O PROGRESSO
PROGRESSO em seu
numero especial organizou uma galeria
de homens illustres, dignos
das
nossas
respeitosas
atenções por varios meritos.
No numero desses respeitaveis cidadãos, cujos retratos honram as paginas
do nosso modesto jornal,
acha-se com grande satisfação nossa, o do Exmo.
Snr. Dr. Pedro Fernando
Paes de Barros o integerrimo juiz de Direito da Comarca.
Seria o nosso intento traçar em larga tela a pessoalidade desse nosso illustre
homenageado, porquanto S.
Excia. é digno, dessa nossa
especial atenção não só pela
elevada
posição
que
honradamente ocupa na sociedade, como ainda pela
riqueza de sua vida official,
cheia de bons serviços prestados a patria e a communidade humana e ainda mais
pelas bellezas da sua intimidade, verdadeiro codigo
de lições e de apontamentos
de bem viver.
S. Excia. O Snr. Juiz de
Capivary, que já ha 14 annos vem com brilhantismo
exercendo sua dedicada
missão, cunhou a sua sympathia na opinião do povo,
principalmente do nosso povo monte-morense que sabe
dispensar os seus respeitos
aos homens publicos, recompensando os meritos dos
seus actos.
O Exmo. Snr. Dr. Pedro
tem aqui em Monte Mór um
grande numero de amigos e
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admiradores, devido á sinceridade da sua amizade, á
firmeza do seu caracter illibado, á grandeza da sua alma rica de qualidades raras.
Juiz integro, imparcial,
cumpridor exacto dos deveres do seu cargo, S. Excia.
Tornou-se alvo das nossas
homenagens.
Duma modestia, que o
engrandece entre os homens,
dum trato lhano, amigo, leal,
sincero, amavel, que prende
corações, o Dr. Pedro Fernando Paes de Barros, tem
entre os monte-morenses um
conceito tão grande, uma
veneração tão augusta que,

Naturalmente, S. Excia. Soube adquirir com a probidade,
a hombridade, e a competencia com que sabe se haver na curul que dignamente occupa.
O Dr. Pedro Fernando
Paes de Barros, nasceu em
Piracicaba no dia 24 de Setembro de 1864. Filho de
Fernando Paes de Barros e
D. Antonia L. Ferraz de
Barros, abastados fazendeiros naquelle municipio.
Em 26 de Novembro de
1882 contrahiu nupcias com
D. Maria Thereza da Rocha
Barros, de cujo consorcio
tem varios filhos.

Matriculando-se na Faculdade de Direito de São Paulo, recebeu aos 12 de Abril
1892, após brilhantes estudos a Carta de Bacharel da
mesma Faculdade.
Iniciou a sua carreira juridica como promotor publico de Pirajú em 7 de
Janeiro de 1895, abandonando o cargo um anno
depois, para dedicar-se á
advocacia na capital e no
interior.
Nomeado Juiz de Direito
de Xiririca em 25 de
Novembro de 1898, logo depois de Patrocinio de
Sapucahy em 10 de Julho de
1899 e ultimamente de
Capivary em 5 de Setembro
de 1907, onde ainda se acha,
colhendo os louros das suas victorias nas muitas pelejas juridicas, que valentemente conquistou devido á
vasta erudição da sua gigante intelligencia cujos lampejos se reflectem nas suas
sabias decisões e sentenças.
O Dr. Pedro tem sido um
apostolo fervoroso dessa
religião sublime que manda
dar a Cezar o que é de
Cezar e a Deus o que é de
Deus – segundo o evangelho
do DIREITO e a rectidão
da JUSTICA!
O “Progresso” rende-lhe
esta humilde mas sincera
homenogem por occasião da
Inauguração da luz electrica
nesta cidade porquanto tem
no Doutor Pedro Fernando
Paes de Barros um grande
amigo desta terra, e um
admirador enthusiasta dos
homens que a dirigem.

