Professor 

universitário, autor de um estudo sobre as relações entre a Grã-Bretanha e o Brasil, então no 

período inicial de sua industrialização. 

37-GRASSI, Bellarmino (?-?).  Engenheiro italiano, ativo em São Paulo no último quartel do século 

XIX 

38-GRIESEBACH ou GRISEBACH, Hans (1848-1904). Arquiteto alemão, com muitos projetos 

residenciais de estilo Renascença alemã publicados em revistas especializadas da época. 

39-GRÜNWALD, Roberto (?-?). Ilustrador, ativo em meados do século XX.  
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40-GUEDES Júnior, Vicente Huet Bacelar Pinto (? -?). Engenheiro fluminense, filho de Vicente 

Bacelar Pinto Guedes, engenheiro militar. Durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1890). 

41-GUERRA, Malaquias Rogério Sales (?-?).Vereador da Câmara da cidade de São Paulo, em 

meados do século XIX. 

42-GUILHERME I (1772-1843). Primeiro Rei dos Países Baixos. 

43-GUILLEMIN, Amédeé (1826-1893). Escritor científico francês, ativo durante a segunda metade 

do século XIX. 

44-GUIMARÃES, Artur César (?-?). Diretor geral da Instrução Pública, entre 1885 e 1896 . 

45-GUIMARÃES, Félix da Silva (?-?). Negociante cuja firma pretendeu, em 1873, obter privilégio 

para a construção de mercados de ferro na capital paulista. 

46-GUIMARÃES (Sr.), ? (?-?). Falso engenheiro domiciliado em Santo Amaro, objeto de ameaças 

por meio da imprensa local. 

47-GULLO, Pedro (?-?).  Mestre de obras, de provável origem italiana, radicado em São Paulo no 

último quartel do século XIX. 

48-GÜNTHER, Hermann (?-?). Engenheiro alemão, durante certo tempo ativo em São Paulo 

(década de 1850). 

49-GURTTI, C. Nome estropiado que apareceu na imprensa indicando o sócio do engenheiro 

alemão Von Puttkamer, cujo nome verdadeiro era Carlos Arno-Gierth. 
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1-HABERSHAM, Roberto (?-?). Engenheiro, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1860). 

2-HAMELIN, Paulo (?-?). Engenheiro que participou com João Pinto Gonçalves e Luís Augusto Pinto, 

do concurso do novo Hospital da Misericórdia, em 1883 . 

3-HARGREAVES, David (1810-1862). Inglês estabelecido no Rio de Janeiro, pai do engenheiro  Henri 

Hargreaves. 

4-HARGREAVES, Henri Edward [Henrique Eduardo] (1846-1891). Engenheiro ferroviário carioca, de 

ascendência inglesa, sócio de uma empresa estabelecida na Corte, com filial em São Paulo, durante 

a década de 1880. 

5-HARRAH, Bernardo de Sousa Franco (?-?). Apontado como o primeiro brasileiro a cursar a 

Universidade da Pensilvânia, na cidade de Filadélfia, EUA (Faculdade de Direito em 1876). 

6-HÄUSSLER, Mateus (?-?). Engenheiro alemão, durante certo tempo ativo em São Paulo (décadas 

de 1880 e 1890). Alguns o consideram profissional não habilitado.Está documentado na cidade 

desde 1882 até o final do século XIX. Trabalhou para os Pais de Barros e depois para Elias Chaves, 

cunhado de Antônio Prado. Em 1884, participou do concurso do Liceu Ipiranga. Construiu alguns 

edifícios significativos. Sabe-se que ainda estava vivo em 1921, morando no Rio de Janeiro, onde era 

sócio do Clube Germânia..  

7-HAUSSMANN, George Eugène (1809-1891). Barão Haussmann. Prefeito do Departamento do 

Sena, responsável pela ampla reforma urbana de Paris ocorrida durante o Segundo Império, entre 

1853 e 1870. Reforma essa que serviu de modelo para as grandes cidades do mundo ocidental até o 

início do século XX 

8-HAVILAND, John (1792-1852). Arquiteto nascido na Inglaterra e estabelecido no EUA. Autor da 

celebre prisão de Cherry Hill, Pensilvânia, inaugurada em 1829. 

9-HEHL, Maximilian Emil (1861-1916). Engenheiro alemão, ativo em São Paulo e Santos. Professor 

da Escola Politécnica de São Paulo. 

10-HEIB, José (?-?).   Calceteiro alemão, radicado em São Paulo nos meados do século XIX.   
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11-HELTON, ? (?-?). Sobrenome de um dos proprietários de uma fabrica de cimento inglesa, cujos 

produtos apresentavam qualidade muito apreciada no final do século XIX . 

12-HENDERSON, John (?-?). Engenheiro britânico da San Paulo Railway, estabelecido durante certo 

tempo em São Paulo, na antiga chácara Sharpe (1866-1867). 

13-HENRICHSEN, Henrique (?-?). Empreiteiro de obras públicas, filho de alemães residentes na 

colônia de Santo Amaro. Radicado em São Paulo. Depois da inundação de 1850, pretendeu 

reconstruir seu imóvel destruído no sinistro segundo um sistema construtivo pouco conhecido na 

cidade, provavelmente a alvenaria autoportante de tijolos. 

14-HENSLER, Francisco (1864-1923). Topógrafo e fotografo berlinense. Chegou ao Brasil em 1883, 

associou-se a Paulo Kowalsky num estabelecimento fotográfico conhecido como Kowalsky & 

Hensler.  Fotografias de sua autoria ilustram o livro São Paulo, de Gustavo Koenigswald, datado de 

1895. 

15-HERBET, João (?-?). Mestre carpinteiro, de provável origem francesa, ativo em São Paulo no 

último quartel do século XIX .   

16-HILDERBRANDT, Eduard (1818-1868). Pintor viajante alemão. Esteve no Brasil e em São Paulo 

em 1844. Dono de um estilo inconfundível, produziu aquarelas com fortes características 

românticas, que transfiguravam as paisagens exóticas que registrava. 

15-HINKS, Joseph (?-?). Inventor inglês que patenteou o queimador de mecha dupla em 1865. 

Invenção que aplicada aos lampiões de querosene conferia mais luminosidade à chama dos 

aparelhos. 

17- HOBSBAWN, Eric (1917-2012). Reputado historiador marxista inglês, considerado um dos mais 

importantes dos historiadores contemporâneos. Sua obra é toda voltada para o estudo dos séculos 

XIX e XX. 

18-HOLANDA, Sérgio Buarque de (1902-1982). Insigne historiador e professor universitário 

brasileiro. 

19-HOMEM, Maria Cecília Naclério (?- ). Historiadora brasileira contemporânea, que se dedicou ao 

estudo do palacete paulistano e da família Silva Prado, entre outros assuntos. 

20-HORTA, Antônio José da Franca e (1753-1823). Capitão-general da Capitania de São Paulo, entre 

1802 e 1808. 

21-HOSXE, Luís (1820-1865). Empreiteiro de origem francesa, arquiteto do Príncipe de Joinville, 

ativo no Rio de Janeiro em meados do século XIX. 

22-HUND, Jorge (? -?). Provável cidadão de origem alemã, proprietário de fundição estabelecido em 

São Paulo em fins dos anos de 1860. Antigo egresso da fundição  de Ipanema. Retirou-se do Brasil 

em 1875, conforme jornais. 
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1-IMBERT, Pedro (?-?). Provável francês, proprietário de hotel estabelecido em São Paulo (década 

de 1850). 

2-Independência. Pseudônimo do engenheiro Ramos de Azevedo, concorrente do concurso do 

Liceu Ipiranga, realizado na cidade de São Paulo em 1884. 

3-INGLÊS de Sousa, Herculano Marcos (1853-1918). Advogado, professor, jornalista, escritor e 

político. Deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, entre 1882 e 1883. 

4-ISABEY, Léon (1821-1895) Arquiteto francês, autor de diversos álbuns com projetos 

arquitetônicos litografados em cores. 

5-ISAÚ, Manuel (1931-2007). Padre salesiano. Educador e historiador da congregação salesiana em 

São Paulo 
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1-Januário (?-?). Servente, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX.  

   2-JENNINGS, George (1810-1882). Engenheiro sanitarista e encanador inglês, inventor do sistema 

de privadas com descarga e construtor dos primeiros toaletes públicos na Inglaterra, durante a 

Exposição Universal de 1851. Destacado fabricante de equipamentos e sanitários.  

   3- João Borges. Personagem fictício do romance Filomena Borges, de Aloísio de Azevedo.  

4-JOÃO V (Dom) (1689-1750). Rei de Portugal, entre 1707 e 1750. 

5-JOÃO VI (Dom) (1767-1826). Príncipe Regente em nome da Rainha D. Maria I, entre 1792 e 1799; 

Príncipe Regente de Portugal, entre 1799 e 1816; Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal, 

Brasil e dos Algarves, entre 1815 e 1816; Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, entre 

1816 e 1822; Rei de Portugal, entre 1822 e 1826, e Imperador Titular do Brasil, entre 1825 e 1826.  

João. Personagem fictício do romance A conquista, de Coelho Neto. 

7-JOAQUIM, Antônio (?-?). Destacado mestre carpinteiro, ativo na Corte nos meados do século XIX. 

Especializado em coberturas de teatros. 

6-Joaquim Mariano e Júlio Mariano. Netos do brigadeiro José Pedro Galvão de Moura (1746-1822), 

nascido em Santos. Filhos do marechal Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda (1770-1834). 

8-JOLY, Júlio (?-?). Negociante, filho de franceses, estabelecido em São Paulo (década de 1860). 

Dono de uma loja de porcelanas e cristais e, depois de uma floricultura, responsável pela divulgação 

entre os paulistas do gosto por flores de origem estrangeira. 

9-JONES, Edward Dukinfield (?-?).  Engenheiro inglês, durante certo tempo ativo em São Paulo 

(década de 1880). 

10-JORDÃO, Amador Rodrigues de Lacerda (?-1873). Barão de São João do Rio Claro. Político. 

Proprietário e morador em São Paulo, nos meados do século XIX. 

11-JORDÃO, Elias Fausto Pacheco (1849-1901). Engenheiro rio-clarense, formado na Universidade 

de Cornell (Ithaca, NY, EUA), durante certo tempo ativo em São Paulo. Um dos introdutores do 

Ecletismo em São Paulo, com o projeto da escola do Arouche (1876-1877). 

  12-JORDÃO, Gertrudes Galvão de Oliveira e Lacerda (1785-1848). Viúva do brigadeiro Manuel   

Rodrigues Jordão, rico proprietário e morador em São Paulo. 
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13-JORDÃO, José Nabor Pacheco (1853-1921). Engenheiro rio-clarense, formado na escola de minas 

do Columbia College, N.Y. (EUA). Irmão do engenheiro Elias Fausto Pacheco Jordão. Durante certo 

tempo ativo em São Paulo (década de 1880). 

14-JORDÃO, Manuel Rodrigues (c.1788-1827). Brigadeiro, tio do Barão de Iguape. Proprietário e 

morador em São Paulo. Membro da Família Silva Prado. 

15-JORDÃO, Miguel (?-?). Operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   

16-JOSÉ I (Dom) (1714-1777). Rei de Portugal, entre 1750 e 1777. Teve o Marquês de Pombal por 

primeiro-ministro. Durante seu reinado ocorreu o terrível terremoto de Lisboa (1755) e o hediondo 

processo contra os Marqueses de Távora. 

17-JOYNER, Henry Batson (1839-1884). Engenheiro inglês, ativo em São Paulo entre 1878 e 1884. 

Engenheiro-chefe da Companhia Cantareira e Esgotos, membro do Instituto de Engenheiros Civis 

inglês. 

18-JULIANI, Lúcia de Jesus Cardoso Oliveira (?-). Arqueóloga brasileira, atuante nos dias atuais. 

19-JUNIUS (1828-?). Pseudônimo de Firmo de Albuquerque Diniz. Juiz de Direito, radicado no Rio 

de Janeiro, autor de um opúsculo intitulado Notas de viagem (1882). 

20-JUNQUEIRA, Vigário Cipião Ferreira Goulart (?-?). Deputado da Assembleia Provincial de São 

Paulo, entre 1858 e 1863 e 1870 e 1875. 

21-JURADO, João Artacho (1907-1983). Arquiteto não diplomado que teve grande atuação durante 

o boom imobiliário paulistano dos anos 1950, construindo edifícios residenciais de grande apelo 

comercial. Um desses prédios, o Edifício Viadutos, ocupou o terreno do chalé da Bela Vista, antiga 

residência do engenheiro Fernando de Albuquerque. 

22-JUSTO da Silva, Joaquim (?-?). Vereador da Câmara Municipal de São Paulo, por volta de 1866.    

 
 

 

 



                                                   Relação onomástica-1239 

 

            K 
 

 

1-KANZ, Valentino (?-?).  Canteiro alemão, ativo em São Paulo nos meados do século XIX.  

2-KIDDER, Daniel Parish (1815-1891). Pastor norte-americano, que esteve em viagem de 

evangelização pelo Brasil nos anos de 1836 e 1837 e entre 1840 e 1842. 

  3- KLUMP, Revert Henrique  (183?- c.1886). Fotógrafo alemão, ativo no Rio de Janeiro na segunda 

metade do século XIX 

4-KOCH, Heinrich Hermann Robert (1843-1910). Médico, patologista e bacteriologista alemão, que 

contribuiu decisivamente para o desencadeamento de uma verdadeira revolução nas teorias do 

contágio das doenças, em vigor no século XIX. 

5-KOELER, Júlio Frederico (1804-1847). Engenheiro e militar alemão. Projetou a cidade de 

Petrópolis ( Rio de Janeiro) e o Palácio Imperial dessa cidade. 

6-KOENIGSWALD, Gustavo (?-?).  Autor de um livro sobre São Paulo. 

7-KOSERITZ, Carlos von (1830-1890). Jornalista e empresário alemão naturalizado, radicado no Rio 

Grande do Sul. Esteve de passagem por São Paulo em 1883.  

8-KOWALSKY, Paulo (?-?). Fotógrafo de provável origem estrangeira (polonesa?), que nos fins do 

século XIX associou-se a Francisco Hensler num estabelecimento fotográfico conhecido como 7-

Kowalsky & Hensler. Fotografias de sua autoria ilustram o livro São Paulo, de Gustavo Koenigswald, 

datado de 1895.  

8-KRUEGER, Frederico (?-?). Negociante, aparentemente alemão, que, ao se retirar para a Europa, 

pôs seus bens a leilão, entre eles um “armário refrigerante”, seguramente um antecessor dos atuais 

refrigeradores. 

10-KRUG, George Henry. (1860-1919). Arquiteto nascido em Campinas com curso de proficiência de 

dois anos na Universidade de Cornell (Ithaca, NY, EUA). 

11-KUHLMANN, Alberto (1845-1905) Engenheiro alemão, radicado em São Paulo. 
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1-LABROUSTE, Pierre-François-Henri (1801-1875). Importante arquiteto francês. O maior inovador 

no emprego de estruturas arquitetônicas de ferro fundido. Principal representante da corrente 

racionalista na arquitetura da França oitocentista. 

2-LACERDA, Joaquim Mariano Galvão de Moura (1770-1834). Marechal, pai de dois rapazes que 

custodiaram a construção do túmulo de Julius Frank, erguido na década de 1840 num pátio interno 

da Academia de Direito. 

3-LAGO, Beatriz Corrêa do (1958-). Esposa de Pedro Correa do Lago. Forma com o marido um casal 

de pesquisadores, dedicado ao estudo da iconografia brasileira. 

4-LAGO, Pedro Corrêa do (1958-). Diplomata, bibliófilo, editor e pesquisador dedicado, entre 

outros assuntos, ao estudo da iconografia brasileira. 

5-LANDI, Antônio José (1713-1791). Arquiteto italiano, nascido em Bolonha. Teve relevante atuação 

na região amazônica, durante a missão de demarcação das fronteiras brasileiras em meados do 

século XVIII. Executou o traçado urbanístico da cidade de Belém, no então Estado do Grão Pará, 

responsabilizando-se pelo projeto de muitas construções importantes dessa cidade. 

6-LANDSEER, Charles (1799-1879). Pintor inglês, que percorreu o Brasil entre 1825 e 1826. 

7-LARSSON, Carl (1853-1919).Pintor sueco.que se dedicava sobretudo a temas caseiros. 

8-LASAGNA, Padre Luís (1850-1895). Salesiano desde 1868, chefiou a segunda expedição 

missionária, em 1876, com destino ao Uruguai, onde foi o primeiro diretor do Colégio Pio de Villa 

Colón. Depois assumiu o cargo de inspetor da Provincia Salesiana do Brasil, sendo elevado a bispo 

em 1883. 

9-LÁTOMO, Tiago (Jacques Masson) (c.1475-1544). Teólogo flamengo, contrário à reforma 

protestante. Antigo mestre e amigo de Nicolau Clenardo. 

10-Lauriano (?-?). Provável servente liberto, ativo em São Paulo na no último quartel do século XIX.   

11-LAUZUN, F. (? -?). Fabricante francês de ladrilhos hidráulicos, exportados para o Brasil (segunda 

metade do século XIX). 

12-LAXE, João Batista Cortines (1830-1875). Jurista fluminense, autor de um importante comentário 

acerca da Lei de 1° de outubro de 1828, Lei do Regimento das Câmaras Municipais. 
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13-LE MUET, Pierre (1591-1669). Importante arquiteto francês do século XVII. 

14-LE VAU, Louis (1612-1670). Arquiteto francês. Um dos criadores do Classicismo francês. 

15-LEAL, Antônio de Oliveira Leite (?-?). Rico cidadão português estabelecido na Corte onde fez 

erguer, entre 1874 e 1885, um notável conjunto de residências de aluguel, geminadas, em que 

comparecem empenas de chalés. Conjunto conhecido como Casas Casadas. 

16-LEAL, Manuel Ferreira (?-?).  Antigo empreiteiro da San Paulo Railway e mestre de obras 

português. Proprietário e morador em São Paulo na segunda metade do século XIX. 

17-LEÃO, Antônio Carneiro (?-?). Major, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 1840). 

18-LEBLAN,? (?-?). Coautor de Léon Isabey nas obras de divulgação de projetos arquitetônicos. 

19-LEBRE, Joaquim Lopes (1834-1909). Visconde, depois Conde de São Joaquim. Comerciante 

português, proprietário e morador em São Paulo. Ergueu, entre outros prédios, um grande conjunto 

arquitetônico com mirantes em forma de chalés no Largo de Palácio e imediações. 

20-LEDOUX-LEBARD, Denise (?-). Pesquisadora francesa dedicada à história do mobiliário de seu 

país, ativa na segunda metade do século XX. 

21-LEE, William Edward (?-?). Proprietário do chalé de Fernando de Albuquerque na Bela Vista nos 

primeiros anos do século XX. Nessa casa deu-se a primeira reunião da Sociedade Filatélica Paulista 

em 1919. 

22-LEFUEL, Hector Martin (1810-1880). Arquiteto francês. Trabalhou na ampliação do Palácio do 

Louvre, em Paris, durante o Segundo Império. Responsável pelo caráter neorrenascentista do 

edifício, estilo arquitetônico que se difundiu por todo o mundo ocidental. 

23-LEITE, Nicolau Rodrigues dos Santos França (1837-1885). Engenheiro carioca, durante certo 

tempo ativo em São Paulo (década de 1870). 

24-LEJEUNE (M.[onsieur]), ? (?-?). Cidadão francês, autor de um guia sobre construções com blocos 

de cimento armado, publicado em 1870. 

25-LEME, Joaquim José Pinto do Rego de Morais (c.1775-1831). Brigadeiro. Proprietário riquíssimo, 

morador em São Paulo. 

26-LEME, Luís Gonzaga da Silva (1852-1919).Advogado, engenheiro e linhagista. Escreveu uma 

relevante obra de genealogia, fonte muito útil para os pesquisadores da história paulista. 

27-LEMMI, Miguel (Michele Domenico Angelo) (1872-1913). Gráfico e tipolitográfico a vapor, 

estabelecido na Rua de São João, n. 38, em São Paulo, durante o último quartel do século XIX. 

Teve a falência de sua oficina decretada em 1905. 

28-LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira (1925- ). Arquiteto, historiador e professor universitário 

brasileiro. Dedicou-se entre outr0s assuntos ao estudo da antiga arquitetura paulista. 

29-LEMPEREUR, Joseph (?-?) . Fundador dos Estabelecimentos Lempereur & Bernard, sociedade 
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anônima, fabricantes de afamados lampiões a petróleo, com sede em Herstal, localidade próxima a 

Liège, Bélgica (século XIX). 

30-Lenita. Personagem fictício do romance A carne, de Júlio Ribeiro. 

31-Leonor. Personagem fictício do romance A conquista, de Coelho Neto. 

32-LESSA, Domingos (?-?). Operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.    

33-LETAROUILLY, Paul-Marie (1795-1855). Arquiteto francês, famoso por ter elaborado uma 

grande obra sobre edifícios da Roma moderna, Isto é, renascentista e barroca. 

34-LEVI, Rino (1901-1965). Arquiteto brasileiro nascido de pais italianos, radicado em São Paulo na 

primeira metade do século XX. Um dos expoentes da arquitetura moderna paulista.  

35-LIMA, Augusto Cincinato de Almeida (1835?-1907). Fazendeiro e advogado, radicado em São 

Paulo a partir da década de 1870. Morador em sobrado sito na Rua Brigadeiro Tobias, n.42, imóvel 

depois ocupado pela Faculdade de Medicina de São Paulo, em 1914. Faleceu em 30 de julho de 1907, 

aos 72 anos de idade, segundo necrológio do jornal O Estado de São Paulo. 

36-LIMA, Bento de Oliveira (?-?). Mestre pedreiro, senhor do canteiro escravo Tebas. 

37-LIMA (Dr.), Carolino Francisco de (?-?). Médico pernambucano que em 1855 alertava, pela 

imprensa, os estrangeiros contra os perigos dos ares brasileiros.  

38-LIMA, José Porfírio de (c.1810-1887). Arquiteto-medidor, atuante durante várias décadas em São 

Paulo, onde morava. 

39-LIMA, Tânia Andrade (?- ) . Arqueóloga, professora universitária brasileira contemporânea. 

40-LIMA, Tomás Augusto Ribeiro de (?-?). Proprietário de loja de ferragens estabelecido em São 

Paulo (década de 1850). 

41-LINDEMANN, Rodolfo (?-?). Fotógrafo, sócio e cunhado de Guilherme Gaensly. 

42-LISBOA, Antônio Pádua (?-?). Operário da construção civil, ativo em São Paulo nos meados do 

século XIX.  

43-LISTER, Joseph (1827-1912). 1º Barão de Lister. Cirurgião e pesquisador inglês. Demonstrou, em 

1865, que o ácido carbólico (fenol) era um eficiente agente antisséptico, desde então usado durante 

as cirurgias.                                         

44-LOBÃO (Alcunha), Manuel de Almeida e Sousa, de (1744-1817). Jurisconsulto português, com 

estudos sobre todas as partes da jurisprudência. 

45-LOBO, Felipe (?-?). Pintor proto-barroco português, ativo entre 1650 e 1673. 

46-LOBO, ? Leite (?-?). Morador paulistano cuja casa ficava em frente a um depósito de pedras 

lavradas, nos meados do século XIX.Citado num anúncio de jornal. 

47-LOBO, Pelágio Álvares (1888-1952). Advogado, jornalista e cronista brasileiro. 
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48- LORENA e Silveira, Bernardo José Maria de (1756-1818 ou 1819).5º Conde de Sarzedas. Nobre 

cujo nascimento está diretamente ligado ao Caso Távora. Seu pai teria sido D. José 1º, rei de 

Portugal, e sua mãe a 4ª Marquesa de Távora, sua amante. Com a ascensão da Rainha Maria 1ª, seria 

reabilitado, tendo desenvolvido carreira de administrador colonial. Capitão general da Capitania de 

São Paulo de 1788 a 1797. 

49-LORENA, Teresa de Távora e (1723-1790). 4ª Marquesa de Távora. Esposa de seu sobrinho 

Bernardo Luís de Távora, 4º Marquês de Távora. Acusada de ser amante de D. José I e considerada 

mãe de D. Bernardo José de Lorena, filho que teria tido do monarca reinante. 

50-L’ORME, Philibert de (1514-1570). Arquiteto francês, considerado um dos grandes mestres do 

Renascimento. 

51-LOUREIRO, Conselheiro Lourenço Fernandes Trigo de (?-?).Pai do engenheiro Felipe Hermes 

Fernandes Trigo de Loureiro .  

52-LOUREIRO, Felipe Hermes Fernandes Trigo de (c.1841-1879). Engenheiro provavelmente 

pernambucano, durante certo tempo ativo em São Paulo (final da década de 1860 e década 

seguinte). 

53-Lucas (? ?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do século 

XIX.   

54-LUCCOCK, John (?-?). Representante comercial inglês, que esteve no Brasil entre 1808 e 1818. 

55-LUEBKE, Wilhelm (1826-1893). Um dos primeiros historiadores de arte da Alemanha. 

56-LUÍS FELIPE I (1773-1850). Rei dos franceses, entre 1830 e 1848. 

57-LUÍS XI (1423-1483). Rei de França. Monarca que, por sua personalidade, nunca se interessou 

pelas artes nem as patrocinou. Durante seu reinado, predominou o estilo gótico flamejante e a 

citação de um estilo Luís XI em anúncios de leilão publicados na imprensa paulistana do século XIX 

parece ser fruto de um engano. 

58-LUÍS XIV (1638-1715). Rei de França e Navarra, entre 1643 e 1715.Considerado o maior dos reis 

franceses. Em seu tempo, as artes atingiram grande esplendor. 

59-ŁUKASIEWICZ, Jan Józef Ignacy  (1822-1882). Farmacêutico polonês, inventor da lâmpada a 

petróleo ou querosene em 1853.        
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1-MACHADO, Cirilo Volkmar (1748-1823). Pintor, escultor e arquiteto português. 

2-MACHADO, João da Silva (1782-1875). Barão de Antonina. Natural do Rio Grande do Sul. Grande 

criador de gado muar na região do atual Estado do Paraná. Proprietário e morador em São Paulo. 

3-MACHADO, Joaquim da Cunha Caldeira (?- c. 1806). Tenente ativo em São Paulo no inicio do 

século XIX, responsável pela inspeção da construção da Ponte do Carmo. 

4-MACHADO, José de Sousa (?-?). Canteiro supostamente português, ativo em São Paulo na 

segunda metade do século XIX.   

5-MADRUGA, Manuel Francisco (?-?). Empreiteiro, mestre de obras, mestre pedreiro supostamente 

português, radicado em São Paulo na segunda metade do século XIX.  

6-MADUREIRA,? (?-?). Sócio em casa de decoração estabelecida no Rio de Janeiro (década de 

1880). 

7-MAGALHÃES Castro Sobrinho, José Antônio de (? -?). Deputado da Assembleia Provincial de São 

Paulo, entre 1870 e 1871 e 1874 e 1875. 

8-MAGALHÃES, José Vieira Couto de (1837-1898). Político, militar, escritor e folclorista brasileiro. 

9-MAGNO, Nicolau (?-?). Mestre de obras, de provável origem italiana, ativo em São Paulo no 

último quartel do século XIX. 

10-MAIA, Francisco Prestes (1896-1955). Engenheiro, urbanista. Prefeito paulistano, por duas vezes. 

Nomeado, entre 1938 e 1945, e eleito, entre 1961 e 1965.  

11-MAINARDI, Miguel (?-?). Proprietário de escravo pedreiro em Campinas, na segunda metade do 

século XIX. 

12-MAMEDE, Vicente (?-?). Vereador da Câmara Municipal de São Paulo, por volta de 1866. 

13-MANDOT, Pedro (?-?). Carpinteiro provavelmente francês, ativo em São Paulo nos meados do 

século XIX  

14-MAPLE (Sir), John  Blundell (1845-1903).Cidadão inglês, filho do proprietário de uma loja de 

móveis. Tornou-se sócio do pai e foi durante sua gestão que a loja se transformou num símbolo 

internacional de bom gosto em matéria de decoração de interiores (Maple & Co). Extremamente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


                                                   Relação onomástica-1245 

 

rico, Maple dedicou- se depois à política, tendo recebido da Coroa britânica o título de baronete. 

15-Marciano (?-?). Mestre pedreiro, escravo ou liberto, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.  

16-Marcolino (?-?). Provável servente liberto, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX 

MARCOS, Vicente (?-?). Mestre pedreiro, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX.   

17-MARDEL, Carlos (1696-1763). Engenheiro e arquiteto húngaro. Foi um dos principais arquitetos 

da reconstrução de Lisboa, após o terremoto de 1755. Introduziu em Portugal o telhado à la Mansart, 

coberto com telhas de canal. 

18-MARIA I (D.) (1734-1816). Rainha de Portugal entre 1777 e 1815. Rainha do Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves a partir de  16 de dezembro de 1815. 

19-Maria Leopoldina (D.) (1797-1826). Imperatriz do Brasil entre 1821 e 1826. 

20-Mariano (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   

21-MARIETTE, Pierre-Jean (?-?). Arquiteto francês, responsável pela atualização do livro de Daviler, 

edição de 1760. 

22-MARINHO, Joaquim Saldanha (1816-1895). Jornalista, sociólogo e político brasileiro. Grão-

mestre da Maçonaria. Presidente da Província de São Paulo, entre 1867 e 1868.Signatário do 

Manifesto Republicano. Primeiro líder do Partido Republicano.  

23-Marius.  Pseudônimo de um dos concorrentes do concurso do Liceu Ipiranga, realizado na cidade 

de São Paulo em 1884. 

24-MARQUES, Abílio Aurélio da Silva (1851-1891). Importante membro da colônia lusitana em São 

Paulo. Morador num chalé neogótico sito no Morro do Chá, iluminado à luz elétrica em fins dos anos 

1880. 

25-MARQUES, Henrique Luís de Azevedo (?-1880). Capitão, depois Major de Engenheiros. Formado 

em matemáticas, atuou como engenheiro. Ao que parece, era natural de São Paulo. 

26-MARQUES, Joaquim Roberto de Azevedo (?-1892).Tenente-coronel. Vereador da Câmara 

Municipal de São Paulo, no final dos anos 1880. Fundador do jornal Correio Paulistano. 

27-MARQUES, Manuel Eufrásio Azevedo (1825-1878). Funcionário público e cronista, autor de um 

conhecido livro sobre lugares, personagens históricos e fatos importantes ocorridos na Província de 

São Paulo, editado na segunda metade do século XIX. 

28-MARTIN, Victor André Jules (1832-1906). Litógrafo e empresário francês, radicado em São Paulo 

desde o inicio da década de 1870.  

29-MARTINELLI, Fernando (?-?). Cidadão italiano, proprietário de marmoraria estabelecido em São 

Paulo (década de 1870). 
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30-MARTINS, Antônio Egídio (1860-1922). Arquivista e cronista, morador em São Paulo.Autor de 

um livro que rememora fatos e personagens da antiga São Paulo. 

31-MARTINS, Gaspar da Silveira (1834-1901). Senador do Império, entre 1880 e 1889. 

32-MARTIUS, Carl Friedrich Philipp von (1794-1868). Médico e botânico alemão, que percorreu o 

Brasil entre 1817 e 1820. 

33-MARULLAS, Cláudio (?-?). Mestre canteiro, de provável origem francesa, especialista em 

cantaria de mármore, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX .   

34-MARX, Karl (1818-1883). Economista, historiador, filósofo, teórico político e revolucionário 

alemão. Exerceu enorme influência política em escala mundial, sobretudo, no século XX.  

35-MASCARI, Lourenço (?-?). Mestre pedreiro, de provável origem italiana, ativo em São Paulo no 

último quartel do século XIX.   

36-MAWE, John (1764-1829). Mineralogista britânico, que percorreu o Brasil entre 1807 e 1811. 

37-MAYER, Bernardo (?-?).Pedreiro alemão, ativo em São Paulo nos meados do século XIX .   

38-MAYLASKY, Luís Mateus (1838-1906).  Militar austro-húngaro, empresário no Brasil. Radicado 

em Sorocaba. Fundador da Estrada de Ferro Sorocabana. 

39-MELCHERT, Adolfo Júlio de Aguiar (? -?). Fazendeiro de Amparo, que se transferiu para São 

Paulo por volta de 1883, depois de reformar a antiga residência do boticário e vereador Lúcio Manuel 

Félix dos Santos Capelo, sita na Rua da Consolação. 

40-MELO, Antônio Pereira de (?-?). Negociante estabelecido em São Paulo (década de 1860). 

   41-MELO, Ella Lucy Crandall de (1853-?). Nome da esposa norte-americana do engenheiro ituano 

Pedro de Melo Sousa Júnior, formada em engenharia na Universidade de Cornell (Ithaca, NY, EUA). 

Provinda de uma família estabelecida em Bridgwater (NJ, EUA), conheceu seu futuro marido na 

universidade onde estudavam. Ele, no entanto, por motivos aparentemente financeiros, só 

conseguiu graduar-se na Universidade de Siracusa (NY, EUA). Uma vez casada, veio com ele para o 

Brasil. Aqui, segundo consta, passou a vida trabalhando como professora em várias instituições de 

ensino, não conseguindo desenvolver uma carreira ligada à área de sua escolha acadêmica. Afinal, 

no Brasil daquela época os valores patriarcais vigentes, em geral, impediam que uma mulher – uma 

das primeiras, senão a primeira engenheira no País –, pudesse exercer uma atividade que a igualasse 

profissionalmente aos homens.  

42-MELO, Francisco Aurélio de Figueiredo e (1854-1916). Escultor e pintor paraibano, irmão de 

Pedro Alexandrino. 

43-MELO, Joaquim Correia de (1816-1877). Alcunha: Quinzinho da Botica. Eminente botânico e 

farmacêutico paulistano, radicado em Campinas. 

44-MELO, José Maria de (?-?). Tenente-coronel, durante certo tempo ativo em São Paulo (década 
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de 1820). 

45-MELO, José Vaz Pinto de (?-?). Fazendeiro ituano. Convencional de Itu (1873). Irmão mais velho 

do engenheiro Pedro de Melo Sousa Júnior. Trisavô do autor deste trabalho. 

46-MELO, Maria Domitila do Castro Canto e (1797-1867). Marquesa de Santos. Amante de Dom 

Pedro I. Depois casada com o brigadeiro Tobias, e por isso ligada à Família Pais de Barros e ao 

Partido Liberal. 

47-MELO, Sebastião de Carvalho e (1699-1782). Estadista português. Primeiro-ministro de D. José I. 

Conde de Oeiras e, mais tarde, Marquês de Pombal. Grande perseguidor da velha nobreza 

portuguesa, com destaque para o Caso Távora (1758-1759).. 

48-MENDES, Otaviano Abdon Pereira (1856-1917). Engenheiro ituano formado em Cornell (Ithaca, 

NY, EUA). Pela consulta aos jornais da época que fizemos, parece ter abandonado a carreira de 

engenheiro pelas atividades de fazendeiro e empresário. Desenvolveu uma polêmica carreira 

política em Itu, que lhe rendeu processos (1898 e 1900) em que foi acusado de ter sido o mandante 

de dois assassinatos e que lhe fez sofrer um atentado em 1909. 

49-MENDONÇA, Antônio Manuel de Castro e (?-?). Capitão-general, governador da Capitania de 

São Paulo, entre 1797 e 1802. 

50-MENDONÇA, Joaquim Alberto Ribeiro de (?-?). Engenheiro, durante certo tempo ativo em São 

Paulo (década de 1870). 

51-MENEZES, Rodrigo César de (1675-1738). Governador português da Capitania de São Paulo, 

entre 1721 e 1727. 

52-MERCEANA, José da Silva (?-?). Pai do arquiteto-medidor José Porfírio de Lima. Juiz de paz por 

volta de 1830, segundo jornais da época. 

53-MESGRAVIS, Laima (?-?). Historiadora e professora universitária brasileira contemporânea, com 

um estudo sobre a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

54-MEYER, Manfred (?-?). Proprietário da Olaria do Bom Retiro (década de 1880). 

55-MICHEL, Henri (?-?). Cunhado do livreiro e negociante de objetos de luxo Anatole Garraux. 

56-MICHELI, Giulio (?-?). Arquiteto italiano ativo em São Paulo entre o final do século XIX (1888) e 

as primeiras décadas do século seguinte. Autor de obras de relevo. 

57-MICHLER, Georg (?-?). Carpinteiro provavelmente alemão, ativo em São Paulo nos meados do 

século XIX.   

58-MILLIET, Luís Afonso (1798-1879). Empreiteiro de obras públicas francês, durante certo tempo 

ativo em São Paulo (década de 1850). 

59-MIRANDA, Francisco Antônio de (?-?). Responsável pelo projeto e orçamento de quatro portões 

de ferro forjado do Jardim Público em 1842. 
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60-MIRANDA, Francisco Pedro de Arbues (?-?). Sargento-mor do Real Corpo de Engenheiros, 

durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 1820).  

61-MONTEIRO, Afonso Carneiro (? -?). Morador em São Paulo que pôs seus bens em leilão ao seguir 

para a Europa em 1881. 

62-MONTEIRO, Cândido Borges (1812-1872), Barão de Itaúna. Membro do Partido Conservador. 

Presidente da Província de São Paulo, entre 1868 e 1869. 

63-MONTEIRO, Luís José (?-?). Major, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 1840). 

63-MONTIGNY, Auguste Henri Victor Grandjean de (1776-1850). Importante arquiteto e professor 

francês, desde 1816 radicado no Rio de Janeiro. 

64-MORAIS e Silva, Antônio (1755-1824). Lexicólogo brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. 

Diplomado em direito civil e canônico pela Universidade de Coimbra, autor do Diccionario da Lingua 

Portugueza, de 1789, obra mais conhecida como o Morais. A mais importante referência na história 

da lexicografia lusitana, com sucessivas reedições e ampliações.                               

65-MORAIS, Antônio Egídio de (?-?). Dono de casa comissária em São Paulo em que se vendia cal de 

qualidade superior, nos meados do século XIX .  

66-MORAIS, Bento José de (?-?). Militar, que atuava como empreiteiro de obras, ativo em São Paulo 

nos meados do século XIX. 

67-MORAIS, Cândido de (?-?). Proprietário e morador em São Paulo. Cliente do Banco União, a que 

recorreu para construir sua casa, projetada aparentemente por Maximilian Hehl, que se inspirou 

num projeto do arquiteto alemão Hans Griesebach (anos 1890). 

68-MORAIS, Domingos Correia de (1851-1917) Engenheiro, morador em São Paulo; genro, ao que 

parece, póstumo, do Barão da Limeira. 

69-MORAIS, Fidélis Alves Sigmaringa de (? -?). Cônego, professor do Curso Anexo da Academia de 

Direito. Proprietário de um sobrado de aluguel no Largo de São Gonçalo em meados do século XIX. 

70-MORAIS, Gil Florindo de (?-?). Engenheiro prático, atuante em São Paulo, em meados do século 

XIX. 

71-MORAIS, José de Góis e (c.1670-1763). Capitão-mor, avô do brigadeiro Joaquim José Pinto do 

Rego de Morais Leme. 

72-MORAIS, Maria da Glória Quartim de (1850-1937). Alcunha: Maricota. Filha de Antônio Bernardo 

Quartim, autora de memórias publicadas por uma descendente. 

73-MORAIS, Narciso A. de (?-?). Fabricante de pedra artificial estabelecido em São Paulo. Associado 

a um certo Rocha  (década de 1880). 

74-MORAND, Augustus (1815-1862). Daguerreotipista norte-americano, durante certo tempo ativo 

no Rio de Janeiro (entre 1842 e 1843). 
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75-MORATO, Benedito (?-?).  Mestre carpinteiro, originário de Piracicaba, que trabalhou na 

construção do Seminário da Luz. 

76-MOREAU, Mathurin (1821-1912). Escultor francês, um dos administradores das Fonderies du Val 

d’Osne, o principal centro de fundição artística da França. Grande parte de sua produção artística era 

reproduzida em série pela fundição e exportada para vários países. Muitas esculturas em ferro 

fundido desse artista, sob a forma de esculturas, luminárias ou chafarizes decorativos, podem ainda 

ser encontradas no Rio de Janeiro e em grandes cidades do norte e nordeste do Brasil. A luminária 

instalada na Ilha dos Amores, no tempo do presidente João Teodoro (1874) era de sua autoria, tendo 

sido fundida na indústria de sua propriedade. 

77-MORRIS, William (1834-1896). Artista, escritor e um dos fundadores do movimento s0cialista na 

Inglaterra. Associado à renovação estética representada pela Irmandade Prerrafaelita e pelo 

Movimento Artes e Ofícios inglês. 

78-MORSE, Richard Mcgee (1922-2001). Historiador e brasilianista norte-americano. 

79-MOTA Magalhães Júnior, Cesário Nazianzeno de Azevedo (1847-1897). Médico e político, 

nascido em Porto Feliz. 

80-MOTA, Heloísa de Lima e (? -?). Memorialista, neta do 2.º Barão de Piracicaba. Membro da 

Família Pais de Barros (século XX). 

81-MOTA, Vicente Pires da (1799-1882). Eclesiástico. Ocupou por várias vezes os cargos de Vice- 

Presidente em exercício e de Presidente da Província de São Paulo (1834, 1842, 1848-1851, 1862-

1864, 1869, 1870, 1871).  

81-MOTHES, Oskar (1828-1903). Arquiteto e historiador de arte alemão. Citado na impressa 

paulistana, na época do concurso do Liceu Ipiranga (1884). 

82-MOURA, Antônio Ribeiro de (?-?). Jurista e autor de um manual dedicado aos que desejavam 

construir. Ativo nos meados do século XIX. 

83-MOURA, Francisco Honorato de (?-?). Médico de partido da Câmara paulistana na década de 

1870. 

84-MOURLANE, Leonce. Pintor, provavelmente francês, estabelecido com sua oficina de pintura 

decorativa em São Paulo durante os anos de 1870. 

85-MULER (sic), Frederico (?-?). Mestre pedreiro, de provável origem alemã, ativo em São Paulo no 

último quartel do século XIX.   

86-MÜLLER, Ana Clara (1813-1891). Companheira de Carlos Abraão Bresser em São Paulo, depois 

conhecida como Madame Bresser.  

87-MÜLLER, Daniel Pedro (1775/79-1841). Engenheiro militar português, descendente de família 

alemã, radicado em São Paulo. Atingiu o posto de marechal. Teve uma atuação profissional 
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muito respeitada em São Paulo. Idealizador do Gabinete Topográfico e seu segundo diretor 

(1837-1838).  

88-MÜLLER, João (?-?). Mestre carpinteiro de origem alemã, ativo em São Paulo no primeiro terço 

do século XIX .            
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1-NAÇÃO, Romão de (?-?). Provável liberto, operário da construção civil, ativo em São Paulo no 

último quartel do século XIX.  

2-NAPOLEÃO III (1808 -1873). Imperador dos franceses, entre 1852 e 1871. 

3-NARJOUX, Félix (1836-1891). Arquiteto francês, especialista em construções escolares.  

4-Nasário (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do século 

XIX.  

5-NATHAN, Charles (?-?). Inglês, primo do engenheiro Newton Bennaton. Estabelecido na Corte e 

amigo do Imperador D. Pedro II, está na origem da criação da cidade paulista de Americana. 

6-NATHAN, Nathan (?-?). Pai do engenheiro Newton Bennaton. 

7-NEUREUTHER, Gottfried von (1811-1887). Arquiteto alemão, autor do projeto da Escola 

Politécnica de Munique, construção destruída durante a 2ª Guerra Mundial. 

8-NEVES, Joaquim de Oliveira (?-?). Canteiro supostamente português, ativo em São Paulo na 

segunda metade do século XIX.  

10-NEWTON, Isaac (1643-1727). Físico, matemático, astrônomo, alquimista e astrólogo. Grande 

precursor do Iluminismo, seu trabalho científico foi Influenciado por Galileu Galilei e Descartes, entre 

outros cientistas e filósofos naturais. Enunciou importantes leis relativas a fenômenos físicos, entre 

elas a da gravitação universal (1685). A descoberta dessa última lei fez com que fosse considerado o 

maior cientista de seu tempo. Seu nome figura entre os de outros cientistas no diploma criado para 

o Instituto Politécnico de São Paulo, fundado em 1876. 

11-NICOLAU, Pedro (? -?). Operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   

12-NIEMEYER, Oscar (1907-2012). Notável arquiteto moderno brasileiro, de origem carioca. Com 

relevantes obras em São Paulo.  

13-NIGHTINGALE, Florence (1820-1910). Enfermeira inglêsa, famosa por ter sido pioneira no 

tratamento a feridos de guerra. 

14-NÓBREGA de Almeida (?-?). Leiloeiro estabelecido em São Paulo, em fins do Império. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Enfermagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra


                                                   Relação onomástica-1252 

 

15-NOGUEIRA, João Tomás Alves (?-?). Engenheiro, durante certo tempo ativo em São Paulo 

(década de 1870). 

16-NOGUEIRA, Manuel Furquim de Almeida (?-?). Engenheiro formado na Escola Central do Rio de 

(segunda metade do século XIX). 

17-NOTHMANN, Vítor (?- 1905). Negociante estabelecido em São Paulo, sócio do irmão de 

Frederico Glette no Rio de Janeiro. 
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1-OFF, Augusto (1838-1883). Litógrafo berlinense, radicado no Rio de janeiro. Com boa reputação 

de retratista a óleo e a creiom. 

2-OHNO, Celso (?-). Arquiteto da Prefeitura de São Paulo, Departamento do Patrimônio Histórico. 

3-OLIVA, Carlos Maria de (?-?). Empreiteiro de obras públicas no tempo do presidente João 

Teodoro. Ligado ao Partido Conservador, sobrinho da Marquesa de Santos, por sua vez ligada ao 

Partido Liberal. 

4-OLIVEIRA Junior, Estevão Augusto de (?-?). Advogado comissionado pela Câmara para 

modernizar e atualizar o Código de 1875, trabalho que resultou na recodificação de 1886. 

5-OLIVEIRA Junior, Francisco de Sales (1852-1899). Engenheiro, morador em São Paulo (década de 

1880). Foi um dos presidentes da Companhia Mogiana e pai do governador paulista Armando Sales 

de Oliveira.  

6-OLIVEIRA, Francisco Antônio de (1796-1871). Capitão, depois brigadeiro. Morador em São Paulo. 

Provável autor do projeto do Teatro São José. 

7-OLIVEIRA, João Alfredo Correia de (1835-1915). Presidente da Província de São Paulo, entre 1885 

e 1886. 

8-OLIVEIRA, Joaquim Pinto de (1733-?). Conhecido como Tebas. Mestre pedreiro liberto, radicado 

em São Paulo entre o final do século XVIII e o início do XIX. 

9-OLIVEIRA, Mariano José de (? -1891). Alferes ajudante do exército. Proprietário de olaria em São 

Paulo, na segunda metade do século XIX. 

10-OLIVELA, Matilde (?-?). Esposa do engenheiro Hargreaves. 

11-OPPERMANN, Charles-Alfred (1830-?).  Antigo engenheiro francês das pontes e calçadas, editor 

das Nouvelles annales de la construction, em que eram publicados, por exemplo, artigos sobre as 

obras parisienses realizadas durante o período da haussmanização da capital francesa. 

12-ORBAY, François d’ (1672-1679). Arquiteto francês a quem é atribuído o projeto do 

Escalier des Embassadeurs, no Palácio de Versailles. 

13-Órion, Labor, Europa e Arquimedes. Pseudônimos de concorrentes do concurso do Liceu 

Ipiranga, realizado na cidade de São Paulo em 1884. 
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14-ORTIGÃO, José Duarte Ramalho (1836-1915). Escritor português, pertencente à geração de 70, 

de tendência realista. 

15-OTTONI, Ernesto Benedito (?-?). Médico talvez italiano, radicado em São Paulo (década de 

1850). 

16-OURIQUE, Antônio Alexandrino dos Passos (1819-1850). Engenheiro prático, morador em São 

Paulo. Transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde faleceu. 

17-Ourique, Alfredo Ernesto Jacques (1848-1932).Major, depois  coronel. Militar nascido no Rio 

Grande do Sul e formado engenheiro no Rio de Janeiro. Interessado em arquitetura, enviou, em 

nosso entender, ao menos dois artigos para o Correio Paulistano na época do concurso do Liceu 

Ipiranga (segundo semestre de 1884). Fez a análise de alguns projetos concorrentes, entre os quais o 

apresentado sob o pseudônimo Independência (Ramos de Azevedo), desencadeando certa 

polêmica. Qualificado de “cavalheiro” por Rangel Pestana em editorial de A Provincia de São Paulo, 

teve transcritas recomendações suas do ponto de vista projetual para orientar os juízes do concurso 

do Liceu Ipiranga. 

18-OURIQUE, José Jacques da Costa (?-?). 1o Tenente, depois capitão de Engenheiros, durante 

certo tempo ativo em São Paulo (décadas de 1840 e 50). Diretor do Gabinete Topográfico entre 1842 

e 1849. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Relação onomástica-1255 

 

                                                                                P                                                                                                                                               
1-PAIS, Fernão Dias (1608-1681). Sertanista paulistano que, a partir de 1650, ajudou a reedificar, a 

sua custa, o edifício do Mosteiro de São Bento. 

2-PAIS, José da Silva (1679-1760). Brigadeiro português. Considerado o estruturador do Brasil 

Meridional, durante as disputas de fronteiras entre Portugal e Espanha. Engenheiro militar com 

várias obras importantes. 

3-PALLADIO, (1508-1580). Pseudônimo de Andrea de Pietro de La Gondola.  Grande arquiteto 

vêneto, criador de um estilo próprio dentro da arquitetura renascentista. 

4-PALLIÈRE, Arnaud Julien (1784-1862). Pintor francês que esteve em São Paulo em 1827, ocasião 

em que pintou aquarelas mostrando vistas da cidade. 

5-PALM, Carlos (? -?). Alemão, proprietário de hotel estabelecido em São Paulo (décadas de 1850 e 

1860). 

6-PAMPLONA, José Coelho (1843-1906). Proprietário de depósito de pedras de cantaria 

estabelecido em São Paulo (década de 1870), de origem açoriana. No final da vida, comendador e, 

depois, Visconde de Porto Martim.  

7-PARANHOS Júnior, José Maria da Silva (1845-1912). Barão do Rio Branco. Diplomata, ministro 

de Estado, geógrafo e historiador brasileiro. 

8-PAROT, Benjamino (?-?). Mestre carpinteiro, de provável origem francesa (ou italiana), ativo em 

São Paulo no último quartel do século XIX.   

9-PASSOS, Antônio Pereira dos (1786-1866). Barão de Mangaratiba. Pai do engenheiro Francisco 

Pereira Passos. 

10-PASSOS, Francisco Pereira (1836-1913). Engenheiro fluminense, prefeito da Capital Federal 

entre 1902 e 1906. 

11-PASTEUR, Louis (1822-1895). Famoso microbiologista francês, que contribuiu decisivamente 

para o desencadeamento de uma verdadeira revolução nas teorias então em vigor sobre a gênese e  

a propagação das doenças. 

12-PATETTA, Luciano (1935- ). Historiador de arquitetura, de origem italiana. 

13-PAULA, Eurípedes Simões de (1910-1977). Historiador e professor universitário brasileiro. 

14-PAULINO, Tomás (?-?). Operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 
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século XIX.  

15-PAULO, Ângelo (?-?). Servente, ativo em São Paulo no último quartel do século. 

16-PEALE, Charles Willson (1741-1827). Pintor norte-americano, irmão do também pintor e 

miniaturista James Peale. 

17-PEALE, James (1749-1831). Pintor e miniaturista norte-americano. 

18-PEDRO I (D.) (1798-1834). Imperador do Brasil, entre 1822 e 1831. 

19-PEDRO II (D.) (1825-1891). Imperador do Brasil entre 1842 e 1889. 

20-PEGAS, Manuel Álvares (1635-1696). Destacado jurista português, cujos pareceres muito 

influenciaram a jurisprudência lusitana. 

22-PEIXOTO, Antônio Carlos de Sampaio (?-?). Conhecido como Sampainho. Genro do Barão de 

Indaiatuba, Empreiteiro de obras e dono de importante olaria em Campinas na segunda metade do 

século XIX. 

23-PEIXOTO, Bernardo Avelino Gavião (1829-1912). Magistrado, jornalista, fazendeiro e homem de  

negócios. Deputado geral, por três legislaturas. Presidente da Província do Rio de Janeiro (1882-

1883). Conselheiro do Império. Proprietário e morador em São Paulo. Construiu seu palacete no 

bairro da Luz na década de 1880, sita na Rua da Estação, depois Mauá, n.85. Faleceu em 14 de março 

de 1912, segundo necrológio do jornal O Estado de São Paulo. 

24-PEIXOTO, Bernardo José Pinto Gavião (1791-1859). Brigadeiro. Proprietário e morador em São 

Paulo. 

25-PEIXOTO, Camilo Gavião (1830?-1883).Faleceu dia 21 de fevereiro de 1883, segundo anúncio de 

missa de sétimo dia publicado no jornal A Província de São Paulo. Proprietário e morador em São 

Paulo, com casa térrea no bairro da Luz, reformada em estilo neoclássico. 

26-PEIXOTO, José Joaquim da Costa Gavião (1748-1821). Marechal, de origem portuguesa. Genro 

do brigadeiro Joaquim José Pinto do Rego de Morais Leme. Rico proprietário, morador em São 

Paulo. 

27-PEIXOTO, José Maria Gavião (1820 ou 1821-1883). Moço fidalgo com exercício na Casa Imperial. 

Capitão reformado do Exército. Comendador de Cristo. Proprietário e morador em São Paulo. 

Faleceu em 27 de julho de 1883, segundo necrológio do jornal A Província de São Paulo, aos 62 anos 

de idade. Casado com D. Maria Cantinho Gavião Peixoto. Na Luz, mandou construir duas 

residências, que ocupou sucessivamente. Uma de estilo neoclássico (uma das primeiras desse estilo 

na cidade). e outra de estilo de transição para o Ecletismo. 

28-PEIXOTO,  Maria  Cantinho  Gavião (?-?). Esposa, e depois viúva, de José Maria Gavião. 

       29-PENTEADO, Antônio de Barros (1740-1820). Capitão. Membro da Família Pais de Barros. 

30-PEREIA, José Florêncio (?-?). Coronel de Engenheiros, durante certo tempo ativo em São Paulo 
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(década de 1840). 

31-PEREIRA, João Batista (1835-1899). Presidente da Província de São Paulo, em 1878. 

32-PEREIRA, Lafayette Rodrigues (1834-1917). Jurista mineiro. 

33-PEREIRA, Rodolfo (?-?). Engenheiro, durante certo tempo ativo em São Paulo (década 

de 1880).   

34-PEREIRA, Sebastião José (1834-1881). Presidente da Província de São Paulo, entre 1875 e 1878. 

35-PEREIRA, Vicente Gomes (? -?). Mestre pedreiro, radicado em São Paulo no início do século XIX. 

36-PESTANA, Francisco Rangel (1839-1903). Jornalista e político republicano, de origem 

fluminense. 

37-PETRONE, Maria Theresa Schoerer (?- ). Historiadora e professora universitária 

brasileira contemporânea. 

38-PEVSNER, Nikolaus (1902-1983). Importante historiador de arte britânico, com especial 

interesse em arquitetura e design. 

39-PEYRE, Marie-Joseph (1730-1785). Arquiteto francês do período neoclássico, adepto da idéia de 

que a arquitetura poderia suscitar emoções fortes. 

40-PEYROUTON, Charles (?-?). Arquiteto francês, radicado em Pindamonhangaba. Atuou em 

várias cidades do Brasil. Esteve em São Paulo (entre 1877 e 1879), Manaus e Rio de Janeiro, entre 

outras. Nos anúncios em jornais de época a grafia do nome era sempre Peyrouton e não Peyroton, 

como tem aparecido recentemente na web. 

41-PÉZÉRAT, Pierre Joseph (1800-1872).  Engenheiro-arquiteto francês, estabelecido em Lisboa. 

Durante certo tempo ativo no Rio de Janeiro. 

42-PILON, Germain (1537-1590). Importante escultor maneirista francês. 

43-PINHO, Ricardo (?-?). Mestre carpinteiro, radicado em São Paulo no início do século XIX.  

44-PINK, Edmund (1802-?). Pintor inglês que esteve em São Paulo em 1823. 

45-PINTO Júnior, Joaquim Antônio (?-?). Deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, entre 

1842 e 1843, 1846 e 1849 e 1860 e 1861.  

46-PINTO, ? (?-?). Sócio em casa de decoração estabelecida no Rio de Janeiro (década de 1880). 

47-PINTO, Adolfo Augusto (1856-1930). Engenheiro pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, 

morador em São Paulo. 

48-PINTO, Alfredo Moreira (1847-1903).  Historiador e geógrafo, radicado no Rio de Janeiro. Autor 

de A cidade de São Paulo em 1899 (1899) e A cidade de São Paulo em 1900 (1900). 

49-PINTO, Generosa Liberal (?-?). Esposa do engenheiro Adolfo Augusto Pinto, cujos filhos traziam 

o sobrenome Liberal Pinto, o que fez com que Yan de Almeida Prado atribuísse erradamente esse 
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sobrenome a Luís Augusto Pinto, tio dos filhos de D. Generosa. 

50-PINTO, José Fernandes (?-?).   Construtor e mestre de obras, de provável origem portuguesa, 

ativo em São Paulo no último quartel do século XIX. 

51-PINTO, Luís Augusto (?-?). Engenheiro pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, morador em 

São Paulo. Irmão de Adolfo Augusto Pinto. Yan de Almeida Prado confundiu-se, chamando-o Luís 

Liberal Pinto, personagem inexistente. 

52-PINTO, Luís Liberal. Nome de personagem inexistente, atribuído a Luís Augusto Pinto, fruto da 

confusão entre sobrenomes de pessoas aparentadas, cometida por Yan de Almeida Prado. 

53-PIRES, Francisco (?-?). Construtor ou mestre de obras, de provável origem portuguesa, 

ativo em São Paulo no último quartel do século XIX . 

54-PIRES, Salvador (?-?). Carpinteiro e construtor citado no século XVII, proprietário de uma olaria 

no Guaré. Sogro de Gonçalo Pires. A olaria fundada por Salvador serviu de ponto de referência em 

várias cartas de datas concedidas pela Câmara de São Paulo ao longo do seiscentismo. Deu também 

nome à região conhecida até o século XIX como Olaria. 

55-PIZA, Antônio Toledo (?-?). Engenheiro, morador em São Paulo (década de 1890). 

56-PLASTER, Carlos (?-?). Serralheiro aparentemente inglês, ativo em São Paulo na segunda 

metade do século XIX. Sua oficina situava-se na Rua do Seminário, n. 14, e a ele é atribuída a 

execução de um notável portão para a casa do Marquês de Três Rios situada na esquina da Rua do 

Carmo com Rua de Santa Teresa. 

57-POISSON, Jeanne-Antoinette (1721-1764). Marquesa de Pompadour. Amante do Rei Luís XV de 

França e grande apreciadora do estilo rococó.  

58-POLETTI ou POLET, Govany [?] (?-?). Mestre pedreiro, de provável origem italiana, ativo em São 

Paulo no último quartel do século XIX.  

59-PORTO ALEGRE, Manuel José Araújo de (1806-1879). Destacado arquiteto, pintor e literato 

originário do Rio Grande do Sul, radicado no Rio de Janeiro. Depois Barão de Santo Ângelo. 

59-PORTUGAL, Antônio Joaquim de Sousa (?-?). Pedreiro e mestre de obras de provavel origem 

portuguesa, ativo em São Paulo nos meados do século XIX.Talvez possuisse algum grau de 

parentesco com José Antônio de Sousa Portugal.   

60-PORTUGAL, José Antônio de Sousa (? -?). Provável cidadão português, proprietário de olaria 

em São Paulo (década de 1850). 

61-POSSETTI, José (?-?). Mestre pedreiro italiano, ativo em São Paulo no último quartel do século 

XIX. 

62-POWER, ? (?-?).Suposto diretor da prisão de Sing-Sing , durante o século XIX. 

63-PRADO Júnior, Caio (1907-1990). Historiador e professor universitário brasileiro. 
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64-PRADO, Antônio da Silva (1778-1875). Barão de Iguape. Proprietário e morador em São Paulo. 

Importante membro da Família Silva Prado. 

65-PRADO (Conselheiro), Antônio da Silva (1840-1929).Importante político, fazendeiro e 

empresário. Rico proprietário e morador em São Paulo.Importante membro da Família Silva Prado. 

66-PRADO, Martinho da Silva (1811-1891). Fazendeiro, tio e marido de D. Veridiana Prado. 

Proprietário e morador em São Paulo. Habitou uma casa de chácara reformada no início da década 

de 1850, sita ao lado da igreja da Consolação. 

67-PRADO, Veridiana Valéria da Silva (1825-1910). Dama da sociedade paulistana. Filha do Barão de 

Iguape e casada com seu tio, Martinho da Silva Prado. Proprietária e moradora em São 

Paulo.Mandou construir a primeira vila nos arredores de São Paulo, nos altos de Santa Cecília, 

depois bairro de Higienópolis. Importante membro da Família Silva Prado. 

68-PRADO, Veríssimo da Silva (?-?). Filho de Antônio da Silva Prado, Barão de Iguape. Irmão de 

Veridiana da Silva Prado. Membro da Família Silva Prado. 

69-PRADO, Yan de Almeida (1898-1987). Pseudônimo de João Fernando de Almeida. Historiador, 

literato, bibliófilo e enólogo paulistano.  

70-PRATES, Eduardo da Silva (1860-1928). Filho de Fidêncio Nepomuceno Prates, e sobrinho de 

Fidélis Nepomuceno Prates. Proprietário e morador em São Paulo. Depois Conde de Prates.  

71-PRATES, Fidélis Nepomuceno (1786-1865). Capitão e comendador, originário do Rio Grande do 

Sul. . Genro do Barão de Antonina.  Rico proprietário e morador em São Paulo.Mandou erguer uma 

das primeiras casas neoclássicas de São Paulo. 

72-PRATES, Fidêncio Nepomuceno (?-?).Médico, originário do Rio Grande do Sul. Irmão de Fidélis 

Nepomuceno Prates e, tal como este, genro do Barão de Antonina. 

73-Procópio (?-?). Africano livre, citado em autos criminais do século XIX. 

74-PROUST, Joseph Louis (1754-1826).  Importante químico francês; criador, por volta de 1780, da 

lâmpada a óleo com reservatório lateral. 

75-PROUST, Marcel (1871-1922). Um dos maiores escritores franceses do século XX. Com 

extraordinária agudeza para a evocação de sensações íntimas, entre elas a memória involuntária. 

76-PRUDENT, José (?-?). Engenheiro francês, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1860). 

77-PUCCI, Luís (1853-?). Engenheiro italiano, ativo em Campinas e depois em São Paulo (década de 

1870 à década de 1890). 

78-PUPO, Celso Maria de Melo (1900-2003). Historiador e genealogista campineiro. Tio-avô 

segundo do autor deste trabalho. 

79-PUTTKAMER, Robert von (1828-1900). Político alemão, cunhado do chanceler Bismarck e primo 
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do engenheiro Hermann von Puttkammer. 

80-PUTTKAMER ou antes PUTTKAMMER, Hermann von (1842-1917). Engenheiro alemão, durante 

certo tempo ativo em São Paulo (décadas de 1870 e 1890). Ao que parece, o engenheiro adotava a 

grafia de seu sobrenome com M dobrado. Primo de Johanna von Bismarck, esposa do chanceler 

alemão Otto Von Bismarck. Pai de Luís (?-1963), Carlos , Jorge e Carlota (?-1950), filhos do primeiro 

casamento, e de mais dois, entre eles Wolfgang, tidos com Agnes, sua segunda esposa, com a qual 

se consorciou no Brasil.  

81-PUTTKAMMER, Agnes von (?-?). Segunda esposa do engenheiro Hermann von Puttkammer. 

82-PUTTKAMMER, Wolfgang von (?-?). Pai de D. Helena Von Puttkammer Xavier da Silveira, neta 

do engenheiro Hermann von Puttkammer. 
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1-QUAAS, Otto Rudolf (1872-1929). Fotógrafo de origem austríaca. Entre 1890 e 1910, trabalhou 

para o escritório de Ramos de Azevedo, registrando as obras do engenheiro. Publicou dois álbuns 

com a produção do referido profissional, um deles, denominado Album de construcções, datado 

provavelmente de 1904. 

2-QUARTIM, Antônio Bernardo (1822-1887).  Administrador do Jardim Público, empresário do 

Teatro São José. Filho de Antônio Maria Quartim. Negociante e empreiteiro de obras públicas, 

morador em São Paulo. 

3-QUARTIM, Antônio Maria (?-1846). Tenente-coronel das Milícias nascido em Gibraltar e radicado 

em São Paulo. 

4-QUEIRÓS Filho, Francisco Antônio de Sousa (1837-1917). Vice-Presidente da Província de São 

Paulo, em exercício por duas vezes, em 1885 e em 1889. Fazendeiro, filho do senador do Império 

Barão de Sousa Queirós. Membro da Família Pais de Barros. 

5-QUEIRÓS, Angelina (?-?). Proprietária em São Paulo na segunda metade do século XIX. Membro 

da Família Pais de Barros. 

6-QUEIRÓS, Antônio de Sousa (?-?). Fazendeiro. Filho do senador do Império Barão de Sousa 

Queirós. Proprietário e morador em São Paulo no século XIX. Membro da Família Pais de Barros. 

7-QUEIRÓS, Argentina (?-?). Proprietária em São Paulo na segunda metade do século XIX. É 

possível que haja confusão na documentação camarária com relação a essa personagem, tratando-

se talvez de D. Angelina Queirós. Membro da Família Pais de Barros. 

8-QUEIRÓS, Aristides Galvão de (?-?). Engenheiro durante certo tempo ativo em São Paulo (década 

de 1870). 

9-QUEIRÓS, Augusto de Sousa (1844-1900). Filho do senador do Império Barão de Sousa Queirós. 

Proprietário e morador em São Paulo. Membro da Família Pais de Barros. 

10-QUEIRÓS, Francisco Antônio de Sousa (1806-1891). Barão de Sousa Queirós. Senador do 

Império. Vice-Presidente em exercício da Província de São Paulo, em 1835. Proprietário e morador 

em São Paulo.Importante membro da Família Pais de Barros. 

11-QUEIRÓS, Francisco Inácio de Sousa (1782-1830). Capitão, radicado em São Paulo. Filho do 

português Francisco Antônio de Sousa, irmão do brigadeiro Luís Antônio de Sousa. Líder da 
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bernarda de Francisco Inácio. Membro da Família Pais de Barros.  

12-QUEIRÓS, José Maria Eça de (1845-1900). Um dos mais importantes escritores portugueses, de 

tendência realista. 

13-QUEIRÓS, Luís Antônio de Sousa (?-?). Filho do senador do Império Barão de Sousa Queirós. 

Proprietário e morador em São Paulo, na segunda metade do século XIX. Membro da Família Pais de 

Barros. 

14-QUEIRÓS, Vicente de Sousa (1813-1872). Barão da Limeira.  Rico proprietário e morador em São 

Paulo. Membro da Família Pais de Barros. 

15-QUINQUET, Antoine (1745-1803). Vendedor francês das lâmpadas de Argand, que em França 

deu nome às lâmpadas que vendia. 
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1-RAFFARD, Júlio Henrique (1851-1906). Empresário de origem suíça, radicado no Rio de Janeiro. 

Autor de Alguns dias na Pauliceia (1890). 

2-Raimundo (?-?). Escravo pedreiro, ativo na região de Jundiaí, Campinas e Itu, na segunda metade 

do século XIX. 

3-RAINVILLE, César de. (?-?) Alemão naturalizado brasileiro, radicado no Espírito Santo. Formou-se 

em Hannover e Carlsruhe (Alemanha). Ao que parece, não chegou a obter o diploma de engenheiro. 

Autor de um manual de construção editado em 1880. 

4-RAMALDA, Manuel Rodrigues (?-?). Mestre pedreiro, ativo em São Paulo no início do século XIX. 

Trabalhou na construção da Ponte do Carmo. 

5-RAMALHO,Joaquim Inácio (1809-1902). Jurista, professor e político. Atuou como presidente da 

Comissão de Obras do Monumento do Ipiranga, na época da construção do edifício. 

6-RAMOS, Ernesto Mariano da Silva (1836-1919). Vereador da Câmara Municipal de São Paulo, na 

década de 1870. 

7-RAMPI, Pedro (?-?). Representante em São Paulo de determinada marca de ladrilhos hidráulicos 

franceses, durante a década de 1870. 

8-RANGEL, Alberto do Rego (1871-1945). Escritor recifense. Autor de uma conhecida biografia da 

Marquesa de Santos, de 1916. 

9-RAPOSO, Antônio Cavalcante de Sousa (?-?). Engenheiro cearense, durante certo tempo ativo em 

São Paulo (década de 1870). 

10-RATH, Carlos Daniel (?-?). Filho do engenheiro Carlos Rath, desenhista empregado no serviço 

público provincial. 

11-RATH, Carlos Frederico José (c.1801-1876). Engenheiro alemão, radicado em São Paulo.  

12-REBECQUE, Henri-Benjamin Constant de (1767-1830). Conhecido como Benjamin Constant. 

Pensador, escritor e político franco-suiço. 

13-REBOUÇAS Filho, Antônio Pereira (1839-1874). Engenheiro baiano, durante certo tempo ativo 

em São Paulo (década de 1870). Irmão do famoso engenheiro André Rebouças. 
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14-REBOUÇAS, André (1838-1898). Destacado engenheiro baiano, radicado no Rio de Janeiro. 

15-REDONDO, Manuel Ferreira Garcia (1854-1916). Engenheiro pela Escola Politécnica do Rio de 

Janeiro, jornalista e escritor carioca, radicado em São Paulo. Em Santos, supervisionou a construção 

da Alfândega (1876-1880), em estilo arquitetônico de transição entre o Neoclassicismo e o Ecletismo 

(cujos autores eram os engenheiros radicados na Corte Rafael Arcanjo Galvão e Luís Manuel de 

Albuquerque Galvão), e projetou o Teatro Guarani (c.1880-1882). 

16-REGO, José Pereira (1816-1892). Barão do Lavradio. Médico carioca, com expressiva atuação no 

campo da saúde pública. 

17-REIS, Manuel Alves dos (?-?). Mestre arruador, certamente carpinteiro, radicado em São Paulo 

no início do século XIX. 

18-RENARD Jean-Claude (?- ). Francês, autor do livro L’âge de la fonte; un art, une industrie, 1800 - 

1914 (1985). 

19-RENDON, José Arouche de Toledo (1756-1834). Marechal. Proprietário  e morador em São Paulo. 

A mando da Câmara, arruou suas terras caídas em comisso, dando origem à Cidade Nova (1808), 

expansão da cidade de São Paulo além-Anhangabaú.  

20-REYNAUD, Léonce (1803-1880). Arquiteto e teórico de arquitetura francês. Segundo sua 

concepção, a composição arquitetônica deveria seguir o método sintético, oposto ao de Durand, ou 

seja, deveria caminhar do todo às partes. Autor de um tratado adotado pela Academia de Belas 

Artes de Paris. Para ele a arquitetura era sobretudo arte e devia falar à imaginação. 

21-RHEINFRANCK, João (?-?). Calceteiro alemão, ativo em São Paulo nos meados do século XIX. 

22-RIBEIRO, Antônio Augusto Bresser (?- ). Descendente atual do agrimensor alemão Carlos Abraão 

Bresser. 

23-RIBEIRO, Jerônimo Luís (?-?). Engenheiro durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1870). 

24-RIBEIRO, José Jacinto (?-?). Autor da obra denominada Cronologia paulista. 

25-RIBEIRO Vaughan, Júlio César (1845-1890). Escritor paulista de tendência naturalista. 

26-RICARDINO, Pedro ou antes Riccardini,  Pietro (?-?).  Empreiteiro ou mestre de obras italiano, 

radicado em São Paulo no último quartel do século XIX.                                                                

27-Ricardo, (?-?). Botequineiro, radicado em São Paulo durante o século XIX. . 

28-RICCI, Eduardo (?-?).Empreiteiro de obras públicas, de origem italiana, ativo em São Paulo no 

último quartel do século. 

29-RICHI, Eduardo (?-?). Mestre pedreiro, de provável origem italiana, ativo em São Paulo no último 

quartel do século XIX .  

30-RIEDEL, Frederico (?-?).   Calceteiro alemão, ativo em São Paulo nos meados do século XIX.  
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31-RIEMANN, Frederico (? -?). Provável alemão, concorrente de obra pública em São Paulo. 

Ativo na segunda metade do século XIX. 

32-RIETMANN, Henrique (?-?). Engenheiro alemão, durante certo tempo ativo em São Paulo 

(década de 1860). 

33-RINGE, Wolf-Dieter Gómez (?- ).Cidadão alemão, descendente atual da família Bennaton. 

34-RIOS, Manuel (?-?). Mestre pedreiro português, especializado em obras ferroviárias, ativo em 

São Paulo no último quartel do século XIX. 

35-ROCHA, ? (?-?). Proprietário de fábrica de cerâmica estabelecida em São Paulo, associado a 

Narciso A. de Morais. Ativo na segunda metade do século XIX. 

36-ROCHA, José Bernardo da (?-?). Negociante de vidros estabelecido em São Paulo (década de 

1850). 

37-ROCHA, Manuel dos Reis Pinto da (?-?). Construtor e mestre de obras, de provável 

origem portuguesa, radicado em São Paulo no último quartel do século XIX. 

38-ROCHE, Pedro (?-?). Pintor, de provável origem francesa, ativo em São Paulo no último quartel 

do século XIX.  

39-RODOVALHO, Antônio Joaquim Tavares (? -1871). Capitão. Pai de Antônio Proost 

Rodovalho. Morador em São Paulo em meados do século XIX. 

40-RODOVALHO, Antônio Proost (1838-1913). Empresário e político paulistano. Dedicou-se à 

fabricação de cal e telhas mecânicas francesas, entre outros produtos destinados à construção civil 

(década de 1880).  

41-RODRIGUES, José Carlos (1844-1923). Advogado fluminense de origem judaica. Proprietário do 

Novo Mundo, periódico editado, entre 1870 e 1879, em Nova York, EUA. 

42-RODRIGUES, José Wasth (1891-1959). Pintor paulista, com estudos em Paris. A partir de 1918, 

dedicou-se a pesquisar a cultura material do passado brasileiro, tornando-se um dos primeiros no 

estudo desse tipo de manifestação. Hábil artista, distinguiu-se por seus importantes trabalhos  

executados em aquarela e em bico de pena, nos quais representava aspectos  urbanos, detalhes 

arquitetônicos e mobiliário do Brasil antigo. 

43-RODRIGUES, Manuel (?-?). Operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   

44-ROECH, A. (? -?). Provável cidadão de origem alemã, proprietário de fundição estabelecido em 

São Paulo em fins dos anos de 1860. 

45-RÖHE, Guilherme Frederico (?- ?).Engenheiro de provável origem alemã, ativo no Rio de Janeiro 

na década de 1880. Autor de uma série de artigos sobre higiene das habitações publicada na 

imprensa especializada da época. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1918
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_col%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bico-de-pena&action=edit&redlink=1
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46-ROHES ou ROHS (RÖHE?), Frederico (?-?). Ferreiro provavelmente alemão, ativo em São Paulo 

nos meados do século XIX. 

47-ROLAND, João (?-?). Mestre pedreiro, de provável origem francesa, ativo em São Paulo no 

último quartel do século XIX.   

48-ROMANO, Rafael José (?-?). Engenheiro, supostamente de origem italiana, durante certo tempo 

ativo em São Paulo (década de 1880). 

49-ROMIEU, Charles (?-?). Engenheiro francês, durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1860). 

50-ROOS, João (?-?).   Calceteiro alemão, radicado em São Paulo nos meados do século XIX. 

51-ROSSI, Cláudio (1850-1935). Decorador, cenógrafo e arquiteto italiano, nascido em Capri, ativo 

durante certo tempo em São Paulo. Autor da fachada do palacete Prado-Chaves na Rua São Bento 

(c. 1880/1885), decorador do palacete de Elias Pacheco Chaves nos Campos Elísios, e por volta de 

1902, convidado pelo prefeito Antônio Prado para projetar o futuro Teatro Municipal de São Paulo. 

52-RUMILLY, Frei Eugênio (?-?). Frade capuchinho francês, originário da Alta Sabóia. Reitor do 

Seminário Episcopal de São Paulo (da década de 1850 à de 1870).     
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1-SACCOMAN, sobrenome de três irmãos marselheses que produziram telhas francesas em São 

Paulo a partir da década de 1890. 

2-SAINT-HILAIRE, Auguste de (1779-1853). Botânico francês que percorreu grande parte do Brasil. 

Escreveu importante obra sobre os costumes e paisagens brasileiros da primeira metade do século 

XIX.  

3-SALGADO, Joaquim Procópio Picão (?-?). Ouvidor geral e corregedor da Câmara da cidade de São 

Paulo, ativo no início do século XIX. 

4-SALMONI, Anita (?-?). Historiadora italiana. Uma das duas autoras de Architettura italiana a San 

Paolo (1953). 

5-SAMPAIO, Manuel da Cunha (?-?). Engenheiro, durante certo tempo ativo em São Paulo (década 

de 1870). 

6-SAMPAIO, Teodoro (1855-1937). Ilustre engenheiro baiano, radicado em São Paulo. 

7-SANGALLO, Antonio da (1453-1534). Arquiteto renascentista florentino. 

8-SANSOVINO, Jacopo (1486-1570). Pseudônimo de Jacopo Tatti. Arquiteto renascentista 

florentino, ativo em Veneza. 

9-SANTANA, Nuto (1889-1975). Pseudônimo de Benvenuto Silvério de Arruda. Historiador. 

Diretor do Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, entre 1946 e 1958. 

10-SANTOS, Antônio Mariano dos (?-?). Tenente durante certo tempo ativo na Província de São 

Paulo (década de 1820). 

11-SANTOS, Cândido Ribeiro dos (?-?). Morador em São Paulo que, em fins do Império,   publicou 

na imprensa local um anúncio a procura de uma senhora estrangeira para cozinhar em sua 

residência. 

12-SANTOS, Joaquim Antônio dos (?-?). Provável português, proprietário de uma marmoraria em 

São Paulo (década de 1870). 

13-SANTOS, Joaquim Ribeiro dos (?-?). Alferes, proprietário e morador em São Paulo. 

14-SANTOS, José Américo (?-?). Engenheiro, ativo no Rio de Janeiro na década de 1870. Autor de 

um artigo na Revista de Engenharia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX


                                                   Relação onomástica-1268 

 

15-SANTOS e Carvalho, Eugênio dos (1711-1760). Engenheiros militar português. Foi o arquiteto 

responsável pela reconstrução da Baixa Pombalina de Lisboa após o terremoto de 1755 

16-SANTOS Luzes, ? (?-?). “Artista” ligado à arquitetura e construção civil, que, provindo do Rio de 

Janeiro, publicou anúncio de teor profissional na impressa paulistana (A Provincia de São Paulo) em 

1878. 

17-SARAIVA, Antônio José (1823-1895). Presidente da Província de São Paulo, entre 1854 e 1855. 

Ministro de Estado. 

18-SASSOFERRATO, Bártolo de (c.1313-1357).Conhecido como Bártolo. Juriconsulto italiano, 

considerado o maior comentador do Direito Romano durante a Idade Média. Escreveu comentários 

sobre todas as partes do Corpus Juris Civilis. 

19-SAVOT, Louis (c.1579-1640).  Médico e higienista francês. 

20-SAXE- Coburgo-Gota, Luís Filipe Maria Fernando Gastão de Orleans  e (1842-1922). Conde d’Eu. 

Príncipe Imperial Consorte do Brasil. 

21-SCHALKEN, Gottfried (1643-1706). Pintor alemão que explorava em seus temas pictóricos, 

sobretudo, os grandes contrastes de luminosidade provocados por velas e candeeiros a óleo. 

22-SCHARD, Luís (?-?). Mestre pedreiro provavelmente alemão, radicado em São Paulo nos meados 

do século XIX.  

23-SCHARPE, Robert (1804-1868). Empreiteiro britânico da San Paulo Railway, que tinha firma com 

seus dois filhos, Paul Wallace e William John (Robert Sharpe & Sons). Ativo em São Paulo entre 1860 

e 1865. Durante a construção da ferrovia foi proprietário da Chácara do Campo Redondo, onde 

morou, sita nos arredores da cidade, nas proximidades da atual Praça Santa Isabel. 

24-SCHMIDT, Afonso Frederico (1890-1964). Jornalista, contista e romancista, nascido em Cubatão. 

25-SCHMIDT, Eva H. J. (?-?). Descendente do engenheiro Hermann Bastide (século XX). 

26-SCHNEIDER, Francisco (?-?). Calceteiro alemão, ativo em São Paulo nos meados do século XIX. 

27-SCHREINER, Luís (1838-1892). Engenheiro e arquiteto alemão, formado na Real Academia de 

Belas Artes de Berlim, radicado no Rio de Janeiro durante a segunda metade do século XIX. 

28-SCHRITZMEYER, João Adolfo (1828-1908). Alemão, fabricante de chapéus. Proprietário e 

morador em São Paulo. 

29-SCHÜCH de Capanema, Guilherme (1824-1908). Engenheiro formado pela Escola Politécnica de 

Viena e naturalista, radicado na Corte. Filho de austríaco, que ocupava o cargo de bibliotecário e 

conservador do Gabinete de História Natural da Imperatriz Leopoldina. 

30-SCHULTZE, Marlis (?- ). Pesquisadora contemporânea. 

31-SCHWARCZ, Lilian Moritz (1957-). Antropóloga, historiadora e professora universitária brasileira. 

32-SCHWINDT, João Pedro (?-?). Chapeleiro de origem alemã, proprietário de um sobrado na 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_de_Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terramoto_de_1755
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpus_Juris_Civilis
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esquina do Largo do Capim com a Rua do Ouvidor, atual José Bonifácio, construído em 1851. 

33-SCORRAR, Jorge (?-?). Ferreiro e “capitalista“  inglês, ativo em São Paulo em meados do século 

XIX. Pai do engenheiro Jorge Black Scorrar. 

34-SCORRAR, Jorge Black (c.1847-1929). Engenheiro, filho de Jorge Scorrar, ferreiro inglês, 

radicado na cidade. Morador em São Paulo. 

35-Sebastião (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   

36-SEBASTIÃO I (Dom) (1554-1578). Rei de Portugal, entre 1557 e 1578 . 

37-SEGAWA, Hugo M. (1956-). Arquiteto, historiador e professor universitário brasileiro. 

38-SEIDE, Eugênio (?-?). Proprietário de fundição estabelecida em São Paulo (décadas de 1870 e 

1880).  

39-SEMASAL (?), Carlos (?-?). Mestre pedreiro, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX 

40-SEMPER, Gottfried (1803-1879). Importante arquiteto e historiador de Arquitetura alemão, um 

dos grandes profissionais do século XIX. 

41-SEPULCHRE, Louis (1845-1930). Antigo funcionário dos Estabelecimentos Lempereur & 

Bernard. Fabricante de lampiões belgas.  

42-SERTÓRIO, Domingos (c.1824-1910). Major. Vereador da Câmara Municipal de São Paulo 

durante os anos 1880. 

43-SEVERO da Fonseca e Costa, Ricardo (1869-1940) Engenheiro português defensor da arquitetura 

tradicionalista brasileira. Iniciador do movimento neocolonial em São Paulo por volta de 1910. 

44-SIEGRIST ou SIECHRIST, Cristiano (?-?).  Pedreiro alemão, ativo em São Paulo nos meados do 

século XIX. 

45-SR.Sigismundo. Personagem fictício, citado na imprensa paulistana ( década de 1870). 

46-SILVA, ? (? -?). Proprietário de fábrica de cerâmica estabelecida em São Paulo (década de 1880). 

47-SILVA, Antônio Salgado da (1805-1888). Visconde da Palmeira, morador em 

Pindamonhangaba. 

48-SILVA, Benedito Antônio da (?-c.1899). Empresário originário da vila de Santo Amaro. Major da 

Guarda Nacional. Irmão do Barão de Tietê.  Rico proprietário e morador em São Paulo. 

49-SILVA, Custódio Fernandes da (?-?). Português, proprietário de olaria em São Paulo (década de 

1860). 

50-SILVA, Domingos José Coelho da (?-?). Português, proprietário da serraria a vapor antes 

pertencente a Antônio José Leite Braga (década de 1870). 

51-SILVA, Felizardo Antônio Cavalheiro e (?-1876). Proprietário e morador em São Paulo, em 

meados do século XIX. 
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52-SILVA, Francisco Carlos da (?-?). Engenheiro durante certo tempo ativo em São Paulo (década de 

1880).  

53-SILVA, Geraldo Gomes da (?- ). Professor universitário pernambucano, autor de uma importante 

obra sobre o uso de ferro na arquitetura brasileira. 

54-SILVA, Guilherme Caetano da (?-?). Morador em São Paulo cuja chácara foi leiloada por falência 

do proprietário em 1860. 

55-SILVA, João Ribeiro da (c.1835-1882). Advogado e empresário paulistano. Banqueiro, sócio dos 

cunhados Bernardo Avelino e Camilo, dois dos irmãos Gavião Peixoto. Dono da Olaria do Bom 

Retiro, adquirida por volta de 1869, e da fábrica de pedra artificial em São Paulo, fundada em 1875. 

Em 1878, montou uma imobiliária para vender terrenos em Santa Ifigênia. Falido, desfez-se de seus  

bens, vindo a falecer em seguida. Morreu pobre aos 47 anos de idade, em 25 de setembro de 1882, 

após longa enfermidade, segundo necrológio do jornal A Província de São Paulo. 

56-SILVA, Joaquim (?-?). Mestre pedreiro, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX.  

57-SILVA, Joaquim Alves da (?-?).  Mestre pedreiro, de provável origem portuguesa, ativo em São 

Paulo no último quartel do século XIX.   

58-SILVA, Joaquim José dos Santos (1799-1876). Cadete Santos, depois Barão de Itapetininga. 

Rico proprietário, morador em São Paulo.  

59-SILVA, José Bonifácio de Andrada e (1763-1838). Estadista brasileiro da maior expressão e 

insigne mineralogista, natural da vila de Santos. 

60-SILVA, José da Costa e (1747-1819). Arquiteto e professor de Arquitetura português. Autor do 

Teatro São Carlos, de Lisboa. 

61-SILVA, José Manuel da (1793-1877). Barão do Tietê. Comerciante originário da vila de Santo 

Amaro. Rico proprietário e morador em São Paulo. 

62-SILVA, Manuel da Fonseca Lima e (1793-1869). Depois Barão de Suruí. Presidente da Província 

de São Paulo, entre 1844 e 1847. 

63-SILVA, Umbelina Luísa da (?-?).Mãe do engenheiro Felipe Hermes Fernandes Trigo de Loureiro. 

64-SILVESTRE, João (?-?). Mestre carpinteiro, ativo em São Paulo no início do século XIX.  

65-SINILI, Nicolau (?-?). Operário da construção civil, de provável origem italiana, ativo em São 

Paulo no último quartel do século XIX.    

66-SMITH, Johanna Maria Amélia (1813-1878). Nascida na cidade do Porto, em Portugal, de 

ascendência inglesa. Mãe do engenheiro Hargreaves. 

67-SMITH, Robert Chester (1912-1975). Historiador de arte norte-americano. 

68-SOARES, João Crispiniano (1809-1876). Conselheiro. Importante jurista paulistano. Presidente 

da Província de São Paulo, entre 1864 e 1865. 
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69-SOARES, João José (1822-1876). Engenheiro prático, morador em São Paulo. 

70-SOARES, José Maria (?-?). Mestre canteiro, de provável origem portuguesa, ativo em São Paulo 

na segunda metade do século XIX.   

71-SOUSA, Abelardo de (1908-1981). Arquiteto carioca formado na Enba (Escola Nacional de Belas-

Artes) em 1933. Depois de formado mudou-se para São Paulo, cidade onde desenvolveu sua 

carreira. 

72-SOUSA, Antônio Francisco de Paula (1819-1866). Médico e político; deputado da Assembleia 

Provincial de São Paulo, entre 1848 e 1849 e entre 1860 e 1863. Senador, Ministro e Conselheiro de 

Estado honorário. Membro da  Família Pais de Barros. Pai do engenheiro de mesmo nome (1843-

1917). 

73-SOUSA,  Antônio Francisco de Paula (1843-1917). Ilustre engenheiro ituano, fundador da Escola 

Politécnica de São Paulo.  Radicado na Capital. Membro da Família Pais de Barros. 

74-SOUSA, Everardo Valim Pereira de (?-?). Bananalense. Diretor do instituto Disciplinar de São 

Paulo. Memorialista da Academia de Direito e historiador. 

75-SOUSA, Francisco Antônio de (?-?). Reinol com direito a brasão de armas, que fez fortuna 

comerciando com o Mato Grosso. Irmão do brigadeiro Luís Antônio de Sousa. Casado na Família 

Pais de Barros.  

76-SOUSA, Irineu Evangelista de (1813-1889). Barão de Mauá. Patriarca dos empresários 

brasileiros.  

77-SOUSA, João de Paula (?-?). Proprietário em São Paulo no último quartel do século XIX. 

78-SOUSA, João Silveira de (1824-1906). Presidente da Província do Ceará. 

79-SOUSA, José Guedes de (1830-1897). Barão de Pirapitingui. Proprietário e morador em São 

Paulo. 

80-SOUSA Júnior, Pedro de Melo (?-?). Engenheiro ituano formado em 1878 na Universidade de 

Siracusa, NY, EUA, atuante em São Paulo na década de 1890. Conheceu Ella Lucy Crandall, sua 

esposa norte-americana, engenheira ela também, quando eram estudantes na Universidade de 

Cornell (ithaca, NY, EUA). Tio-trisavô do autor deste trabalho. 

81-SOUSA, Luís Antônio de (1746-1819). (?-?).Militar de origem portuguesa,  com direito a brasão 

de armas. Atingiu o posto de brigadeiro ao ser reformado em 1818. Enriqueceu com o comércio de 

fazendas e depois com a produção de açúcar. Proprietário e morador em São Paulo. Casado na 

Família Pais de Barros. 

82-SOUSA, Maria Rafaela de Paula (1827-1895). Mãe do engenheiro Antônio Francisco de Paula 

Sousa. Membro da Família Pais de Barros. Moradora em São Paulo. 

83-SOUSA, Pedro Luís Pereira de (?-?). Bananalense, ligado profissionalmente à firma Prado & 
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Chaves. Irmão de Everaldo Valim Pereira de Sousa. Autor de uma obra sobre a Casa Barão de Iguape 

(1959) 

84-SOUSA, Washington Luís Pereira de (1869-1857). Prefeito da cidade de São Paulo entre 1914 e 

1919. Depois, Presidente do Estado de São Paulo, entre 1920 e 1924, e, a seguir, Presidente do 

Brasil, entre 1926 e 1930. Casado na Família Pais de Barros. 

85-SOUTO, Luís Rafael Vieira (1849-1922). Importante engenheiro carioca, radicado no Rio de 

Janeiro. 

86-SPIX, Johann Baptiste Ritter Von (1781-1826). Naturalista alemão, que, conjuntamente com 

Martius, percorreu o Brasil entre 1817 e 1820. 

87-STEVAUX, Eusébio (1826-1904). Engenheiro francês naturalizado brasileiro, durante certo 

tempo ativo em São Paulo (décadas de 1870 e 1880). Atuou com arquiteto “oficial” do governo 

provincial entre 1877 e 1885, reconstruindo ou reformando edifícios governamentais. 

88-STEVENS, G. S. (?-?). Empreiteiro de provável origem inglesa durante certo tempo ativo em São 

Paulo (década de 1880).  

89-SYDOW, Adolfo (?-1902). Alemão, proprietário de serralheria, depois fabricante de máquinas 

pesadas, estabelecido em São Paulo. 

90-SYDOW, Gustavo (?-1907). Proprietário de marcenaria estabelecido em São Paulo a partir da 

década de 1870. 
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                                                                                     T         

1-TARDIEU, Ambroise Auguste (1818-1879). Ilustre médico francês, especialmente dedicado à 

medicina forense. 

2-Tarquínio (?-?). Provável servente liberto, ativo em São Paulo no último quartel do século XIX.   

3-TAUNAY, Afonso d’Escragnolle (1876-1958). Engenheiro e historiador brasileiro. Diretor do 

Museu Paulista, entre 1917 e 1939. Filho do Visconde de Taunay, descendente, portanto, de nobres e 

de artistas franceses, e de uma filha do Barão de Vassouras e neta do Barão de Itambé.  Sua esposa 

era uma Sousa Queirós, ligada à Família Pais de Barros. 

4-TAUNAY, Alfredo D’Escragnolle (1843-1899).  Visconde de Taunay. Engenheiro militar, político e 

escritor. Pai do historiador Afonso de Taunay. 

5-TAVOLARA, ? (?-?).Sobrenome de um dos proprietários de um comércio de material de 

construção estabelecido no Rio de Janeiro, associado a um certo Fiorita (segunda metade do século 

XIX). 

6-TÁVORA, Francisco de Assis de (1703-1759). 3º Conde de Alvor e 3º Marquês de Távora. Fidalgo 

esposo da 3ª Marquesa de Távora, envolvido, juntamente com sua família e outros personagens 

aristocráticos, no rumoroso processo aberto pelo futuro Marquês de Pombal para investigar o 

atentado a D. José I, ocorrido em 1758. 

7-TEALE (Junior), Thomas Pridgin (1831-1923). Médico inglês, filho de prestigioso médico cirurgião, 

de mesmo nome (1800-1867). Autor de uma obra denominada Dangers to health; a pictorial guide to 

domestic sanitary defects, datada de 1881. 

8-TEIVE, Joaquim Lopes de Barros Cabral (1816-1863). Pintor da Academia Imperial de Belas Artes, 

morador no Rio de Janeiro. 

9-TELES, Antônio Queirós (1831-188). Conde do Parnaíba. Ocupou o cargo de Vice-presidente em 

exercício e de Presidente da Província de São Paulo, em 1886, entre 1886 e 1887 e em 1887 (duas 

vezes). 

10-TELES, Jaime da Silva (?-1858). Tenente, sogro de Rufino José Felizardo e Costa. Morador em 

São Paulo. 

11-TELLES, ? Vaz (?-?). Botequineiro, radicado em São Paulo  durante o século XIX. 
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12-THIOLLIER, Alexandre Honoré Marie (?-?). Negociante francês, sócio da firma Thiollier, 

Fernandes & Cia. e pai do escritor René Thiollier (1882-1968). Proprietário da Casa Garraux entre 

1888 e 1896. 

13-THIOLLIER, René (1882-1968). Advogado e escritor. Filho de Alexandre Thiollier. 

14-THOMAS, Konrad (?-?). Mestre calceteiro alemão, que, inadaptado, fugiu das obras públicas, 

conseguindo mais tarde trabalhar como empreiteiro de obras públicas municipais em São Paulo 

(década de 1850). 

15-THUT, Jacob (?-?).   Calceteiro alemão, ativo em São Paulo nos meados do século XIX.  

16-TIBIRIÇÁ, Jorge (1855-1928). Engenheiro, morador em São Paulo. Destacou-se como fazendeiro 

e político. Descendente da família Almeida Prado, de Itú (seu pai adotou o sobrenome de Tibiriçá 

Piratininga). 

17-TOLEDO, Augusto de (1877 ou 1880-?). Engenheiro radicado em São Paulo, durante o início do 

século XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

18-TOLEDO, Benedito Lima de (1936-). Arquiteto, historiador e professor universitário brasileiro. 

19-TOLEDO, José Joaquim de (?-?). Proprietário de olaria estabelecida em São Paulo no inicio do 

século XIX, cujos tijolos foram empregados na construção da abóbada da Ponte do Carmo. 

20-TOLEDO, Luís Pacheco de (?-?). Vereador da Câmara Municipal de São Paulo (1870). 

21-TOLL, ? (?-?). Mestre pedreiro provavelmente de origem inglesa, ativo em São Paulo nos meados 

do século XIX.  

22-TOLLET, Casimir (1828-1899). Embora considerado engenheiro ou arquiteto, Tollet, de fato, não 

passava de um competente mestre de obras.  Francês, dedicou-se principalmente ao projeto de 

hospitais de índole higienista, preocupando-se sobretudo com o sistema de renovação de ar dentro 

das enfermarias.   

23-TORNOTTI, Francisco (?-?).Pintor, provavelmente italiano, estabelecido com sua empresa de 

pintura decorativa em São Paulo durante os anos de 1870. 

24-TORRES, Cândido José Rodrigues (1806-1877). Barão de Itambi. Proprietário de uma casa 

neoclássica no Rio de Janeiro, datada de 1850, com planta em forma de T. Plantas reconstituídas por 

Gilberto Freire em seu Sobrados e Mucambos. 

25-TORRES, José Joaquim Fernandes (1797-1869). Presidente da Província de São Paulo, entre 1857 

e 1859 e entre 1859 e 1860. 

26-TRAIN, Eugène (1832-1903).  Arquiteto francês, autor, em Paris, do plano do Liceu Chaptal 

(1866-1876) e do Liceu Voltaire (1885-1889), entre outros. 

27-TSCHUDI, Johann Jakob von (1818-1889). Naturalista e explorador suiço. Visitou a América 

Latina entre 1857 e 1859. Durante os anos de 1860 e 1868 atuou como embaixador da Suiça no Brasil 
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              V 

1-VACQUER, Théodore (1824-1899). Arquiteto e arqueólogo. Considerado o pai da 

arqueologia parisiense. Autor de uma coleção de álbuns denominada Maisons les plus 

remarquables de Paris (1860-1870) destinada a divulgar os mais notáveis exemplos de 

atualidade arquitetônica de então. 

2-VALADÃO, Padre João Vicente (?-1883). Vigário da Conceição de Guarulhos. Deputado da 

Assembleia Provincial de São Paulo por várias legislaturas (1857-1863; 1866-1867; 1870-1879 e 1882-

1883).  

3-VALE, Manuel da Costa (?-?).Alferes. Escultor (e talvez canteiro), radicado em São Paulo no início 

do século XIX. 

4-VANDERLEI, Joaquim Floriano (? -1892). Padre pernambucano, proprietário de olaria 

estabelecida em São Paulo na segunda metade do século XIX. 

5-VASCONCELOS, João Francisco de (? -?).  Mestre pedreiro, ativo em São Paulo na segunda 

metade do século. 

6-VAUTHIER, Louis Léger (1815- 1877). Engenheiro francês, ativo no Recife entre 1840 e 1846. 

7-VAZ, Antônio José (?-1877). Engenheiro prático, morador em São Paulo. 

8-VEDRAS, Jorge José Pinto (?-?). Pintor ativo em São Paulo nos meados do século XIX. 

9-Venâncio (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   

10-VERDI, Giuseppe (1813-1901). Famoso compositor de óperas italiano. 

11-VERGUEIRO, José Pereira de Campos (c.1820-?). Fazendeiro; deputado da Assembleia Provincial 

de São Paulo, entre 1858 e 1859. 

12-VERGUEIRO, Nicolau Pereira de Campos (?-?). Filho do senador homônimo. Deputado da 

Assembléia Provincial de São Paulo, entre 1835 e 1847. 

13-VIANA, Antônio Ferreira (1833-1903). Magistrado, jornalista e político brasileiro. Ministro de 

Estado. 

14-VIANA, Bento (?-?). Primeiro proprietário da Sereia Paulista, estabelecimento de banhos 

paulistano. 

15-VIANA, Ernesto da Cunha de Araújo (1851-1920). Engenheiro, proprietário da Revista dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1815
http://pt.wikipedia.org/wiki/1877
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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Constructores, editada no Rio de Janeiro entre 1886 e 1889. Depois, professor da Escola de Belas 

Artes e defensor da arte colonial brasileira. 

16-VIANA, João Caldas (1837-1891). Presidente da Província do Rio de janeiro. Depois Barão de 

Pirapetininga. 

17-VIANA, Paulo Fernandes (1758-1821). Intendente geral de polícia do Rio de Janeiro, no tempo da 

chegada da Corte portuguesa ao Brasil. 

18-Vicente (?-?). Escravo operário da construção civil, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.  

19-Vidinha. Personagem fictício do romance A conquista, de Coelho Neto. 

20-VIEIRA, Domingos (?-1854). Frade dos Eremitas Calçados de Santo Agostinho. Autor de O 

Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Língua Portugueza, obra em cinco volumes  publicada 

postumamente de 1871 a 1874. 

21-VIGARELLO, George (?- ). Historiador francês contemporâneo, autor de uma obra sobre a 

evolução dos hábitos de higiene na Europa. 

22-VIGNOLA,  Giacomo Barozzi da  (1507-1573). Arquiteto italiano maneirista, autor de um tratado 

que estabeleceu os cânones da arquitetura antiga, muito popular nos séculos posteriores. 

23-VILALVA, Saturnino Francisco de Freitas (?- 1896). Engenheiro prático proveniente de 

Guarulhos, morador em São Paulo. 

24-VILLANOVA, ? (?-?). Provável engenheiro, talvez de origem espanhola (aragonesa), sócio de um 

certo Aurélio numa empresa estabelecida na Corte, com filial em São Paulo, durante a década de 

1880.  

25-VILLARONGA y Panella, José Maria (c.1809-1894). Pintor e arquiteto  catalão. No final da vida, 

radicado em São Paulo (desde 1875). 

26-VINCI, Leonardo da (1452-1519). Extraordinário polímata do Renascimento Italiano, a quem é 

atribuída a inspiração para a escada de dupla hélice do Castelo de Chambord. Escada essa iluminada 

de modo zenital. 

27-VIOLLET-LE-DUC, Eugène  Emmanuel (1814-1879). Arquiteto francês, considerado um dos 

maiores teóricos de arquitetura na história ocidental.  Famoso por suas restaurações de edifícos 

medievais. Interessava-se pela procura de um estilo próprio para a arquitetura do século XIX, 

apostando nas novas técnicas de construção. 

28-VIOTTI, Hélio Abranches (1906-2000). Padre jesuíta. Historiador, especialista em José de 

Anchieta. 

29-VÍTOR MANUEL II (1820-1878). Rei da Itália, entre 1861 e 1878. 
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30-VITRÚVIO (I século a. C.) Arquiteto e engenheiro romano, autor do único tratado de arquitetura 

antiga que chegou até nós. 

31-VOSS, Rudolf (?-?). Feitor, de provável origem alemã, ativo em São Paulo no último quartel do 

século XIX.   
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                                                         W X Z 
1-WAEHNELDT, Karl Frederich Gustave (1830-1873) Arquiteto alemão durante certo tempo atuante 

no Rio de Janeiro. Um dos introdutores do Ecletismo no Brasil. 

2-WEBER, Maximillian Carl Emil (1864-1920). Economista, sociólogo e filósofo alemão. Considerado 

um dos fundadores da Sociologia. Sua influência estendeu-se por várias áreas do conhecimento 

3-WENDT, Theodor (?-?). Autor de zincogravuras publicadas na Revista Medica de S. Paulo na 

passagem do século XIX para o XX. 

4-WEBENDÖRFER, Cristiano (?-?). Negociante e proprietário da loja Ao Cosmopolitano em São 

Paulo nos anos de 1880. 

5-WISSENBACH, Maria Cristina (?- ). Historiadora e professora universitária brasileira 

contemporânea 

6-WITTE, Guilherme (?-?). Negociante, aparentemente alemão, com loja de presentes estabelecida 

em São Paulo (década de 1880). 

7-WOLF, Sylvia (?- ). Arquiteta e professora universitária brasileira contemporânea.  

8-WOLFF, Egon (?-?) e Frieda (?-?). Casal de pesquisadores dedicado à história dos judeus no Brasil 

(século XX). 

9-WYZEWSKI, Cristino (?-?). Engenheiro polonês, durante certo tempo ativo em São Paulo (década 

de 1840). 

 

 

 

 

1-XAVIER, Helena (?- ). Neta do engenheiro Von Pettkammer. 

2-XAVIER de Matos, João Teodoro (1828-1878). Lente da Academia de Direito de São Paulo. 

Deputado da Assembleia Provincial de São Paulo, entre 1856 e 1857 e entre 1860 e 1865. Presidente 

da Província de São Paulo, entre 1872 e 1875.  
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1-ZAPP, Carlos (?-?).  Mestre pedreiro provavelmente alemão, radicado em São Paulo nos meados 

do século XIX.   

2-ZAPP, Guilherme (?-?). Mestre pedreiro provavelmente alemão, radicado em São Paulo nos 

meados do século XIX.   

3-ZAPP, Pedro (?-?). Mestre pedreiro provavelmente alemão, radicado em São Paulo nos meados 

do século XIX.  


