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ELOS meados A .  G A l O  exercer tarefas mais nobres. 

do século pos. Neste último caso, tudo pas- 

sado. o crença o  f a s c í n i o  d o  t e l e g [ a f o  f l é c l f i c o  "riapeloinsiruGã0e~elo 

no desenvolvi. domínio do tecnologia, as- 

mento tecnoió. pectos que surgiam como 

gico como fim grandes desígnios de cer- 

em si mesmo constituiu uma verdodeiro ideologia, surgindo tos orientações no movimento industrialista, o qual conju- 

a indústria como o único e verdodeiro motor do progres- gava, numa fase inicial. ocções conjuntas de industriais 

se. Basta pensarmos nos discípulos de Soin~Simon poro e operários. Mos o ~industrial~empresário~ tipificado por 

verificarmos o olconce quase místico desta crença. Jean Boptiste Say, sendo o responsóvel pela aplicaçõo 

Mos se a divisão do trabalho era a base do riqueza do ciência ás necessidades do homem. o mediador en- 

dos noções, como posiulovo Adam Smi~h. o industrioli- tre o saber e a utilidode. não era necessariomenle empre. 

zaçõo por esso via só podio trazer o degradação á sáriozopitolista. emboro estes papéis se sobre- 

classe operário, pela desqualificoçõo que produzia. por no mesmo indivíduo. Esta não coincidência, porém. 

Neste contexto. o aparecimento dos máquinas e o desen- podio produzir clivogens no meio industrial, como de 

volvimento do técnico despertaram posições controditó- resto aconteceu por aqui. podendo dizer-se que é esso 

rias. Se desde logo, um pouco por iodo o lodo, surge um0 das linhos de separação que origina o opareci- 

a contestaçõo o máquina e o tentativa até do sua des- mento simultõneo de duas associações industriais no Por- 

truiçõo, por ou~ro lodo, surgem posições que vislumbram to dos meados do século XIX - a A.I.Portuense e a A.I. 

no máquina o possibilidade de ultropassor o envileci- do Porto, a primeiro protogonizado essencialmente por 

mento profissional, dado que ela asseguraria as torefos tecnologistas de base teórico-prática e o segunda por in. 

de rotino. permitindo ao operário gonhor qualidade e dustriais práticos com perfil de 'negocionte2 tradicional. 



Por essa altura, se o revolução do vopor ainda estava 

longe de se fazer sentir plenomenie em-Poriugol. onde 

o comboio dava apenas os primeiros passos e o apli- 

coção do vopor à indústria era muito diminuta. o elec- 

tricidade iá se dovo a conhecer, ligoda enião ao de 
senvolvimento do telégrafo. Havia ió quem sonhosse no 

seu oproveitomento iécnico e empresarial. E, no ouge da 

revolução dos comunicações, o ielégrofo aprecia como 

um campo recheado de potenciolidodes: o França, que 

porecio querer recuperar do seu atraso industrial relo. 

tivomente à Inglaterra atrovés da iecnologia, tinha iá 

inaugurado em 1844 o seu ielégrofo eléctrico, na linha 

Poris-Rouen. Como não entrever o possibilidade. enire 

oqueles que acomponhovam a literatura especializado 

ou viaiavom pelo estrangeiro. de odopior os velhos ie- 

légrafos de sinois ou semoforicos à electricidade. prer 

tondo um serviço ò sociedade e retirando daí lucros? 

O que hoie propomos oo leitor é um pouco da história 

do telégrafo privativo do Associação Comerciol do Por- 

to e o seu cruzamento com o percurso de um gindusirio- 

lista. uiopico. um associoiivisia. que dedicou o suo vido 

a tecnologio: Francisco Antonio Golo. que se propós 

electrificar e gerir o referido Telégrafo. na expeciativo de 

que tal lhe servisse para mais altos voos empresoriois. 

Tanto mais que no liberalismo optimisio coiequizodo por 

1. B. Soy a criação de oferta gerorio o sua própria pro- 

cura. basiando criar novas cuiilidades, poro que esta 

funcionasse. Crença que para muitos foi fatal! 

Tempos houve em que o ligaçõo do Porto à Foz era de 
morado e se fazia por cominhos ínvios, ontes do cons- 

trução do esirodo ribeirinha. Entre o arribada dos navios 

à Foz e o seu acostamento nos oncorodouros do Porto 

havia oindo um mar de trabalhos. Ero então preciso que 

os pilotos do barra conduzissem o novio recém-chego- 

do por entre os rochedos que saliovam fora do águo e 

lhe omeaçovom o casco. Muiias vezes mesmo. o esta- 

do da barro oconselhavo que os mercodorios e passo. 

geiros se Iransvosossem no alto mar poro os catraios 

que, poro esse eleito. o demandavam ou efectuassem com 

passos de espera poro poderem entrar no Douro com se 

guronço. Poro os negocianies do Porio, com inieresses 

económicas avultados nas viagens. saber do chegada 

dos novios ero ossunto importonie. às vezes mesmo que? 

i60 decisivo, baslondo lembrar, poro olém dos naufrà- 

gios, o problemo dos seguros. Mas como fazê-lo, sem 

perder horos, dias de espera? Com efeito. .os coixos, 

os consignotórios, os interessodos em novios ou suas 

corgos. só sobiam do chegado deles em frente do bor- 

ro, por meio dos chamodos olviçoreiros, que. o pé, cor- 

riam a dar-lhes porte. logo que os reconheciom. Doqui 

pode inferir-se quol o demoro, o irreguloridode e quois 

os despesos no ~ronsmissão de avisos poro o Foz. e po- 

ro bordo dos emborcoçóes~"'. 

Os comerciantes liberais que piocederom à instolaçào 

da Associação Comerciol do Porto não podiam perder 

tempo. E logo no primeira ossembleio geral da Associo- 

çào pora trobolho efectivo. depois do fose de insiolação. 

surge umo proposta de Eduard Wild poro o estabeleci- 
mento de um ielegrofo moritimo poro serviço de nove- 

goçào [ 14.01.18351, o revelar o urgência de resolução 

do problema. 

A Direcção da ACP aprovou o proiecio do telegrafo [ I  6 
de Março) e decidiu assumir a suo insialoçào. Paro esse 

efeito soliciiou auiorizoção oo Governador de Armos 

com visio ò uiilizoção do Casielo da Foz e ao Bispo pa- 

ro colocor no Torre do Sé um mostro. fozendo.se o comu- 

nicoção otrovés de sinais com bandeiras, utilizondo um 

código próprio. A 15 de Maio era nomeado o primei- 

ro comissão adminisirativo do Telégrafo Comercial. que 

incluía Eduard Wild. A 1 de Agosto, era deferido umo 

represenioção do Associoçáo oo Governo para transferir 

o estação do Foz poro junto do foro1 do Luz. que a pró. 

iico aconselhara como mais operocionol. 

Em 184 1 ,  o Cabido da Sé. apos umo ~ocorréncia a to- 

dos os respeitos deploróveln que não conseguimos des- 

codificar. soliciio a transferência do telegrofo pora fòra 

do Catedral. Após vários estudos com visia o melhor 10- 
colizoção possivel. aquele foi transferido poro o locol do 

antigo Castelo de Gaia. dado o necessidode de en- 

contror um local que permitisse o comunicoção directo 

com o edificio da Bolsa. Embora constituísse um serviço 

inestimóvel poro o corpo comercial. o telegrafo dovo 

prejuizo. pois não havio assinantes suficientes que cobris- 

sem as despesas. vendo-se a Associação Comerciol obri- 

gado anualmente o desviar uma parcelo do seu orçomento 

poro garantir o continuidade do serviço. Em 1842, por 

exemplo. o ACP fazia um suprimento de 233$470 poro 

cobrir os 502$270 do ioiolidode das despesos"'. Acto 

que se repele ano opós ano. com suprimentos da ACP 

na ordem dos 40 o 50% dos despesas, não obstonte o 

sensibilizaçào dos ossociodos poro o ossunto, incluindo 



ameaças de encerramento. Entretanto. em 1845. odop- 

tara-se o sisiemo Morrioti, oirovés de ponteiro, o que os- 

segurovo um funcionomenio mois regular. 

Em 1853. porém. iudo se conjugo poro uma ironsfor- 

moçõo rodicol no instoloçõo do Telégrafo. Com efeiio. 

o ACP recebia umo proposto de uma pequeno empre. 

so consiiiuido por Froncisco Aniónio Golo. com o opoio 

de Jose Porodo do Silvo Leiiõo. lente do Poliiecnico. 

poro o introduçõo do ielegrolia eléctrico. numo odopio- 

çõo do sistema Breguei. N o  realidode fez.se o 4 de 

Abril desse ano o primeiro experiência de funcionomenio 

de um telégrafo eléctrico em território nacional. por ini- 

ciotivo daqueles dois indivíduos. Poro o efeito. estobe- 

lecerom-se fios conduiores enire o torre60 do Associação 

Cornerciol e os jonelos do coso do Associoçõo Indusiriol 

Portuense. eniõo no Lorgo do Corpo do Guardo. edifi- 

cios seporodos entre si por uma distãncio recto de cer- 

co de 200 metros, mos com os fios o terem de otroves- 

sor dois quintais e três ruas, sendo necessário fazê-los 

passar por cimo de alguns telhados. Não foltoram os- 

sisienies. com relevo poro os sócios dos duas Associo- 

ções convidodos poro o evenio: 

Todos os especiodores se reiirorom soiisfeiios. e olguns 

morovilhodos por verem o rapidez e exociidõo com que 

os duos esioçòes ielegróiicos se correspondiom; muitos 

de enire eles exprimirom veementes desejos de verem 

subsiiiuidos os ielegroios aéreos pelos eléciricos, não só 

pelo voniogem que esies oierecem enquanto o pronli- 

dòo nos cornunicoçòes. mos pelo outro, oindo moior de 

poderem luncionor oirovés dos nevoeiros. e o iodo o 

hora do dio e do noite. 

Assim exultovo Porodo Leiiõo. oo noticiar o evento noJor. 

no1 do Associoçõo Indusiriol Poriuense. E fozia o elogio 

do técnico que fizera os oporelhos necessórios, do *clas- 

se dos electromogneticos e olfobeticos~. .o primeiro iro- 

bolho deste genero feito em Poriugol,. Troiovo-se de 

Froncisco Aniónio Golo. um artisto de instrumenios de fi- 
sico e rnotemóiico, um proiico. que opesor de nõo ter 

tido oporiunomente formoçõo cieniifica. sabia dor o de. 

vido valor 9s teorias e a procuro do saber. E Porodo Lei- 

tão oproveiiovo poro desoncor nos indusiriois que mo. 

fovom dos obieciivos de insiruçõo operário que o 

Associoçõo Industrial Portuense perseguia. por iniermé- 

dio de um grupo de''industriolisios=, enire os quois se 

Bem difere nesie ponio o snr. Golo desses pseudo-in- 

dusiriois, que declorom guerra de morie ò insiruçõo, e 

que não se pejom, e que levom o cinismo oo ponio de 

ossim o olordeorem em caluniosos e desprezíveis pon- 

lleios, provas indeléveis do suo ignorõncio e do suo ior- 

pezo "'. 

Um atoque directo e verrinoso aos odversários indus- 

triais que criiicovom os posições do Associaçõo lndus- 

trial Portuense no campo do ensino e que se tinham or- 

gonizodo numa orgonizoçõo rival - o Associoçõo 

Indusiriol do Porto. cuio leoder espiritual era o conheci. 

do ~proteccionisto~ Antonio do Silvo Pereira de Mogo- 

Ihões, autor de numerosos plonfletos e proprietário do 

conhecido *Fábrica doJocinto,. 

A 2 de Moio o Associação Comercial oprovovo o propos- 

to de Golo e de Porodo Leiiõo e nomeovo uma comis- 

sõo poro esiudar o assunto, o qual depois de opresen- 

tor o seu parecer é mondotodo poro reolizor o contraio 

respectivo, [nos condições mois económicas poro o cofre 

do Associoçõo Cornerciol~. 

Em Setembro de 1856 é definiiivomente dado como ins- 

iolodo o linho do ielegrofo eléctrico que ligovo o edifi- 

cio do Associoçõo òs estoções do Foz e Conioreiro. Ins- 

contovom ele próprio e F. A. Golo: EHTRADA PARA A AHTIGA >ALA  DO TELLGRAFO (OMER(IAL 



itli~Rbf0 HtRMAHR D A  AIIO(IA!AO (OMCR(lAL DO P O R T O  

taloção o que procedeu Francisco Antonio Golo no pre- 

cipitoçõo do seu eniusiosmo de inventor, sem ter ocou- 

ielodo devidamenie os aspectos económicos. pois bos- 

toro .um simples coniroio, boseodo no leoldode e boo 

lé com umo dos ilusires Direcçóes onieriores, levodo 

mais pelo omor de glória e do orie do que visto de inie- 

resse pecuniório, sem que do minho porie houvesse o p re  

ciso rellexòo que o objecio pedio~l" .  

Por isso. em 1861, após cinco anos de iuncionomenio 

do Telégrafo Electrico, F. A. Golo. uma vez que o mo- 

vimento ero menor do que o esperodo e nóo reniobili- 

zovo devidamenie o investimento reolizodo. apresenta. 

vo uma proposto de tronsferencio de propriedode do 

insioloçóo. Considerava-se desembolsodo de 1500$000 

reis, .socrilicio que fui levodo pelo desejo de que losse 

esio nosso boo lerro o primeiro no Pois o dor o exem- 

plo de ião útil melhoromenio, e esiimulor o governo o 

odopió-10 geroimenie como ossim oconieceu felizmenie. 

nòo lozendo cobedol do meu próprio irobolho que mui- 

io foi, iempo perdido, cuidodos e responsobilidode do 

irobolho dos meus operórios=. Paro olem de insirumen. 

tos e maquinas de insioloção, compromeiero.se as repo- 

rações necessórios, o ter sobressolenies em duplicodo dos 

móquinos e oporelhos instolodos. o responder de ime- 

diato às ovorios. o ter oficinas e operários ò disposição 

dos estoções. o insiruir empregados dos reporti~ões'~'. 

Era de mais poro umo pequeno linho telegrãfico que só 

poderio ser rentabilizodo por umo lorga omplioçòo do 

rede e de uiilizoção! E no enionio essa possibilidade 
estovo eliminodo. pois o .ielegroto comerciols ero obiec- 

to de uma concessão de privilegio ò Associoçõo, de no- 

turezo nõo tronsmissivel. Mos iombem não podemos ocul- 

iar que Golo sobio que o sistema Bréguei tinho os dias 

contodos. pois o sistema Morse jã tinho sido suficienie- 

mente desenvolvido poro passar o ser oplicodo gene- 

ralizodomente. 

N o  Associação Comercio1 do Porlo prevoleciom os po- 

siçòes poro o serviço privativo do teiegrofo comercial: 

iinham orgulho no seu iuncionomenio, considerovom-no 

um dos grandes serviços que o Associação presioro ò 

comunidode comercial, ocrediiovam numa manutenção 

mais eiicoz do que o do rede piiblico. Sublinhese que, 

o 3 0  de junho de 1858. o ACP respondia negativo. 
menie o um pedido do Direcção Geral dos Telegroios 



no sentido de esta instalar o reportição que funcionava 

no edificio do exCaso Pio no Polácio do Bolso, nega- 

tivo repetido o 14 de Agosto de 1 860. invocando os 

hobituois motivos de exiguidade de espaço [note.se que 

o edificio oinda não estava totalmente reconstruidol 

Finalmente. entre Golo e o Associoção Comercial resol- 

vese o problema. ossumindo a Associoção o inteiro pos- 

se do oparelhogem. por escriiuro de 13.03.1863. e 

gorantindo a manutenção técnica pela pequeno empresa 

de F. A. Galo. 

Em 1866. a ACP ponderava a necessidade de substi- 

tuir o sistema Bréguet pelo sistema Morse, então já em 

voga no nosso Pais e adoptado internacionalmente des- 

de a conferência telegráhca de Paris de 1865. 

Entretanto a rede telegráfica nacional duplicara o serviço: 

ric Foz. no lugar do Senhora da Luz, passorom o existir 

dois telégrafos - o público e o comercial -. a pouca 

distãncia um do outro, provocando mútuos interferên- 

cios e anomalias. O Director Geral dos Telégrafos para 

obvior o situoção propãs o oquisição pelo Estado da li- 
nha do Associação Comercial do Porto [ 1871 ). As nego 

cioçòes procuraram assegurar o conse~oção de uma esta- 

ção telegráfica no edifício da Bolso; fornecer gratuilamente 

à Associação o serviço da Barra e do Costa; assunção 

pelo governo do pessool do estoção da ACP; pago- 

mento pelo governo do maieriol telegráfico instalado; a 

estação da Bolso ser considerada como sucursal do es- 

toção principol, de formo o que doli se expedissem te- 

legramas paro todos os lugares. Mas a tronsferêncio foi 

reieitado por duas vezes em Assernbleia Geral do Asso- 

ciaçãotb'. Com olgumos razões: baslo lembrar que em 

ocasiões de temporal na barro. o Telégrafo Comercial 

se mantinha em serviço todo o noite, com as estoçães 

oficiais O encerrarem ao fim da torde. mesmo nestas cir- 

cunslãncias 

Em 1880. o direcção ossociotivo outorizou o comissão 

do Telégrafo o controlar com M. Hermann o substitui- 

ção dos aparelhos poro a implementação do novo sis- 

tema Morse, delendido desde 1866. Cinco anos mais 

torde, a Direcção da ACP decidia-se pelo ligação, em 

porolelo, da rede telefónico entre os vários estoçães do 

suo rede telegráfico, o que levou, naturalmente, 6 re- 

formo dos serviços. Em 1891 estende o rede o Leixães. 

cujo porto ortificiol entrara em construção, mos onde ià 

se movimentavam embarcações. 

Em 1908. o associado J. Burmester apresentou em os- 

no seniido de se obter outorizoção para construir uma 

estação de telegrofia sem fios, o ser gerido coniunta. 

mente com os serviços telegráficos e semofóricos do As- 

sociação. Considerondo que não havia na Peninsulo 

Ibérico uma instalação de rodiotelegrofia, o autor do 

proposto defendi0 que deste modo o Associoção Comer- 

cial ~morcorio mais umo glória nos póginos de ouro do 

suo histório conseguindoo poro o serviço da praça do 

Porto, do mesmo modo como iniciou o serviço telegrá. 

fico por meio de sinois com bondeiros no tempo em que 

se não conheci0 o telegrafia eléctrica, que, mais torde, 

a mesma corporaçõo inaugurou pelo primeiro vez no 

Pois. ampliando e melhorando sempre o seu serviço do 

Telégrafo Moritimo, de ocordo com os Ultimas desco- 

bertos do ciência,"! Não hó noticia de resposta. De res- 

to pouco depois, por decreto de 13 de Dezembro de 

19 10, o edificio do Bolso. por ordem do novo governo 

republicano passovo para a posse da Câmoro Munici- 

pal do Porto, incluindo-se oí os estações telegráficas da 

ACP, quebrandmse finalmente a resistência ó intervenção 

dos serviços públicos neste domínio'". 

Mos quem ero Francisco António Galo, o homem da ins- 

talação do telégroto eléctrico? indivíduo extremamente 

dotado poro os técnicos. porticuiormente para o mecã. 

nico de precisào, trabalhou no laboratório do Acodemio 

Politécnico do Porto, ossessorondo lentes/engenheiros 

como Parodo Leitão elosé Vitorino Domásio, em cujo cir- 

culo politico e associativo se inseria. Com efeito, irmo- 

nova-se no espiriio industrialisto de um pequeno grupo, 

de feição politicomente rodicol, que encarava o indús- 

trio como o motor do desenvolvimento, mos que preten- 

sembleia uma moção para se representar ao Governo P O R M ~ H O R  DO I E L L G R A ~ O  ( O M ~ R C I A L  



dia fazer prevalecer o dignidade operário, promovendo 

a quolificoção profissional e o espiriio ossociolivo. O 
popel do maquino e a obsessão do invençõo. de que 

esie grupo regisio diversas poienies. eram encorodos 

como lormas de eviior o degrodoçòo prolissionol iniro. 

duzida pelo divisõo do irabalho. Um climo inieleciuol onde 

se noiovom ecos de socialisios uiópicos, de Fourier o 

SoinkSimon e Proudhon. misiurodos com os ouiores li. 

berois do iempo Climo cimeniado pelo solidoriedode 

e omizode de ercomboienies que iinhom lunios corrido 

a via-sacro dos liberais, desde 1828. pelo exilio no Ga- 

lizo, Ingloterro e Açores oié a guerro civil de 1832.34. 

e, mois iarde, no comboie pela Junia do Porto nos iem- 

pos da Poiuleia 1 1  846-471. 

Mas esie grupo. de que foloremos em oriigo luiuro, em 

cujo órbiio circula Froiicisco Aniónio Golo, opresenio o 

pariiculoridode de ler uma noiovel copocidode de rea- 

lizoçòo, desde o dinamizoçõo da aciividode industrial 

privado oié õ suo reolizoçõo mõxima - a insiitucionoli- 

zoção do Associoçòo Indusirial Poriuense. Francisco A. 

Golo esió no primeiro linha desios realizações. sendo fun- 

dodor e membro da primeiro direcção da AIP, iniegrando 

oindo diversos secções do Comissão Tecnológica eniõo 

criodo: m ies  mecõnicos~, .lisico indusiriol~, wries de 

imiioçòo, e .geologia-mineralogia-metalurgia.. Iniegra o 

grupo de opoio ó direcçòo do escolo. soliciiodo pelo 

reitoriose Viiorino Domósio. de cujo instoloçõo ierõ sido 

um gronde eniusiasio, senõo mesmo o principal ideali- 

zodor. incentivando o proiecio junio de Domásio e Po- 

rodo Leiiõo. Iniegrou a rede de coloborodores do Jornol 

do Associação indusiriol Poriuense, um pequeno penó- 

dica exemplar no publicismo associoiivo.!ecnológico. 

-cieniiiico da époco. Poriicipo nos irobolhos desenvolvidos 

para o orgonizoçào dos exposições indusiriois do AIP, 

especiolmenie no de 1857. Iniegro as comissões nocio- 

nois nomeodos o nivel oticiol que eteciuom visiias de 

esiudos as exposições indusiriois de Paris, em 1855. e 

Londres, em 1862. 

Tinho a suo lojo próprio e olicino de insirumenios de mo- 

iemóiico no ruo de Cimo do Muro. Anuncias de imprensa 

mostram-nos que vendia, sobreiudo. insirumenios usodos 

no navegoçòo, mos não só. iois como cronómeiros, ser 

tontes. oiionies. óculos de longo visio. mopai. baróme- 

iros. iermómeiros. bussolos e relógios solores. Foi o de- 

senhodor do relogio que o Banco Comercio1 do Porio lhe 

encomendou poro encimor o iorre do edilicio do Bolso. 



em sociedode com Verissimo Álvares Pereiro, outro im- 

portonte inventor do época e seu consocio no AIPt9'. E 
terá sido um eniusiosio pelo construçõo de um caminho. 

-de-ferro que ligosse o Porto á Foz. Leço. Vila do Con. 

de e Brogo. 

Mos foi no ielégrofo que se fez noiodo. seguindo de 

perto os recomendoçòes de J. Vitorino Domásio e OS en- 

sinomentos de Porodo Leitão. Os irobolhos desenvolvi- 

dos poro o implemenioçào do ~ielegrofo comerciol~ obti- 

gom-no o desenvolver um novo sistemo de conservoçõo 

de posies poro sustentar os fios telegráficos. conforme os 

insiruçòes de Porodo Leitòo. Sistemo do qual pedem om- 

bos *privilégio de invençõo. o 20  deJoneiro de 1859. 

nos termos do lei de 3 1 de Dezembro de 1852 o esse 

respeiio. opesot de nõo enconiror eco nos serviços iele. 

nocionois. 

Ele próprio confessovo o Domásio. quando procurovo os- 

seguror que este. ogoro como director.gerol dos Telé- 

grofos (só o portir de 18641, intercedesse poro que lhe 

fosse concedido o fobricoçõo dos sistemas telegróficos 

e/ou o reporoçõo dos oporelhos existentes no Norte: 

São decorridos bosionies anos que por insinuoçòo de V 
Exc.' eu me devoiei de olmo e coroçào oos irobolhos 

do ielegrofio elécirico. esperonçodo de que oo esiodo 

convirio por diversos rozòes umo oiicino hobiliiodo o 

conslruir e reporor os oporelhos gróficos dos provincios 

do Norle. Trobolhei muito e olconcei irobolhos 160 per. 

feiiomenle (permilo.me V. Ex." frosel como os que v i  no 

eslrongeiro. porém boldodos esforços forom os meus 

que o i i  hoje só ienho sofrido pre j~ izos"~ ' .  

A concretizoç~o totol ou porciol deste obiectivo ter.lhe- 

.ia permitido reniobilizor finalmente o suo oficina e com. 

pensá-lo dos investimentos em instruçào técnico e linguo 

lronceso que. pelo telegrafo. fizera oo longo dos oiios 

Mos F. A. Golo só conseguiu o reporoçòo dos oporelhos 

ovoriodos no Nor~e ' "~.  pois o reformo telegròfico ope- 

rodo por José Vitorino Domásio possoiro por umo moder- 

nizoçõo sisiemáti~o~"~. que inclui0 ia o oplicoçõo do sii- 

iemo Morse, incompotivel com os prestações de serviço 

de umo pequeno oiicino descopitolizodo. nõo obstonte 

o dedicoçào do seu .artisto. e proprietário. 

Os tempos mudovom. E com que velocidode! Nos finois 

de 1868, reconhecia-se publicamente que Golo foro 

'um decidido portidório do emoncipoçõo dos closses 

industriois~. Que .iratou sempre de espolhor instruçõo 

enire os closses industriois pelos meios ao seu alcance>. 

Que 'foi sempre monioco por melhotomen~os e progres- 

sos- Que .deu uma cuidodoso educoçào o seus filhos 

e que vivio deceniemenie. mos sem luxo. sendo um 

oriisto laborioso.. Que o suo smonio predominante ... 
sempre loi o glorio* e que muitos vezes dissera %que o 

dinheiro não prestava poro nodo, mos sim o inleligen- 

 cio^. 

Com~reensões e otenuontes de amigos peronie o ~ribu- 

iiol que não chegorom poro uliropossor provos como o 

de ser referenciodo numo rede de notas folsos poro o 

Brasil. de se encontrarem em suo coso olgumos dessos 

notas e prensas de impressõo, de ser apresentodo .como 

o homem mois compeiente, e ortisio mois hòbil poro fo- 

zer com que o popel fosse mois perfei!oa. Um julga. 

menio que teve 17 sessões e que oiimentou os póginos 

dos iornois de Outubro o Novembro de 1868, num ex. 

tenso follietim. Por Francisco Antonio Golo 

esperovom 10 anos de degredo poro os JORGE 
possessões ultromorinos ou 5 anos de pri- FERNANDES 
sõo maior celulor, o suo livre escolho'"'. ALVES' 
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