JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA

José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu em Santos, São
Paulo, no dia 13 de Junho de 1763. Filho de Bonifácio José
Ribeiro de Andrada com sua prima Maria Barbara da Silva.
Terminou seus estudos preliminares com 14 anos de idade,
sendo levado para São Paulo, onde estudou francês, lógica,
retórica e metafísica, com o Bispo Manuel da Ressurreição.
Concluído os estudos, foi para o Rio de Janeiro, de onde
seguiu para Portugal. Estudou na Faculdade de Direito de
Coimbra e também estudou filosofia, história, química e
matemática.
Em 1789, José Bonifácio, já formado, foi convidado pelo
Duque de Lafões para fazer parte da Academia de Ciências. Seu
primeiro trabalho foi "Memórias sobre a Pesca das Baleias e
Extração de seu azeite". No fim do século XVIII, com a queda
da produção das minas de ouro no Brasil, por determinação da
coroa, José Bonifácio foi escolhido para percorrer a Europa
com o objetivo de adquirir conhecimentos de mineralogia,
filosofia e história natural.
Estudou e estagiou em diversos países, mas foi na Suécia
que sua carreira de mineralogista brilhou, ao descobrir e
descrever doze novos minerais. Tornou-se membro de academias
científicas em diversos países. A viagem durou 10 anos. Em
1800, voltou para Portugal e casou-se com Emília O'Leary, de
ascendência Irlandesa. Foi nomeado Intendente Geral das
Minas, e condecorado em 1802 pela Universidade de Coimbra,
com o título de “Doutor em Filosofia Natural”.

Em 1819, após 36 anos, voltou ao Brasil, foi vicepresidente da província de São Paulo e Ministro do Príncipe
Regente D. Pedro.
Conflitos políticos o levaram ao exílio no sul da França
mas em 1824, D. Pedro declarou-o inocente. Em julho de 1829,
de volta ao País, é nomeado tutor dos filhos do imperador. Em
1832, foi acusado de conspirador e permaneceu preso em sua
casa na ilha de Paquetá. Faleceu no dia 6 de abril de 1838.
Pelo Decreto 866, de 29 de julho de 1980, foi
homenageado com a denominação do logradouro público “Rua José
Bonifácio”, no bairro Jardim Dulce.
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