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José Cândido da Silva Murici nasceu em 31 de dezembro de 1827,
filho de Joaquim Inácio da Silva Pereira com Joana Francisca
Pereira, na cidade de Salvador, Bahia. 

Casou-se com Iria Narcisa Ferreira, e foi pai dos militares
paranaenses José Cândido da Silva Muricy e João Cândido da
Silva Muricy.

 
José Cândido da Silva Murici

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_C%C3%A2ndido_da_Silva_Muricy


Em 1852, formou-se em medicina pela Faculdade
de Medicina da Bahia. 

Chegou em Curitiba em 8 de novembro de 1853,
por solicitação de Zacarias de Góis e Vasconcelos,
primeiro Presidente da Província do Paraná. Em
9 de junho de 1853, ingressou como capitão no
Corpo de Saúde do Exército Imperial, antiga
denominação do Exército Brasileiro.  

Foi nomeado, em 1854, Vacinador da Província do
Paraná, cargo hoje correspondente ao de
Secretário Estadual de Saúde.

Faculdade de Medicina da Bahia, fundada em 1808, pelo Príncipe Regente Dom João.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_da_Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zacarias_de_G%C3%B3is_e_Vasconcelos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_Sa%C3%BAde_do_Ex%C3%A9rcito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro


Na qualidade de Comissário Vacinador da Provincia do Paraná, Murici propõe, em 15 de junho de 1864, ao
então Presidente da Província do Paraná, José Joaquim do Carmo, que o administrador do aldeamento do
Paranapanema (PR), João Antônio de Siqueira, exerça também o cargo de vacinador do mesmo, tendo em vista a
necessidade de imunizar os índios contra a varíola.

Solicitou, igualmente, a criação de um Comissariado de Vacina no aldeamento de São Jerônimo (PR), com o
mesmo fim de imunizar os índios contra a varíola.

*Dados documentados no Catálogo
Seletivo de Documentos referentes
aos indígenas no Paraná Provincial
de 1853 - 1870 (pág. 356), disponível
no site do Arquivo Público do Paraná.

Índios Caiouás, em 1860
no Paraná. Wikiwand

https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/catalogo_indigena_1853-1870.pdf
https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-11/catalogo_indigena_1853-1870.pdf


Enquanto exercia seu cargo de médico, Murici também
se envolveu com a Irmandade da Santa Casa de
Curitiba, tornando-se o primeiro médico da Santa Casa,
e alcançando o cargo de provedor. Durante seu mandato
idealizou e iniciou a construção do Hospital da Santa
Casa e arrecadou fundos para a conclusão de seu
empreendimento.



 
Hospital da Santa Casa de Curitiba. CRM-PR

A Alameda Dr. Muricy, antiga "Rua da

Assembleia", no centro de Curitiba, foi

rebatizada em homenagem a José Cândido

da Silva Murici. Na segunda metade do

século XIX, era a principal ligação entre o

centro histórico da cidade com o então

distante Largo da Misericórdia, atual Praça

Rui Barbosa, onde foi edificada a Santa Casa

de Misericórdia de Curitiba, em 1868.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_Curitiba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Rui_Barbosa_(Curitiba)


Nos Autos de Especialização nº 171, de 1878, o médico José Candido da Silva Murici e sua mulher, Iria Narcisa
Ferreira Nunes, prestam fiança em favor de Francisco Alves Pereira Martins, Escrivão do Registro de Itararé.

Para conhecer mais sobre este tipo de processo, acesse o Momento Memória nº 1, publicado no mês de
novembro de 2020. 

No auto ora examinado, o Juiz de Direito dos Feitos da Fazenda Provincial, Agostinho Ermelino de Leão,
homologou a avaliação do imóvel oferecido em garantia, e determinou que fosse procedida a inscrição da
hipoteca legal da Fazenda Provincial no valor de 10:000$000 (dez contos de réis), com juros de 9% sobre o
imóvel.

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/especializacao-no-171
https://www.jfpr.jus.br/wp-content/uploads/2021/04/Dezembro-2020-Especializacao-de-Fianca.pdf
https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/04/agostinho-ermelino-de-leao-um-dos.html


Murici foi Deputado Provincial por três mandatos e co-fundador,
com Agostinho Ermelino de Leão  (Juiz de Direito dos Feitos da
Fazenda da Província do Paraná de 1865 a 1886), do Museu
Paranaense. 

Faleceu prematuramente aos cinquenta e um anos de idade, em
20 de março de 1879.

 
Agostinho Ermelino de Leão

https://www.fotografandocuritiba.com.br/2017/04/agostinho-ermelino-de-leao-um-dos.html
https://www.museuparanaense.pr.gov.br/Noticia/Museu-Paranaense-recebe-visita-de-familiares-de-seus-fundadores


 
Museu Paranaense. Fotografando Curitiba
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