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In6tituto N ot:rnal e lecciona em coUegi06 e caDa6
padiculat:e6.
Tem pwduZido:
tefwtoó:a
cWYOJ1 e a oleo;
.
, ,.
'lo,
.
quadwó divet:606, t:ept:e6entando natut:eza6 modaD;
paY6ageM, f10'q~6', fmcto6, e bem 'aMirí.1 pintuLaó a
óleo, 60bt:e óeda, etc.
',,\

M~NOEL RAYMÚNDOQUERINO.
,

.,~

'

Naóceu a28 de julho de 1851, na cidade de
Sa:nto Amato da Pudficação.
Alumno do Lyceu de Arte6 é Officioó, ahi ,e6
'ttidou prepaLatodo6 e 'no collegio Vinte e Cinco
de Matço.
Com a retirada do pwf,eó60r Cany6ate6 paLa
'fundat: a Eócola de Bellaó-ArLêó, acompanhou a
6eu meótw, matdculando-óe na óecção de at:chi
teetuLa. Frequentou aó aulaó de atithmetica, al
gebra, geometda, de6enho induótrial, deóenho de
figutaD, ornat06 e óombw, geometda deóctiptiva,
elemento) de architeetuw civil e, concluidoó oó
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da Co,.,ta, obtendo o pintor bahiano Pre,)ciliano Silva dou,., volo,."
dado,., por Henrique 13emardelli e Zeferino da COóta,
Logo um clamor enorme oIe levantou pela impren,.,a.
Dizia-"'e que Ftanci,.,co Manna, óobte óet italiano, havia
me,.,mo g06ado, em ,.,eu paiz natal, o premio Nazi, concedido para
aperfeiçoamento de ,.,ua ade em Roma.
Reunido o con,.,elho 6uperinr de BeUâ,., Adeó e ventilada a
queótão, ficou reóolvido o ~eguinte: que o indicado apteóentaó,)e
docuinentoó provando a oIua nacionalidade e edade menor de 35
annoó, de accordo com o ad, 27 do Regimento duó Expoóiçõeó
Geraeó de 8e11aó Adeó ..
Francióco Manna, immediatamente, requereu ao Mini,.,terio do
Interior um titulo de naluralLlação.
,
EMe pedido acaba de óer indeferido pelo Dt. Rivadavia
Cotreia.
"
AMim .'lendo, é natural que o premio "'eja conferido ao pintor
Preóciliano Silva, não só por tet óldo indicado em 2." Ioga r pelo
me,lmo jury, como ter ,.,ido o un!co que apreMntou tcldo'" o,.,
documento,., exigid06 por lei )l.
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exame6 deMaD matetiaD, t:ecebeu, em abdl de 1882,
o diploma de de6enhióta da 6ecção de At:chietuLa.
Em 1883, matdculou-6e no cut:óo de at:chi
etoó; em abril do meómo anno fez exame6 de td
gonometria wetilinea, pet:6peetiva, theoda da 6Om
bra e da luz, mecanica elementar e, óendo levada,-)
em conta aó matetia6 do cut:óo de de6enhi6ta,,
obteve approvação plena no r,0 anno e di6tineta no
2.°. Matriculou-6e no 3.° anno de at:chiteeto, fre
quentando aó aula6 de machinaD 6irnplcó, de 'vapot:
e hydraulicaó, emprega daD naD contmcçõeó civi6,
compoóiçào de edifici06 e hi6toria da architeetura,
no anno de 1884; não PW"6tou exame do 3.° anno
por falta de quem leccionaóDe a cadeit:a de reói6
tencia d06 materiaeó e e6tabilidade daó coMtru
CÇÕc6. Devido a eMa cit:cunólancia não wcebeu o
diploma de at:chiteeto. Frequentou.ainda a6 aulaD
de anatomia da6 fót:maD do cot:po humano, e6the~
tica e hi6toda daD atteó, cópia de geMo e pintura
a oleo.
Foi pwmiado com menção honwóa e dUaD
medalhaD de pt:ata, pela E6cola de BeUaó-Adeó, e
,nomeado membw do jury na Expoóiçãode 1885.
No Lyceu de Atte6 e Off'icioó' obteve medalha,-)
de bwnze, prata e ouw.
Tem eócdpto: Afodeloó de caóaó eócolamj ada
ptadaó ao clima do Bwóil, (2) apreóentad06 ao Con
(2) Em ,.,ua edição de 2') de Maio de 1883, aó"'im ele expreMou
conceituado orgào da impten,.,a bahiana, o Jauwl de NatieiaJ:
"Pelo ór. Manoel·Que, ino, adióta de merecimento, noó foi apre
"'entado um quadto, em que e,.,tá encerrado o .Ieu plano modelo
para a edq-icaçáo de ca"'a'" e"'colare~, o qual oq;ranizou para oH"e
lCecer á apreciação do CongteMo Pedagogico.
Na,., melhoreó condiçõe'" de hygiene, de Fi6caliMição interna,
de commodidade matedal no,., parece Ique e,.,tá e11e levantado,
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greMo Pedagogico do Rio de Janeito, em r883j
acompanhad06 de de6enh06. explicativ06 ; Deóenho
liiteat: daó claóóeó elementauó, mandado admittir
nM e6cola6, poi:' deliberação do Con6elho Muni"
cipal da Capital; Elementoó de Deõenho Geome;..
trico, comptehendendo noçõe6 de per6pectiva
líJ.near, theotia da 60mbra e da luz, ptojecçõ05'~
atchitectura, no prélo.
Actualmente, lecciona de6enho indu6tdal em
coUegi06 e. caDM padiculare6, Lyceu de Art€6
e Offici06, CoUegio d06 Orphã06 de S. Joaquim (3)
e é official da DÍl::ectoda de ObrM Publica6 do E6
tado. Auxiliou a 6eu me6tte CanY6are6 na pintura
do actual panno de bocca dotheatto S. João e ao
ptofe660r Manoel Lope6 Rocldgue6, n06 trabalh06
da igreja de N oMa Senhora da Graça. Tem-6e en
catrega,doda pintura de cMa6 publica6, padicu
late6, bandM, do H06pitalda: Sànta Ca6a de Mi6e
dcotdia -e do panno de boc'ca de um pequeno
theatr.o, com 20 palmo6 pot r6. Em attenção a 6et

ViÇ06 pte6tado6 fora:"lhe concedido o diploma de
6ocio benemedto do Lyceu çle Ade6 e Offici06.
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GUILHERME CONCEIÇÃO FillPPEL.
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devendo cuotar pouco dinheito a oua realização, tendo tambem a
vaMagenide apte6entat oimple!> ma6, gtaciooa petopeetiva.
.NeMe plano ha douo model06 dtMmcto6 um de caoa eocolat
paia 1:rç~thtde e outto pata o intetiot, ambd.'> feit06 60b ao meoma6
condtçõeo já indicada,\ tendo um salão pata aula com sala pata
bibltotheca, um gabinete pata chapéoo e oub::o pata lattinao.
. ~ O oalão pata a aula está calcuhtdo. com capacidade pata
~onter: 50 alumnoo, cada um occupaJ;!do o eópaço de oeMenta
e .q1.tatto centimettoo quadtadoo.,
.. ','
,
Todo eMe ttabalho do ot. Quettno ha dê, oem duvtda, metecet
a approvação do CongteMo Pedagogico, a quem o apteoentatá
úm aoo 6eu6 membtoó, o noMo diótincto comprovinciano ° ptO
feMor Bahia, que oe acha habilitado pata fazer valet como elle
'merece.
E'nttetanto televa notat que é elle o ptimeil:o ttabalho de at
chtteetuta do ót, Quetino, que a estuda ainda em nOMa Academia
de Bellao A.Lteo e que deote modo tevela a oua aptidão pata
elIa.»
. (3) Em.oe alludindo ,ao enóino do ,Deoe,nho n~ pia ino~ituição
doo Otphã06 de S. Joaqmm, devemoo tMetlr aqUI que o dto1tncto
proFeMOt Lopeo Rodtigu.eo, ap60 exame6ali tealizadoó, como

149 

h~

'~"

Na6ceu em r867' Em r885, matdculou-De na
E6cola de Bella-Ade6, de6envolvendo gcande appli
cação, n06 divet606 CUt606, e obtendo, ne66e anno
e6colat, a medalha de btonze. Ao me6mo tempo
ftequentava, com aMiduidade e ptoveito, a Biblio
theca Publica, na leituta de ObtM concemente6 áó
ade6.
Chegando á Bahia, em 1888, o adi6ta flumi
ne116e Fiq;n.ino Monteito, abtiu no Lyceu de Ade6
e Offici06, um CUt60 de Pet6pectiva, e Guilhetme
Conceição, já avantajado no e6tudo do de6enho,
tanto, que, em 1887, obtiveta medalha de prata,
entrata em. convivencia com o adióta cadoca;
Durante 06 cinco meze6 que aqui petmaneceu,
Conceição FCEppel, 6empte avido de 6abet, apto'~
veitou não 6ó o cur60 de Perópectiva, mM tambern,
a pay6agem e outto6 e6tudo6 do natural.
O podet da vontade, que é o apanagio doó
·fôde6, adelgaçava, no animo do di6Cipulo, a aUMÍl.
membto da junta julgadota, lançou na reopectiva acta. o oeguinte
hontooo laudo:
"Oó ttabalhoo exhibidoo pela aula de deoellho, tão hetbilmente
didgida por Manuel Quetino, cujo amot ao ttabalho e cuja intelli
gencia de ha muito apteciamoó, metecem uma nota eopecial e eMá
deu-a Lopeó Rodtigue~, com aó oeguinte6 palavtaó, que fazemoó
nooóao,e6cdptas no livto doo exameo:
Doi6devete6 ditatam-me a' declatação que julgo neceMadà
nesta acta.
O ptimeito delleo é agtadecer á me6a da casa pia de S.J oaquirn
a honta que me deu, me convidando pata julgat 00 exame" de
deoenho induottial.
O oegundo, que me é paLticulatmente gtato, é o de applaud:r
ao pto[eMot deMa cadeita.
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