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Traços biográficos 

rancisco de Paula Rodrigues Alves nasceu na fazenda de Pinheiro Velho, pertencente a seu avô materno, no Municí-

pio de Guaratinguetá, no vale do Paraíba, Estado de S. Paulo, em 7 de julho de 1848. 

Era filho de Domingos Rodrigues Alves, emigrante por-

tuguês no Brasil, natural do lugar de Silveiro, na Corre-

lhã, em Ponte de Lima e de Isabel Perpétua de Marins, brasileira, 

natural de Guaratinguetá. 

O seu pai imigrou para o Brasil em 1832, sozinho, com apenas tre-

ze anos de idade. Fixou-se no Rio de Janeiro nos primeiros cinco 

anos, onde trabalhou para um comerciante português na Rua da 

Quitanda. Após este período, teve problemas de saúde e migrou 

para o interior paulista sob recomendação médica.  

 
 

  

O jovem prosperou em Guaratinguetá e em 1843 casa-se com Isabel Perpétua, 

filha de uma família tradicional da região, que ocupava postos na administração 

local desde o século XVIII.  

 
 

Terceiro filho, de 13 irmãos, Francisco de Paula fez os primeiros estudos em 

Guaratinguetá. Destacando-se nas primeiras letras foi o único dos irmãos envia-

do a estudar na Corte. 

 

 

 

1859  Ingressa no internato do Colégio Pedro II, onde estudou durante 7 anos. Este estabelecimento de ensino era res-

ponsável pela educação de uma parte da elite imperial contava na época com homens ilustres e professores dis-

tintos que integravam o corpo docente. O curso do Colégio Pedro II 

era predominantemente humanístico, danda ênfase à Geografia, à 

História e às línguas estrangeiras, entre as quais sobressaia o ensino 

do Latim e do Francês. 

O jovem Rodrigues Alves destacava-se entre os restantes alunos e 

era agraciado com o primeiro prêmio do colégio em quase todos os 

anos de sua formação (FRANCO, 1973: 12). O seu desempenho aca-

démico despertava a atenção do Imperador, que o interrogava sem-

pre sobre seus estudos, quando de suas visitas ao internato do colé-

gio (FRANCO, 1973: 12).  

Fazenda de Pinheiro Velho—local de nascimento de Rodrigues Alves 

Fonte: FAGUNDES, Roberto Joaquim – Conselheiro Presidente Rodrigues Alves [Em linha]. 2010 [Consult. 17 dez. 2018]. Disponível na Internet:< http://presidenterodriguesalves.blogspot.com/2010/05/conselheiro-presidente-rodrigues-

alves.html> 

Colégio Pedro II onde estudou Francisco Rodrigues Alves 

Fonte: Pesquisa na internet em  https://diariodorio.com/historia-do-colegio-pedro-ii/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Col%C3%A9gio_Pedro_II_-_Rio_de_Janeiro.jpg


 

Traços biográficos 

 
 

1865  Rodrigues Alves forma-se bacharel, em Letras, pelo Colégio Pedro II.  

No início do ano seguinte, ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo, instituição que, juntamente com a congê-

nere de Recife, era a principal responsável pela formação superior da elite política brasileira.  
 

A turma de Rodrigues Alves era constituída por brilhantes alunos, 

mas este destacava-se nos estudos, sempre aprovado com o 

grau máximo. O ambiente da Faculdade do Largo de São Fran-

cisco era dominado pela paixão literária, pela poesia e pela ativi-

dade política.  

 

1870  Rodrigues Alves forma-se em Direito. Por influ-

ência do seu tio, o Visconde de Guaratinguetá, 

regressa à sua terra natal e ascende no mesmo ano à condição 

de promotor interino de Guaratinguetá.  
 

1872  É eleito Deputado Provincial por São Paulo e em 1873 é nomeado Juiz de Direito de Guaratinguetá  até 1874.  

 
 

1875  O jovem juiz casa-se com a sua prima, Guilhermina Cândida de Oliveira Borges e, até 1877, dedica-se à advocacia, 

à ampliação de suas bases eleitorais na Província e ao desenvolvimento de negócios privados com o seu irmão, de 

quem se torna sócio em duas empresas agrícolas.  
 

1878  É eleito Deputado Geral e, em 1888 Presidente da Província de São Paulo, cargo que exerce com grande eficácia, 

o que lhe rende o título honorífico de Conselheiro do Império, dado pela Monarca Regente, a Princesa Isabel. 

Com o advento da República, é eleito, em 1891, Deputado Constituinte, e ainda exerce os cargos de Ministro da Fazenda e de 

Senador. 

1900  Como Presidente do Estado de São Paulo, cria as Escolas Normais, a Escola de Medicina de São Paulo e inicia a 

Campanha Sanitária em São Paulo. 

 

 

 

 

Faculdade de Direito em São Paulo onde se formou Rodrigues Alves. 

Fonte: Pesquisa na internet em https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Faculdade_direitoSP1.jpg 

Conselheiro Rodrigues Alves 

Fonte: Fonte: FAGUNDES, Roberto Joaquim – Conselheiro Presidente Rodrigues Alves [Em linha]. 2010 [Consult. 17 dez. 2018]. Disponível na Inter-

net:< http://presidenterodriguesalves.blogspot.com/2010/05/conselheiro-presidente-rodrigues-alves.html> 

Homenagem do Clube Filatélico de Guaratinguetá no centenário de falecimento do Conselheiro Rodrigues Alves 

Fonte: Pesquisa na internet em http://lorenafilatelia.blogspot.com/2016/01/francisco-de-paula-rodrigues-alves.html 
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Medalha com os Presidentes Theodore Roosevelt e Rodrigues Alves - Terceira Conferência Internacional Americana  
de 1906 
Fonte: Pesquisa na internet em https://www.antonioferreira.lel.br/peca.asp?ID=5609&ctd=8&tot=&tipo= 
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1902  É eleito Presidente da República, defendendo e empreendendo, com grande energia, um plano de modernização 

do país, com o intuito de inseri-lo no cenário econômico internacional. Consegue extinguir a febre amarela e 

urbaniza a Capital Federal; reforma portos, cria estradas de ferro, e consegue a ampliação do território nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1912  Após breve período de afastamento, assume, 

novamente, a Presidência de São Paulo, 

realizando grandes obras e em 1916 exerce o cargo de Senador. 
 

 

1918  Em 15 de novembro, é eleito, pela segunda vez, 

para a Presidência da República, mas não toma 

posse da devido a problemas de saúde. 
 

1919  Falece em 16 de janeiro, na sua casa, no Rio de Janeiro. O seu corpo foi velado na capela do Palácio do Catete 

e depois sepultado em Guaratinguetá, no Cemitério da Irmandade do Senhor dos Passos. 

 

 

Presidente Rodrigues Alves, no Rio de Janeiro. 

Fonte:  Pesquisa na internet em http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/discover?rpp=10&page=1&query=rodrigues+alves&group_by=none&etal=0 

 

Solenidade de abertura oficial das obras de construção da Avenida Central, no Rio de Janeiro, com o Presidente Rodrigues Alves, no dia 08 de março de 1904. 

Fonte:  Pesquisa na internet em http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/discover?rpp=10&page=1&query=rodrigues+alves&group_by=none&etal=0 

Homenagem no Conselho Municipal com o Presidente Rodrigues Alves, em 28 de setembro de 1906. 

Fonte:  Pesquisa na internet em http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/discover?rpp=10&page=1&query=rodrigues+alves&group_by=none&etal=0 

 

Inauguração da Escola Tiradentes com o Presidente Rodrigues Alves, em 25 de novembro de 1905. 

Fonte:  Pesquisa na internet em http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/discover?rpp=10&page=1&query=rodrigues+alves&group_by=none&etal=0 

 

Inauguração da Escola Modelo Estácio de Sá com o Presidente Rodrigues Alves, em 01 de novembro de 1906. 

Fonte:  Pesquisa na internet em http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliana/discover?rpp=10&page=1&query=rodrigues+alves&group_by=none&etal=0 
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http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cemit%C3%A9rio_da_Irmandade_do_Senhor_dos_Passos&action=edit&redlink=1


 

1848 – A 7 de julho, nasce, em Guaratinguetá, Francisco de Paula Rodrigues Alves. 

1859 – Ingressa no Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. 

1866 – Matricula-se na Faculdade de Direito de São Paulo. 

           É redator na Imprensa Acadêmica 

1870 - Conclui o Bacharelato em Direito na Faculdade de Direito de São Paulo. 

           É redator de “Opinião Conservadora”. 

           Discursa em homenagem aos soldados recém chegados da Guerra do Paraguai. 

           É nomeado Promotor Interino em Guaratinguetá. 

           É nomeado Promotor Público em São Paulo. 

1872 – É eleito à Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo. 

1873 – É nomeado Juiz Municipal e Juiz Substituto em São Paulo. 

1875 – Casa-se com Ana Guilhermina de Oliveira Borges. 

1875-1877 – Exerce advocacia na sua terra natal. 

1876 – Com seu irmão Virgílio funda as empresas agrícolas “Viúva Borges e Genros” e “Rodrigues Alves e Irmão”. 

1879-1884 – É vereador e Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá. 

1885 – É eleito Deputado Geral. 

1887 – É nomeado pelo Governo Imperial, Presidente da Província de São Paulo. 

            Enfrenta levantes de escravos e faz aprovar a Lei da Imigração. 

1888 – A 19 de agosto recebe da Regente Princesa Isabel, o título de Conselheiro. 

1889 – Com a Proclamação da República Rodrigues Alves volta para Guaratinguetá. 

1890 – É eleito Deputado Federal ao Congresso Nacional Constituinte. 

1891 – É nomeado Ministro da Fazenda de Floriano Peixoto. 

            Neste ano falece a sua filha e a 18 de dezembro falece sua esposa Ana Guilhermina. 

1893 – É eleito Senador da República por São Paulo. 

1894 – É nomeado Ministro da Fazenda de Prudente de Morais. 

1897 – É reeleito Senador da República. 

1900 – Rodrigues Alves é, pela segunda vez, Presidente de São Paulo 

1902 – É eleito PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 

1907-1908 – Viaja para a Europa. 

1912 – Pela terceira vez é Presidente de São Paulo. 

1913 – Reforma do Judiciário Estadual e criação da Primeira Escola de Aviação no Brasil. 

1916 – É novamente eleito Senador por São Paulo. 

1918 – É eleito pela segunda vez, PRESIDENTE DA REPÚBLICA, porém, não toma posse devido a problemas de saúde. 

1919 – A 16 de janeiro, Rodrigues Alves falece no Rio de Janeiro e é sepultado em Guaratinguetá no dia seguinte, no Cemitério “Senhor dos Passos”. 

Fotografia de Rodrigues Alves, a óleo sobre Tela, pertencente ao acervo do Museu da República, no Rio de Janeiro. 

Fonte: FAGUNDES, Roberto Joaquim – Conselheiro Presidente Rodrigues Alves [Em linha]. 2010 [Consult. 17 dez. 2018]. Disponível na Inter-

net:< http://presidenterodriguesalves.blogspot.com/2010/05/conselheiro-presidente-rodrigues-alves.html> 

Cronologia 
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O período presidencial de Rodrigues Alves: 

Principais projetos desenvolvidos 
Francisco de Rodrigues Alves foi eleito duas vezes Presidente da República do Brasil, cumprindo integralmente o primeiro 

mandato (1902 - 1906), mas falecendo antes de assumir o segundo mandato – que deveria se estender de 1918 a 1922 -. 

 

Projeto modernizador do Rio de Janeiro: grande reforma urbana 

 - Política de modernização voltada para a reurbanização de áreas e locais públicos que se encontravam em situação de 

degradação; 

- Implementação de saneamento na cidade, abastecimento de água, renovação da rede de esgotos e da expansão de iluminação 

pública, que respondia a uma demanda por salubridade urbana. (CHALHOUB, 1996: 29-30); 

- Obras de melhoramento do porto do Rio de Janeiro - onde só podiam atracar navios de pequena dimensão -; 

- Alargamento de ruas e construção de novas avenidas - avenida Central, avenida Beira Mar e avenida do Mangue - necessárias 

para o transporte de mercadorias –, a criação de grandes edificios, praças e jardins, numa tentativa de assemelhar a cidade do Rio 

de Janeiro à capital francesa – Paris- e a implementação de iluminação pública.  

- Obras de arquitetura e grandes obras de infra-estrutura como a construção do Teatro Municipal, , da Escola de Belas Artes (atual 

Museu Nacional de Belas Artes) e a antiga sede do Supremo Tribunal Federal, a Biblioteca Nacional, a Faculdade de Direito do 

Recife e as Faculdades de Medicina de São Paulo e do Salvador da Baía. 

Avenida Central aberta na presidência de Rodrigues Alves 

Avenida Central aberta na presidência de Rodrigues Alves, atual avenida Rio Branco 

Fonte: Pesquisa na internet em https://diariodorio.com/historia-da-avenida-rio-branco/ 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro mandado edificar na presidência de Rodrigues Alves. 

Fonte: pesquisa na internet em https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1023300114-rj158-carto-postal-antigo-teatro-municipal-rio-de-janeiro-_JM 

Avenida Central aberta na presidência de Rodrigues Alves, atual avenida Rio Branco 

Fonte: Pesquisa na internet em https://www.alamy.com/stock-photo-rio-de-janeiro-brazil-avenida-central-66176689.html 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro mandado edificar na presidência de Rodrigues Alves. 

Fonte: pesquisa na internet em https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1023300114-rj158-carto-postal-antigo-teatro-municipal-rio-de-janeiro-_JM 
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Colégio Pedro II onde estudou Francisco Rodrigues Alves 

Fonte: Pesquisa na internet em  https://diariodorio.com/historia-do-colegio-pedro-ii/ 
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O período presidencial de Rodrigues Alves: 

Principais projetos desenvolvidos 
 

 
“Pelo trabalho e pela carreira política brilhante, serve como exemplo de conduta e moral para a política do nosso tempo” 

Joaquim Roberto Fagundes, 30 maio 2010 

 
 

Projeto de implementação de Saúde Pública: obrigatoriedade de vacinação   
 

1903  Rodrigues Alves tinha como um dos seus principais projetos o combate às epidemias existentes no Rio de Janei-

ro, designadamente a peste bubónica, a febre amarela e a varíola.  Com grande responsabilidade em manter a ci-

dade limpa, e longe de tantas doenças infeciosas, nomeia, o médico e cientista Osvaldo Cruz para responsável pelo saneamento.  

Para combater essas doenças o médico agiu no sentido de eliminar o propagador das enfermidades, ou seja, o mosquito, no caso 

da febre amarela, e os ratos, no caso da peste. Para combater o mosquito, transmissor da febre, foram postos em ação guardas 

“mata-mosquitos” que visitavam as casas em várias regiões da cidade, muitas vezes acompanhados por soldados da polícia. O com-

bate aos ratos foi associado à intensificação da limpeza pública. Para o controle da varíola, foi aprovada uma lei que, visando à vaci-

nação em massa da população, tornou a vacina obrigatória.  

Esta lei levou a população carioca ao protesto nas ruas, no dia 10 de fevereiro de 1904, movimento que ficou conhecido como a 

‘Revolta da Vacina’. 

 

 

Capa da Revista da Semana ilustrando a Revolta da Vacina, outubro de 1904. 

Fonte: Pesquisa na internet em https://www.coladaweb.com/historia-do-brasil/revolta-da-vacina 

Bonde derrubado pela população na Praça da República, Rio de Janeiro, durante a Revolta da Vacina (Foto: Wikimedia 

Commons/Divulgação) 

Fonte: Pesquisa na internet em https://saude.abril.com.br/blog/tunel-do-tempo/febre-amarela-como-oswaldo-cruz-

derrotou-a-doenca-ha-um-seculo/ 

Bonde derrubado pela população durante a Revolta da Vacina  

Fonte: Pesquisa na internet em http://www.clebinho.pro.br/wp/?p=12243 
Caricatura do Presidente Rodrigues Alves de 15/11/1902-15/11/1906 

Fonte: Pesquisa na internet em https://www.pinterest.pt/pin/309552174360761863/ 

 

Capa da revista “O Malho” de 26 de novembro de 1904 com caricatura do presidente Rodrigues Alves 

Fonte: pesquisa na internet em  http://omalho.casaruibarbosa.gov.br 

Capa da revista “O Malho” de 11 de fevereiro de 1905 com caricatura do médico  Osvaldo Cruz responsável pela vacinação 

Fonte: pesquisa na internet em  http://omalho.casaruibarbosa.gov.br 

Caricatura da vacina obrigatória com Rodrigues Alves e Osvaldo Cruz 

Fonte: FAGUNDES, Roberto Joaquim – Conselheiro Presidente Rodrigues Alves [Em linha]. 2010 [Consult. 17 dez. 2018]. 

Disponível na Internet:< http://presidenterodriguesalves.blogspot.com/2010/05/conselheiro-presidente-rodrigues-

alves.html> 
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O período presidencial de Rodrigues Alves: 

Principais projetos desenvolvidos 

 

A anexação do Acre 

A presidência de Rodrigues Alves teve como missão a resolução de uma importante questão diplomática, que foi a anexação do 

Acre, resguardando a soberania territorial brasileira sobre a região e evitando abalos às relações entre Brasil e Estados Unidos no 

panorama continental.  

Esta região que originariamente pertencia à Bolívia era habitada por muitos brasileiros - seringueiros brasileiros -, atraídos pela 

extração da borracha que não aceitavam o domínio da Bolívia e proclamaram a independência da região, após terem vencido as 

forças enviadas para expulsá-los. Para agravar a situação, a Bolívia arrendara o território à companhia americana Bolivian 

Syndicate, concedendo-lhe amplos poderes sobre o território do Acre. O Brasil, para defender os interesses dos brasileiros 

estabelecidos no território, resolveu ocupá-lo militarmente e negociá-lo com a Bolívia. O tratado de Petrópolis (17 de novembro de 

1903) incorporou definitivamente a região acreana ao Brasil, que pagou 2 milhões de libras esterlinas como indenização à Bolívia e 

à empresa americana. 

O Brasil comprometeu-se a construir a estrada de ferro Madeira Mamoré, 

fundamental para a economia boliviana. Nas ruas o povo saudava com 

muito espírito e sem cerimônia os triunfos diplomáticos e dizia: “Dinheiro 

haja, senhor barão”.  

 

O Convênio de Taubaté 
 

1906  Realização do Convênio de Taubaté - encontro efetuado 

pelos governadores dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na cidade paulista de Taubaté - 

com o objetivo de encontrarem uma política estatal para garantir a rentabilidade da cafeicultura brasileira, numa tentativa de salvar 

o café brasileiro da crise mundial. Consistiu num plano de intervenção estatal na cafeicultura brasileira, ocorrido em fevereiro de 

1906.O objetivo era que os governos estadual e federal comprassem o café excedente no mercado. Dessa forma, haveria elevação 

dos preços do produto e estariam garantidos os lucros dos cafeicultores. 

O presidente Rodrigues Alves não se dispôs a assumir o ônus desta política, visto que a mesma prejudicaria as finanças públicas 

do país. No entanto, acabou por ceder aos anseios das elites agrárias e firmou o Convênio de Taubaté que foi aprovado por ampla 

maioria no Congresso Nacional (107 a 15 na Câmara e 35 a 4 no Senado) e transformou-se no Decreto nº 1.489, de 6 de agosto 

de 1906 

 
 

 

 

Negociadores do Tratado de Petrópolis, em 1903, na presidência de Rodrigues Alves. O Barão do Rio Branco encontra-se ao centro.  

Fonte: Pesquisa na internet em  http://www.brasil-turismo.com/acre/historia.htm 

Caricatura do  Convénio  de Taubaté 

Fonte: Pesquisa na internet em  https://conhecimentocientifico.r7.com/o-que-foi-o-convenio-de-taubate-e-porque-ele-nao-deu-certo/ 

http://omalho.casaruibarbosa.gov.br/index.asp?lk=50&pagina=23# 
O Convénio  de Taubaté na Revista “O Malho” de 3 de março de 1906 

Fonte: Pesquisa na internet em  http://omalho.casaruibarbosa.gov.br/index.asp?

lk=50&pagina=23# 

https://www.educabras.com/ensino_medio/materia/historia/historia_do_brasil/aulas/governo_de_rodrigues_alves
https://cienciapolitica.cienciassociais.ufg.br/up/339/o/4_2015_Andre_Pitaluga.pdf
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O Ex-Presidente da Republica Brazileira em Lisboa: seis horas na nossa capital. Illustração Portugueza [Em linha]. (3 junho 1907). [Consult. 18 dez. 2018]. Disponível na Internet:< http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1907/N67/N67_master/N67.pdf> 

 

 

 

 

A visita de Rodrigues Alves à Europa  

Rodrigues Alves, termina o seu mandato político, deixa a sua residência no Rio de Janeiro e volta à sua cidade natal. No percurso 

do Rio de Janeiro até Guaratinguetá recebe uma consagração pública, nunca vista até então, através de entusiásticas 

manifestações de apreço em todas as estações onde o vagão presidencial do comboio parava. 

Após algum tempo de descanso na sua cidade, empreende uma viagem à Europa, onde foi recebido com demonstrações de reco-

nhecimento pela sua profícua ação no Governo.  

 

1907  Primeira viagem realizada pelo Presidente Rodrigues Alves à Europa, com as filhas e filhos, desligada de qual-

quer função pública e política. 

Esta viagem encheu as primeiras páginas da imprensa nacional e local da época. A notícia foi explanada  na revista ilustrada de 

Portugal e do Estrangeiro “Occidente”, no dia 30 de maio de 1907, no Jornal “O Século” através da revista “Illustração Portuguesa” 

de 03 de junho de 1907.  

Rodrigues Alves desembarcou em Lisboa no dia 22 de maio de 1907, pelas 6 horas da manhã . Vindo no vapor Aragon, visitou a 

capital durante o período da escala do vapor – seis horas - que o conduzia à Europa. Sob uma chuva grossa e quase ininterrupta o 

ilustre visitante percorreu alguns pontos de interesse - o Mosteiro dos Jerónimos e o Museu dos Coches Reais- . Em automóvel o 

Presidente percorreu também outras zonas importantes e passeou nas novas avenidas de Lisboa, visitando a estátua equestre do 

Terreiro do Paço. 

Nesta visita o Presidente Rodrigues Alves prometeu voltar a Portugal numa estadia mais prolongada para visitar a capital e ficou 

emocionado ao refereir-se a Ponte de Lima, no momento em que recebeu, inesperadamente, os cumprimentos da Camâra Municipal 

de Ponte de Lima. 

Rodrigues Alves com a família, em Lisboa, durante a paragem da viagem à Europa, em 3 de junho de 1907 

Fonte: Pesquisa na internet em http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1907/N67/N67_master/N67.pdf 

Rodrigues Alves com a família, em Lisboa, durante a paragem da viagem à Europa, em 3 de junho de 1907 

Fonte: Pesquisa na internet em http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1907/N67/N67_master/N67.pdf 



Referências bibliográficas: 

Jornal Comércio do Lima, n.º 116, de 29 de outubro de 1908   

 

 

A visita de Rodrigues Alves a Ponte de Lima 

1908  Esta vila minhota e graciosa recebeu a sua visita no dia 29 de outubro. Como noticia o Jornal Comércio do 

Lima, o Presidente Rodrigues Alves chegou de automóvel a Ponte de Lima, pelas 2 horas da tarde, vindo de 

Viana do Castelo. Vinha acompanhado pelo seu filho, Dr. José Rodrigues Alves e pelo Consul brasileiro do Porto e foi anunciada a 

sua chegada com lançamento de foguetes. Dirigiu-se para a Praça da Rainha onde era aguardado pelas autoridades maiores do 

concelho – Câmara Municipal, autoridades administrativa, judicial, eclisiástica, Bombeiros Voluntários, Associação Comercial, 

Assoicação de Socorros Mútuos dos Artistas – porfessores e estudantes do liceu, outras corporações, muito povo e a banda de 

música dos artistas que o saudaram com “muitos vivas” e muitas palmas.  

Depois seguiram para os Paços do Concelho, acompanhados por toda a população, e o Sr. 

Presidente da Câmara agradeceu a honrosa visita e leu um excelente discurso de apreço, estima e 

respeito. O Dr. Rodrigues Alves, num belo improviso, agradeceu, visilvelmente comovido, as 

manifestações de carinho e consideração. Posteriormente o Comandante dos Bombeiros Voluntários 

dirigiu-lhe umas palavras de congratulação e convidou-o a visitar a Associação dos Bombeiros 

Voluntários. 

Finda a visita aos Bombeiros o ilustre visitante foi encaminhado para o Palacete Vila Morais, a 

convite do seu proprietário –  João Rodrigues de Morais -, brindando-o com uma taça de 

champagne.  

O percurso até ao palcete foi sempre feito com as autoridades locais, com o povo, música, “muitos 

vivas” e foguetes. 

À chegada ao palacete começou a trovejar e a intensa chuva, que se fez sentir durante toda a tarde, impediu Rodrigues Alves de 

visitar os seus parentes na Correlhã, conforme desejava. 

Apesar deste imprevisto, e por manifesta vontade de ver os seus familiares, o Sr. Prior 

da vila – Monsenhor Pereira Lima – deslocou-se no seu automóvel à Correlhã e trouxe 

até ao palacete a família do visitante. Rodrigues Alves recebeu-os com tamanho e 

afetuoso carinho que comoveu algumas das pessoas presentes que assitiram ao 

encontro familiar. 

No palacete o Dr. Rodrigues Alves, o seu filho e o Consul conversaram muito 

amalvelmente com todas as pessoas presentes. 

Por volta das 5 horas e como a chuva não abrandava, o Sr. Morais colocou á disposição do Dr. Rodrigues Alves o seu automóvel 

para efetuarem a viagem, mais confortavelmente, até ao Porto. 

A visita a ponte de Lima terminou com música e com o hino brasileiro. 

Durante a sua estadia o Presidente Rodrigues Alves manifestou sempre o seu 

reconhecimento pelo bom acolhimento que teve nesta vila, referindo que levava as mais 

gratas recordações de Ponte de Lima. 

Parque e Palacete da Villa Moraes 

Fonte: Pesquisa na internet em https://www.pontedelimacultural.pt 

Palacete Villa Moraes 

Fonte: Pesquisa na internet em https://www.pontedelimacultural.pt 

Rodrigues Alves 

Fonte: FAGUNDES, Roberto Joaquim – Conselheiro Presidente Rodrigues Alves [Em linha]. 2010 

[Consult. 17 dez. 2018]. Disponível na Internet:< http://presidenterodriguesalves.blogspot.com/2010/05/

conselheiro-presidente-rodrigues-alves.html> 



Homenagens Póstumas 

Rodrigues de Morais era considerado um homem de finíssima educação, possuidor de um espírito inteli-

gente e culto, associado a um “grande coração” e a um enorme caráter. 

Testemunhas várias falam da sua dedicação à família e, de modo especial, à atenção que consagrou aos 

filhos, após a morte da sua esposa. 

O escritor Brito Broca, no livro "Memórias", traz o testemunho insuspeito da sua avó que o definia como 

"homem delicado e boníssimo" (Broca,1968). 
 

São várias as homenagens à memória do presidente amado pelos brasileiros, tendo-se destacado pela 

humildade e honradez, em ações perpetuadas por tamanha grandeza.  
 

Destacamos as principais homenagens póstumas no Brasil: 
 

- PRAÇA E ESTÁTUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 

É a principal praça de Guaratinguetá, localizada no centro 

histórico do município e encontra-se embelezada com uma 

estátua de Rodrigues Alves, inaugurada no local em 1923. O 

monumento foi fabricado em bronze sobre pedestal de granito. 

Na obra do artista Antonino Pinto de Matos está inscrito: “ao seu 

grande filho Conselheiro Rodrigues Alves, Guaratinguetá”. -  

 
 - ESCOLA ESTADUAL CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 

A Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves é a atual 

denominação da antiga Escola Complementar. Instalada em 

1902, transformou Guaratinguetá num importante centro 

formador e difusor de cultura na região, graças ao excelente nível 

de ensino.  

- MUNÍCIPIO PRESIDENTE ALVES 

Presidente Alves é um município brasileiro do estado de São 

Paulo. Os seus habitantes são apelidados de alvenses.  

Referências bibliográficas: 
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Estátua Conselheiro Rodrigues Alves, em Guaratinguetá 

Fonte:  http://www.camaraguaratingueta.sp.gov.br/pontos-turisticos-2/  

Escola Conselheiro Rodrigues Alves, em Guaratinguetá 

Fonte:  https://www.facebook.com/institutodeeducacaoconselheirorodriguesalves/photos/a.240042902813171/240042906146504/?type=3&theater 

Estação do Município Presidente Alves 

Fonte: http://www.memorialdosmunicipios.com.br/listaprod/memorial/historico-categoria,110,H.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
http://www.jornalolince.com.br/2014/dez/focus/6017-francisco-de-paula-rodrigues-alves-i
http://www.camaraguaratingueta.sp.gov.br/pontos-turisticos-2/
https://www.facebook.com/institutodeeducacaoconselheirorodriguesalves/photos/a.240042902813171/240042906146504/?type=3&theater


Homenagens Póstumas 

- MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO RODRIGUES ALVES 

Instalado na casa que pertenceu ao então Conselheiro Rodrigues 

Alves, o acervo do museu é composto por documentos, 

mobiliários pertencentes ao patrono, livros que fizeram parte de 

sua biblioteca particular, um conjunto de peças comemorativas, 

bem como objetos que representam a história local. 

Além disso, o imóvel é tombado pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

(CONDEPHAAT) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) – e pertence ao Estado desde 1979, 

quando foi desapropriado. O museu tem sede no edifício desde 

1982; em 2011, a casa foi restaurada, recebendo melhorias, 

como adequação às normas de acessibilidade, nova expografia e 

plano museológico. O museu foi totalmente reaberto à visitação 

pública, devolvendo à população de Guaratinguetá e região um 

patrimônio cultural e histórico de relevância nacional. 

 

- MUNICÍPIO RODRIGUES ALVES  

O Municipio Rodrigues Alves é uma cidade do Estado do Acre. 

Os habitantes deste concelho são denominados de rodriguesal-

venses. 

 

 

Em tributo a esta notável figura a Câmara Municipal de Ponte de Lima já atribui em 1908 o seu nome a 

um importante Largo da vila de Ponte de Lima – Largo Dr. Rodrigues Alves, que é hoje Largo Dr. António 

de Magalhães-. 

Esta ilustre personalidade, de ascendência limiana, foi também homenageada na Freguesia da Correlhã - 

terra natal de seu pai - dando o seu nome a uma das artérias da localidade. 

Referências bibliográficas: 
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Museu Histórico e Pedagógico Rodrigues Alves 

Fonte: FAGUNDES, Roberto Joaquim – Conselheiro Presidente Rodrigues Alves [Em linha]. 2010 [Consult. 17 dez. 2018]. Disponível na 

Internet:< http://presidenterodriguesalves.blogspot.com/2010/05/conselheiro-presidente-rodrigues-alves.html> 

Livros da Biblioteca Rodrigues Alves em exposição no Museu 

Fonte: FAGUNDES, Roberto Joaquim – Conselheiro Presidente Rodrigues Alves [Em linha]. 2010 [Consult. 17 dez. 2018]. Disponí-

vel na Internet:< http://presidenterodriguesalves.blogspot.com/2010/05/conselheiro-presidente-rodrigues-alves.html> 

Monumento à entrada do Município Rodrigues Alves 

Fonte: http://adldasletras.blogspot.com/2011/04/o-municipio-de-rodrigues-alves-acre.html#!/2011/04/o-municipio-de-rodrigues-alves-

acre.html 

Homenagem do Clube Filatélico de Guaratinguetá no centenário de falecimento do Conselheiro Rodrigues Alves 

Fonte: Pesquisa na internet em http://lorenafilatelia.blogspot.com/2016/01/francisco-de-paula-rodrigues-alves.html 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-rodrigues-alves.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-acre.html
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